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Zápis zo zasadnutia Výboru 

Vedenie zasadnutia: MUDr. Hedviga Pivovarníková, prezidentka 
Zápis: MUDr. Eva Ďurovcová, PhD, člen VSSKB 
Dátum konania: 20. 1. 2022 
Čas: 16:00 h. – 17:15 h. 
Miesto: on line 

Prítomní účastníci 

Výbor 

MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ (PIVh) 
MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD. (ĎURe) 
MUDr. Daniel MAGULA, CSc. (MAGd) 
RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ (KAČm) 
Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH (NETj)  
MUDr. Oliver RÁCZ, CSc. (RÁCo) 

Dozorná rada MUDr. Peter SEČNÍK, PhD. (SEČp) 

Hostia Ing. Ján BALLA, národný reprezentant SSKB v IFCC a EFLM (BALj) 

Neprítomní 

Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc. (HERv) 
RNDr. Katarína LEPEJOVÁ (LEPk) 
RNDr. František ŠTEFANEC (ŠTEf)prof.  
Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ (HVOb) 

 

Navrhnutý program 

 In memoriam 

 Kongres SSKB 9. - 11. 10. 2022, hotel Chopok****,  Demänovská Dolina 

 Informácie národného reprezentanta v EFLM a IFCC 

 Časopis Laboratórna diagnostika 

 Výročná správa za rok 2021 

 Rôzne 

Priebeh a obsah rokovania 

K navrhnutému programu nemal nikto pripomienku ani pozmeňovací návrh, zasadnutie VSSKB 
prebiehalo podľa schváleného programu. 

In memoriam 

PIVh informovala členov výboru o úmrtí  dlhoročného člena SSKB, MUDr. Ivana Ondruša, ktorý 
pôsobil dlhé roky ako primár OKB v Trnave. Posledná rozlúčka s ním bude 21.1.2022. Nekrológ 
do časopisu  LD 1/2022 zabezpečia jeho bývalí kolegovia  MUDr. Ambrušová a Ing. Berkešová. 

Kongres SSKB 2022 

KAČm informovala o potvrdení definitívnoho termínu a mieste konania Kongresu SSKB 2022 , a 
to  9. – 11.10.2022 v hoteli Chopok v Demänovskej Doline s kapacitou 262 lôžok, avšak prevažne 
v 2-lôžkových izbách. V prípade väčšieho záujmu o účasť, ktorý bude známy až neskôr, a taktiež 
preferenciu samostatnej izby pre každého účastníka, bude možno potrebné hľadať ubytovacie 
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kapacity aj v okolitých  hoteloch. Hotel taktiež žiada zloženie zálohy najneskôr do mája 2022; 
výšku zálohy prenecháva na SSKB. KAČm pošle členom výboru návrh rozpočtu a osloví SLS so 
žiadosťou o definitívnu objednávku akcie pre hotel Chopok.  

Výbor SSKB uvažuje o zvýšení poplatkov za prenájom výstavnej plochy pre zúčastnené firmy 
vzhľadom na všeobecné zvyšovanie cien.   

Odborný program kongresu by mal byť finalizovaný do februárového  výboru SSKB (HERv, MADd) 
a spolu s prvou informáciou uverejnený aj v elektronickej forme na stránke SSKB a v časopise LD 
1/2022.  PIVh pripraví príhovor do prvej informácie. Programový výbor súhlasí so zaradením 
novej témy do odborného programu – nový zákon týkajúci sa in vitro diagnostiky, ktorý bude 
platiť od mája 2022 a pozýva ako prednášateľa Ing. Ivana Bernáta zo ŠÚKL. BALj, národný 
reprezentant v EFLM a IFCC, informoval výbor, že do  marca 2022 je možné požiadať exekutívu 
EFLM o prednášateľa na kongres. Táto možnosť by vyriešila neúčasť Prof. Anny-Marie Šimundič, 
ktorá pre zaneprázdnenosť naše pozvanie nemohla prijať.  

Návrhy pozývacieho listu pre vyžiadaných prednášateľov pripravili ĎURe a HERv. 

Informácie národného reprezentanta v EFLM a IFCC  

BALj infomoval o realizácii kolektívneho členstva v EFLM Academy. Poplatok 240 € za rok 2022 
má byť  uhradený do konca januára. 16 členov dostalo v januári z EFLM sekretariátu prístupové 
práva na login, ktorý umožňuje vstup do webinárov ako aj do kurzu EFLM Syllabus. Bola 
zrealizovaná úhrada ročného poplatku  národnej spoločnosti do EFLM vo výške 150 €, prevodný 
príkaz bol predložený NETj a ŠTEf. Členský poplatok v IFCC je vo výške 6,50 CHF za každého člena 
SSKB.  

EFLM oslovilo národné spoločnosti o viaceré povinné aj dobrovoľné návrhy na obsadenie pozícií 
v nasledujúcich pracovných skupinách: 

a. Task force Green Lab: nominovaný kandidát za SSKB je MUDr. Hedviga Pivovarníková; 
podklady k nominácii je potrebné dodať do konca januára. 

b. C-EUBM (Výbor pre vzdelávanie vo využívaní biomarkerov pri diabete) na funkčné obdobie 
2022-2024: SSKB nominuje doc. Olivera Rázca s jeho súhlasom. V prípade nezvolenie zostáva 
kandidát korešpondenčným členom C-EUBD.  

c. Národný šampión v laboratórnej medicíne:  IFCC vyzýva národné spoločnosti, aby sa zapojili 
do spolupráce v rámci globálnej iniciatívy s názvom Global Lab Medicine Week, ktorý sa koná 
v apríli a jeho nosnou témou je Kľúčová úloha laboratória v globálnom boji proti pandémii 
COVID-19“. Podujatie má byť globálnou príležitosťou zamerať pozornosť verejnosti na kľúčové 
postavenie laboratórnej medicíny na otázky verejného zdravia a starostlivosti o pacientov. 
Národní nominanti budú v rámci  národného týždňa laboratórií pomáhať pri propagácii týždňa 
laboratórií na národnej úrovni, pomáhať s distribúciou propagačného materiálu vyvinutého 
IFCC vo svojej krajine, ako aj pri vývoji a pomoci pri vývoji vlastného propagačného materiálu 
jedinečného pre ich prostredie a jazyk. VSSKB  nenavrhol žiadneho kandidáta, ale konštatuje, 
že je to vynikajúca príležitosť zviditeľniť laboratórnu medicínu v očiach odbornej aj laickej 
verejnosti. 
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Časopis Laboratórna diagnostika 

RACo navrhuje  posunúť termín uzávierky čísla 1/22 na 15.3.2022. Na základe návrhu členky 
redakčnej rady Ing. Hubkovej, PhD. výbor odsúhlasil fixné termíny uzávierky oboch čísel LD, 
ktoré budú platné aj budúcnosti, a to: 15.3. a 15.9.  

SSKB bola oslovená ohľadom zavedenia vyšetrenia biogénnych amínov aspoň v jednom 
laboratórnom centre na Slovensku pre potreby diferenciálnej diagnostiky potravinových 
intoxikácií. Situáciu prešetrujeme vo veľkých laboratóriách (ĎURe, PIVh), publikovanej literatúre 
(SEČp) aj v zdravotných poisťovniach (HERv).  SSKB vydá stanovisko k tejto požiadavke v najbližšej 
dobe. 

Výročná správa za rok 2021: SEČp, STEf a KACm pripravia výročnú správu za rok 2021, 
ekonomické podklady dodá NETj. 

História odboru: MAGd osloví MUDr.Ochodničana, bývalého primára zo Starej Ľubovne 
a organizátora niekoľkých kongresov SSKB v Novej Ľubovni, ohľadom spolupráce na publikácii 
o histórii odboru klinická biochemia. 

List SLS ministrovi zdravotníctva SR, Výboru NR SR pre zdravotníctvo, ako aj najvyšším ústavným 
činiteľom zo dňa 11. januára 2022:  SSKB bola informovaná o písomnom Vyhlásení Prezídia SLS 
k škodlivej polemike o predpisovaní liekov (Príloha 1), ktorá vznikla po prijatí novely zákona č. 
362/2011 Z. z. osobitne v oblasti predpisovania liekov. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa touto 
novelou zavádzajú do praxe viaceré neracionálne zmeny, ktoré sú čiastočne aj nevykonateľné                   
a ktoré priamo ohrozujú dostupnosť potrebných liekov pre veľkú časť občanov Slovenskej 
republiky. Prezídium SLS opätovne vyzýva adresátov svojho naliehavého listu na zabezpečenie 
urgentného riešenia vzniknutej nebezpečnej a zjavne škodlivej situácie, a to v zmysle návrhov, 
ktoré spomínaný list obsahuje. Vyhlásenie SLS vzniklo na základe reakcií a  stanovísk jednotlivých 
odborných spoločností vrátane SSKB. 

Termín a miesto nasledujúceho Výboru 

17. február 2022, 16:00 hod., online (MS Teams) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoveď pre doc. Gavorníka 

Rôzne 
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 VYHLÁSENIE PREZÍDIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI (SLS) 
K ŠKODLIVEJ POLEMIKE O PREDPISOVANÍ LIEKOV 

 
Prezídium SLS so znepokojením zaznamenalo vznik závažnej legislatívnej chyby, ktorú 

predstavuje nedávne prijatie novely zákona č. 362/2011 Z. z. osobitne v oblasti predpisovania 

liekov. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa totiž touto novelou zavádzajú do praxe viaceré 

neracionálne zmeny, ktoré sú čiastočne aj nevykonateľné a ktoré priamo ohrozujú dostupnosť 

potrebných liekov pre veľkú časť občanov Slovenskej republiky (SR). Zvlášť pre osoby vo vyššom 

veku a osoby trpiace viacerými závažnými chorobami alebo poruchami zdravotného stavu.  

Prezídium SLS promptne zaujalo k uvedenému problému zásadné, konštruktívne stanovisko, a to 

svojím listom zo dňa 11. januára 2022, ktorý adresovalo ministrovi zdravotníctva SR, Výboru NR 

SR pre zdravotníctvo, ako aj najvyšším ústavným činiteľom. V tomto naliehavom podnete 

Prezídium SLS žiada okamžité pozastavenie účinnosti vecne chybných a pre prax neprijateľných 

ustanovení novelizovaného právneho predpisu a urgentné riešenie súvisiacich zdravotno-

organizačných a ďalších problémov na patričnej odbornej a etickej úrovni. Cieľom musí byť 

dosiahnutie racionálnych, vykonateľných riešení v záujme zabezpečenia adekvátnej dostupnosti 

Úlohy 
Zodpovedá 

Urgentné 

1. Zaslať návrh rozpočtu pre Kongres SSKB 2022 členom výboru KAČm 

2. Osloviť SLS so žiadosťou na objednávku pre hotel CHopok KAČm 

3. Dodať potrebnú dokumentáciu k žiadostiam o nomináciu národných 

kandidátov do pracovných skupín EFLM 
BALj  

4. Pripraviť pozývací list pre vyzvaných prednášateľov ĎURe 

5. Osloviť EFLM so žiadosťou o prendášateľa na plánovaný kongres 2022 PIVh, BALj 

Do najbližšieho Výboru 

6. Aktualizovať vecný a časový plán kongresu na základe doplneného 
odborného programu 

HERv  

MAGd 

7. Pripraviťpríhovor prezidentky SSKB do 1. informácie ku kongresu PIVh 

8. Pripraviť podklady pre stanovisko SSKB k vyšetrovaniu biogénnych 

amínov 

HERv, ĎURe, 

SEČp 

Priebežne 

9. Zabezpečiť aktuálne príspevky do časopisu Laboratórnej diagnostiky členovia VSSKB 

Prílohy k zápisu: 

1. Vyhlásenie Prezídia SLS k škodlivej polemike o predpisovaní liekov zo dňa 

11.1.2022  
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a kvality zdravotnej starostlivosti pre občanov SR. Osobitne na úseku racionálnej preskripcie 

liekov a realizácie zmysluplnej štátnej liekovej politiky.  

Prezídium SLS s poľutovaním konštatuje, ako sa možno presvedčiť aj z medializovaných, čiastočne 

zavádzajúcich vyjadrení či dokonca verejných výziev, ktoré sa obracajú na širokú odbornú a laickú 

verejnosť, zo strany iniciátorov spomínanej právnej úpravy a niektorých z jej predkladajúcich 

poslancov NR SR, že namiesto hľadania možností urýchlenej nápravy tieto osoby trvajú na svojich 

chybných stanoviskách a pokúšajú sa ďalej znepokojovať a miasť širokú odbornú i pacientsku 

verejnosť.  

Prezídium SLS upozorňuje, že takéto aktivity sú v príkrom rozpore s príslušnými požiadavkami 

profesijnej etiky aj odbornosti. Navyše, tieto aktivity by mohli vo 

verejnosti navodzovať nesprávny a veľmi škodlivý dojem, akoby v danej veci išlo o konflikt medzi 

všeobecnými praktickými lekármi a lekármi iných medicínskych špecializácií. V skutočnosti ale ide 

o nové, vecne a legislatívne chybné opatrenia, ktoré nijako neprispievajú k riešeniu rokmi 

nahromadených, dlhodobo neriešených odborných a zdravotnícko-organizačných problémov 

slovenského zdravotníctva. V tomto prípade koncentrovaných do oblasti racionálnej preskripcie 

a dostupnosti potrebných liekov.  

Prezídium SLS opätovne vyzýva adresátov svojho naliehavého listu zo dňa 11. januára 2022 na 

zabezpečenie urgentného riešenia vzniknutej nebezpečnej a zjavne škodlivej situácie, a to v 

zmysle návrhov, ktoré spomínaný list obsahuje. 

Prezídium SLS zároveň žiada Ministerstvo zdravotníctva SR a Národnú radu SR o prioritné, 

urýchlené riešenie nahromadených problémov slovenského zdravotníctva, ktoré už dlhšie 

bezprostredne ohrozujú dostupnosť a primeranú kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktorú je možné 

poskytnúť na území SR.  

Prezídium SLS zdôrazňuje, že konštruktívne riešenie týchto problémov je možné dosiahnuť len v 

úzkej spolupráci a súčinnosti všetkých zainteresovaných odborných a ďalších zložiek. Medzi nimi 

nemôžu chýbať, vo vzájomnej spolupráci a súčinnosti, zástupcovia všeobecného praktického 

lekárstva a všetkých lekárov - špecialistov, reprezentanti sestier a ďalších zdravotníckych profesií, 

akademického sektora, výrobcov a dodávateľov, zástupcovia pacientov, predstavitelia 

poskytovateľov ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti a zástupcovia všetkých 

zdravotných poisťovní. Samozrejmou požiadavkou je účasť a súčinnosť príslušných politických 

predstaviteľov - naprieč celým aktuálnym politickým spektrom, ako aj predstaviteľov dotknutých 

ministerstiev a štruktúr štátnej správy na všetkých jej organizačných úrovniach. Nevyhnutná je 

tiež  adekvátna medzirezortná spolupráca a súčinnosť.  

Prezídium SLS  je presvedčené, že iba takýmto prístupom sa dá dospieť k zmysluplným a urgentne 

potrebným riešeniam, ktoré budú v záujme všetkých občanov SR. 

 

18. január 2022                                                                                        Prezídium SLS  


