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Zápis zo zasadnutia Výboru 

Vedenie zasadnutia: MUDr. Hedviga Pivovarníková, prezidentka 
Zápis: Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc., vedecký sekretár 
Dátum konania: 17. 2. 2022 
Čas: 16:00 hod. – 18:15 hod. 
Miesto: on line 

Prítomní účastníci 

Výbor 

MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ (PIVh) 
prof. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc. (RÁCo) 
MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD. (ĎURe) 
RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ (KAČm) 
RNDr. Katarína LEPEJOVÁ (LEPk) 
MUDr. Daniel MAGULA, CSc. (MAGd) 
Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH (NETj) 
Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc. (HERv) 

Dozorná rada 
MUDr. Peter SEČNÍK, PhD. (SEČp) 
RNDr. František ŠTEFANEC (ŠTEf) 

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

Neprítomní 
prof. MUDr. Stanislav ORAVEC, CSc., hlavný odborník MZ SR pre 024 (ORAs) 
Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ (HVOb) 

 

Navrhnutý program 

 Kongres 2022 – program jednotlivých blokov – finalizácia. 

 Informácie národného reprezentanta v EFLM a IFCC. 

 Hospodársky výsledok SSKB za rok 2021. 

 Finalizácia ocenení a pôct na kongrese 2022 – určenie pravidiel a výberu ocenených. 

 Časopis LD – príprava 1/2022 – počet a prehľad príspevkov. 

 Rôzne. 

Priebeh a obsah rokovania 

K navrhnutému programu nemal nikto pripomienku ani pozmeňovací návrh, takže rokovanie 
prebiehalo podľa navrhnutých bodov v poradí danom ich aktuálnosťou a naliehavosťou. 

Kongres SSKB 2022 

HERv informoval o aktuálnej konfigurácii návrhu programu, ktorý zohľadňuje aktuálne zmeny 

v účastníkoch či koncepcii programu postavenom na účasti prof. Sandberga, ktorému je pridelená 

plenárna prednáška, na ktorú nadväzuje blok POCT. BALj neposkytol Výboru žiadnu informáciu 

potvrdzujúcu alebo vylučujúcu účasť prof. Sandberga na akcii. Pýtal sa na schopnosť SSKB 

finančne návštevu prof. Sanberga zaistiť. Upozornil na ponuku exekutívy EFLM vyslať na našu 

odbornú akciu jedného svojho zástupcu na svoje náklady. Témou jeho aktívnej účasti by mohol 

byť green deal a smart labs. Lektorkou tejto témy by mohla byť prof. Ozbenová. 
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PIVh skonštatovala, že túto vec bude musieť Výbor čím skôr rozhodnúť. Keďže prof. Sanderg nie 

je už ani v exekutíve, navrhla využiť možnosť a pozvať prof. Ozbenovú. Informovala tiež 

o prihlásení fy The Binding Site ako sponzora akcie s požiadavkou na prednášku. 

PIVh v ďalšom diskutovala požiadavku hotela na zálohu z našej strany. KAČm informovala, že 

hotel žiada zálohu v máji/júni. 

V ďalšom bol detailnejšie diskutovaný program Kongresu: MAGd bude hovoriť s doc. Minárikom, 

ĎURe vyzvala členov Výboru na zabezpečenie príspevkov do bloku o výžive, RÁCo pripomenul 

potrebu stanovenia termínu pre zasielanie abstraktov (PIVh a MAGd navrhli termín 06/2022, 

ktorý bol prítomnými akceptovaný). MAGd ďalej pripomenul termín pre príspevky do 

Laboratórnej diagnostiky (15. 9. 2022) a upozornil na potrebu zmeny poradie prednášok v bloku 

o COVIDe tak, aby príspevky o postcovidovom syndróme tento programový blok uzatvárali. 

MAGd informoval aj o finalizácii knihy o histórii klinickej biochémie zo strany prof. Čárskeho 

a o prípadnej možnosti jej predstavenia/uvedenia na Kongrese. HERv konštatoval, že v prípade, 

ak by prof. Čársky knihu chcel skutočne predstaviť, postačoval by na to jemu už pridelený priestor 

na prednášku v bloku o histórii odboru. KAČm upozornila na potrebu zaradiť do programu 

posterovú sekciu. MAGd doplnil, že táto sekcia by mala mať v programe vyhradených 60 minút, 

a to v závere programu. 

SEČp informoval, že prednáška z IKEMu je potvrdená a že v najbližšom období spresní celý obsah 

svojho bloku. RÁCo sa ponúkol, že osloví hepatológa Petra Jarčušku s ponukou na účasť 

v hepatologickom bloku, SEČp mu potom napíše mail. Súčasťou bloku by mohla byť aj prednáška 

na tému cirhóza od lektora z FNsP FDR v B. Bystrici. 

PIVh konštatovala, že Kongres je v termínovej kolízii s odbornou akciou všeobecných lekárov, 

ktorí svoju akciu v čase začiatku nášho kongresu končia. Účasť ich zástupcov by to však nemalo 

narušiť, očakáva sa napr. účasť dr. Dušana Liptáka. Je potrebné poslať oficiálnu pozvánku aj na 

sekciu všeobecných lekárov SLS. 

PIVh požiadala všetkých garantov blokov, aby do budúceho stretnutia Výboru mali uzavretú 

kompletnú obsahovú aj personálnu náplň svojich blokov. HERv navrhol, aby každý blok programu 

mal dvoch predsedajúcich; prítomní s návrhom súhlasili. 

ŠTEf navrhol, aby všetci registrovaní účastníci dostali kongresové materiály výlučne elektronicky 

na nosiči USB. 

LEPk namietla vysokú navrhnutú cenu za kongresovú večeru. 

KAČm otvorlia otázku komu a čo sa bude na Kongrese hradiť z prostriedkov SSKB. Prítomní sa 

zhodli, že prednášatelia majú mať hradené ubytovanie a stravu, členovia organizačného výboru 

ubytovanie. Pre vyžiadaných prednášateľov by mal cestovné uhradiť ich zamestnávateľ. 

PIVh pripomenula potrebu uviesť na pozvánku požiadavku na účastníkov súhlasiť 

s vyhotovovaním ich fotografií z akcie a v závere diskusie na túto tému konštatovala, že 

prednášatelia majú byť najprv pozvaní neformálne telefonicky, po tom bude nasledovať oficiálny 

pozývací list, ktorého text je už pripravený. 
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Informácie národného reprezentanta v EFLM a IFCC 

BALj sa vo svojom príspevku venoval nasledovným bodom: 

 Vzhľadom na pokles členskej základne SSKB, IFCC vyhovela žiadosti o zníženie členského 
poplatku SSKB v IFCC na rok 2022. SLS ho vo výške 1.162,51 EUR (185 * 6,5 CHF) dňa 
9. 2. 2022 uhradila. 

 Členský poplatok SSKB za kolektívne členstvo v Akadémii EFLM 2022 v sume 240 Eur bol 
3. 2. 2022 uhradený. 

 VSSKB jednohlasne potvrdil profesorku Tomris Ozbenovú do funkcie zástupcu EFLM v EB 
IFCC. 

 Fakturačný predpis príspevkov (členský príspevok členov SSKB ) do SLS na rok 2023 bude 
u prihlásených členov obsahovať aj položku za kolektívne členstvo Akadémie EFLM. 

 3. strategická konferencia EFLM pod názvom „Sofistikované a zelené laboratóriá“ sa bude 
konať výhradne on-line 25.-27. mája 2022. Podrobný program a aktuálne informácie 
vrátane registrácie sú zverejnené na web stránke SSKB https://www.sskb.sk/portal/3-
strategicka-konferencia-eflm/. 

 EFLM ponúka na Konferenciu o preanalytickej fáze, ktorá sa bude konať  on-line 15.-18. 
marca 2022 tieto štipendiá: 

a) 20 členom Akadémie EFLM, ktorí sú mladší ako 35 rokov, ku dňu dátumu konania 
konferencie, a 

b) 20 členom Akadémie EFLM pochádzajúcim z týchto národných spoločností: 
Albánsko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kazachstan, Kosovo, Čierna Hora, 
Severné Macedónsko, Rusko, Srbsko a Ukrajina. 

 Na uvoľnené miesta v IFCC komisiách pre Nomenklatúru, veličiny a jednotky, Molekulárnu 
diagnostiku a Referenčné intervaly a rozhodovacie limity nikto z SSKB neprejavil záujem. 

 Do Pracovnej skupiny EFLM na hodnotenie skúšok neprejavil záujem nikto. 

 Na „Šampióna v Národnom týždni laboratórií“ nebol nikto nominovaný. 

 V prieskume, ktorého cieľom bolo zistiť medzinárodné využitie biomarkerov v diagnostike 
infarktu myokardu a ktorý organizovala Univerzita v Edinburgu v mene Európskej 
federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny (EFLM), Medzinárodnej federácie 
klinickej chémie a laboratórnej medicíny (IFCC), Asociácie pre akútnu kardiovaskulárnu 
starostlivosť (ACVC) a Európska spoločnosť pre urgentnú medicínu (EUSEM), sa zúčastnila 
MUDr. Hedviga Pivovarníková. 

Hospodársky výsledok SSKB za rok 2021 

Vzhľadom na skutočnosť, že ešte nie sú uzatvorené všetky účtovné doklady a operácie, bude 
Výbor o tomto bode rokovať po tom, ako budú k dispozícii potrebné kompletné podklady. 

Finalizácia ocenení a pôct na kongrese 2022 – určenie pravidiel a výberu ocenených 

Výbor si vypočul informácie MAGd, ktoré získal na túto tému zo sekretariátu SLS a ktoré boli 
sumarizované v dvoch prílohách na rokovanie. Upozornil, že vzhľadom na to, že uplynulé dva roky 
boli pandemické, nebola možnosť oceniť niekotrých členov SSKB, ktorí si práve v tomto období 
pripomínali významné životné jubileá, preto by bolo vhodné oceniť ich aj s oneskorením na 
Kongrese 2022. 

LEPk upozornila, že by bolo dobré, aby ďakovné listy odovzdané pri tejto príležitosti obsahovali 
aj poďakovanie za prácu v odbore. MAGd ešte dodal, že pri výbere kandidátov na všetky ocenenia 
je potrebné využívať všetky dostupné formy (ďakovný list aj pamätný list) a pri výbere členov na 

https://www.sskb.sk/portal/3-strategicka-konferencia-eflm/
https://www.sskb.sk/portal/3-strategicka-konferencia-eflm/
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ocenenie medailami je potrebné brať do úvahy spektrum ocenení, ktoré už dostali a v prípade 
medailí dodržať hierarchickú postupnosť ich udeľovania. 

PIVh konštatovala, že vzhľadom na predstih, s ktorým je potrebné SLS oznamovať vybraných 
kandidátov na ocenenia, máme ešte na ich konečný výber a schválenie čas. Vyzvala všetkých 
členov Výboru, aby sa nad predloženými návrhmi zamysleli a na nasledujúcom Výbore k nim boli 
schopní zaujať konkrétne stanoviská. 

Časopis LD – príprava 1/2022 – počet a prehľad príspevkov 

PIVh požiadala Výbor o prípravu konkrétnych a záväzných návrhov do budúceho stretnutia. 

Rôzne 

RÁCo v súvislosti so svojou nomináciou do sekcie diabetologickej edukácie EFLM potrebuje do 6. 

marca zaslať svoje CV. Zašle ho najprv PIVh. 

PIVh požiadala KAČm, aby začala so zasielaním pozvánok na Kongres 2022 potenciálnym 

sponzorským firmám. 

Ukončenie rokovania Výboru 

Rokovanie poďakovaním za účasť ukončila prezidentka Spoločnosti PIVh. 

Termín a miesto nasledujúceho Výboru 

24. marec 2022, 16:00 hod., on line (link zašle PIVh).  
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Úlohy 
Zodpovedá 

Urgentné 

1. Osloviť hepatológa Petra Jarčušku (Kongres) 
RÁCo 

2. Zaslať PIVh návrh CV do EFLM 

3. Osloviť lektora z FNsP FDR BB – prednáška „cirhóza“ (Kongres) SEČp 

4. Zaslať pozvánku na Kongres SLS – sekcii všeobecných lekárov 

KAČm 
5. Na pozvánku na Kongres uviesť súhlas účastníka s fotografovaním 

6. Do ďakovných listov zapracovať „poďakovanie za prácu v odbore“ 

7. Odoslať ponuku na sponzorstvo Kongresu firmám 

8. Telefonicky obvolať a nechať potvrdiť účasť prednášateľov na Kongres garanti blokov 

Do najbližšieho Výboru 

9. Upraviť návrh programu Kongresu v zmysle požiadaviek Výboru HERv 

10. Rozhodnúť o plenárnom prednášateľovi Kongresu všetci 

11. Pripraviť druhého predsedajúceho pre bloky Kongresu 

PIVh 

BALj 

ĎURe 

SEČp 

12. Zabezpečiť podklady o hospodárení pre Výročnú správu NETj 

13. Pripraviť finálne návrhy na ocenenia SLS na kongres všetci 

14. Pripraviť finálne návrhy pre články do Laboratórnej diagnostiky všetci 

15. Zabezpečiť link pre najbližší Výbor PIVh 
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Manažérsky súhrn 

Zodpovedný Úloha 

MUDr. Hedviga Pivovarníková 

 urgentné 

 
Telefonicky obvolať a nechať potvrdiť účasť prednášateľov svojho bloku na 

Kongres (8) 

 s termínom splnenia do najbližšieho zasadnutia Výboru 

+ všetci Rozhodnúť o plenárnom prednášateľovi Kongresu (10) 

 Pripraviť druhého predsedajúceho pre svoj blok Kongresu (11) 

+ všetci 
Pripraviť finálne návrhy na ocenenia SLS na kongres (13) 

Pripraviť finálne návrhy pre články do Laboratórnej diagnostiky (14) 

 Zabezpečiť link pre najbližší Výbor (15) 

prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. 

 urgentné 

 
Osloviť hepatológa Petra Jarčušku (Kongres) (1) 

Zaslať PIVh návrh CV do EFLM (2) 

 s termínom splnenia do najbližšieho zasadnutia Výboru 

+ všetci 

Rozhodnúť o plenárnom prednášateľovi Kongresu (10) 

Pripraviť finálne návrhy na ocenenia SLS na kongres (13) 

Pripraviť finálne návrhy pre články do Laboratórnej diagnostiky (14) 

MUDr. Eva Ďurovcová, PhD. 

 urgentné 

 
Telefonicky obvolať a nechať potvrdiť účasť prednášateľov svojho bloku na 

Kongres (8) 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci Rozhodnúť o plenárnom prednášateľovi Kongresu (10) 

 Pripraviť druhého predsedajúceho pre svoj blok Kongresu (11) 

+ všetci 
Pripraviť finálne návrhy na ocenenia SLS na kongres (13) 

Pripraviť finálne návrhy pre články do Laboratórnej diagnostiky (14) 

MUDr. Daniel Magula, CSc. 

 urgentné 

 
Telefonicky obvolať a nechať potvrdiť účasť prednášateľov svojho bloku na 

Kongres (8) 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci 

Rozhodnúť o plenárnom prednášateľovi Kongresu (10) 

Pripraviť finálne návrhy na ocenenia SLS na kongres (13) 

Pripraviť finálne návrhy pre články do Laboratórnej diagnostiky (14) 
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RNDr. Mária Kačániová 

 urgentné 

 

Zaslať pozvánku na Kongres SLS – sekcii všeobecných lekárov (4) 

Na pozvánku na Kongres uviesť súhlas účastníka s fotografovaním (5) 

Do ďakovných listov zapracovať „poďakovanie za prácu v odbore“ (6) 

Odoslať ponuku na sponzorstvo Kongresu firmám (7) 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci 

Rozhodnúť o plenárnom prednášateľovi Kongresu (10) 

Pripraviť finálne návrhy na ocenenia SLS na kongres (13) 

Pripraviť finálne návrhy pre články do Laboratórnej diagnostiky (14) 

RNDr. Katarína Lepejová 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci 

Rozhodnúť o plenárnom prednášateľovi Kongresu (10) 

Pripraviť finálne návrhy na ocenenia SLS na kongres (13) 

Pripraviť finálne návrhy pre články do Laboratórnej diagnostiky (14) 

Ing. Jana Netriová, PhD., MPH 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci Rozhodnúť o plenárnom prednášateľovi Kongresu (10) 

 Zabezpečiť podklady o hospodárení pre Výročnú správu (12) 

+ všetci 
Pripraviť finálne návrhy na ocenenia SLS na kongres (13) 

Pripraviť finálne návrhy pre články do Laboratórnej diagnostiky (14) 

Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc. 

 urgentné 

 
Telefonicky obvolať a nechať potvrdiť účasť prednášateľov svojho bloku 

na Kongres (8) 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

 Upraviť návrh programu Kongresu v zmysle požiadaviek Výboru (9) 

+ všetci 

Rozhodnúť o plenárnom prednášateľovi Kongresu (10) 

Pripraviť finálne návrhy na ocenenia SLS na kongres (13) 

Pripraviť finálne návrhy pre články do Laboratórnej diagnostiky (14) 
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MUDr. Peter Sečník, PhD. 

 urgentné 

 

Osloviť lektora z FNsP FDR BB – prednáška „cirhóza“ (Kongres) (3) 

Telefonicky obvolať a nechať potvrdiť účasť prednášateľov svojho bloku na 

Kongres (8) 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci Rozhodnúť o plenárnom prednášateľovi Kongresu (10) 

 Pripraviť druhého predsedajúceho pre svoj blok Kongresu (11) 

+ všetci 
Pripraviť finálne návrhy na ocenenia SLS na kongres (13) 

Pripraviť finálne návrhy pre články do Laboratórnej diagnostiky (14) 

Ing. Ján Balla 

 urgentné 

 
Telefonicky obvolať a nechať potvrdiť účasť prednášateľov svojho bloku na 

Kongres (8) 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci Rozhodnúť o plenárnom prednášateľovi Kongresu (10) 

 Pripraviť druhého predsedajúceho pre svoj blok Kongresu (11) 

+ všetci 
Pripraviť finálne návrhy na ocenenia SLS na kongres (13) 

Pripraviť finálne návrhy pre články do Laboratórnej diagnostiky (14) 

Prílohy k zápisu: 

 Časová schéma Kongresu SSKB 2022 

 Návrh okruhu členov SSKB ako kandidátov na ocenenia v roku 2022 


