
Zápisnica zo zasadania výboru SSKB  

dňa 11.1.2012. 

 
Prítomní:  

členovia výboru SSKB: MUDr.K.Daňová PhD, ing.J.Balla, doc. ing.P.Blažíček CSc, ing.Belicová, 

MUDr. D. Gábor, MUDr.P.Sečník 

   

hostia: RNDr.M.Kačániová, RNDr.M.Kapalla 

  

  

Program: 

1. Vyhodnotenie konferencie Labkvalita 2011 

2. Organizácia X. zjazdu SSKB 

3. Informácie o komunikácii prezidentky a národného reprezentanta SSKB so S-EFCC  

a S-IFCC za štvrtý štvrťrok 2011 

4. Rôzne 

 

 

1. Vyhodnotenie konferencie Labkvalita 2011. 

Členovia V- SSKB vzali na vedomie informácie o vyhodnotení konferencie Labkvalita 2011, 

ktorú organizovala SSKB v dňoch 13.-15.11.2011 v Poprade.  

Za organizačný a programový výbor konferencie referovali RNDr. M. Kačániová a RNDr. 

Kapalla: 

 Dr. M. Kačániová 

o podujatia sa zúčastnilo 174 účastníkov, 19 vystavovateľov 

o ekonomické zhodnotenie :  

 výnosy : 30 700 Eur (vystavovatelia), 3 359 Eur (kongresové poplatky) 

 náklady : 18 200,70 Eur 

 hospodársky výsledok : 15 858,30 Eur 

 Dr. M. Kapalla 

o odborný program bol účastníkmi konferencie hodonotený ako kvalitný, miestami 

možno až veľmi „nahustený“, ostávalo málo času na cenné výmeny skúseností, 

názorov a diskusie v kuloároch, preto pri organizovaní ďalšej Labkvality by sa 

mali z tohto dôvodu predĺžiť časy prestávok 

o  reakcie účastníkov miestami vyvolávajú zmiešané pocity: na jednej strane 

pozitívne hodnotenie programu, na druhej strane z celkovej atmosféry bolo cítiť 

pasivitu až apatiu, resp. zotrvačnosť v presvedčení, že neľahká situácia 

slovenskej laboratórnej diagnostiky sa nedá zmeniť 

o  aktuálna situácia v laboratórnej diagnostike v SR nie je dobrá, odbor je pri 

súčasnom prístupe a chýbajúcej filozofii zdravého rozumu skôr na vyhynutie 

napriek tomu, že je klúčovým pre nový smer PPPM. Žial, z pohľadu niektorých 

„nákladových manažérov“ v slovenských laboratóriách odborní laboratórni 

pracovníci pomaly nie sú potrební - automaty namerajú výsledky, LIS ich 



automaticky validuje a vytlačí. Prim hrá filozofia lacnej a čo najmenej 

kvalifikovanej pracovnej sily, bez profesionálnej hrdosti, ktorá umožňuje 

maximalizovať zisk. 

o pozvaní zahraniční účastníci konferenciu hodnotili kladne, program je zverejnený 

aj na stránke www.epmanet.eu , ak budú prednášky zverejnené na www.sskb.sk, 

bude na stránke EPMA link 

o o zahraničných hostí bolo dobre postarané, ľudia, ktorí ich sprevádzali boli 

jazykovo i organizačne zdatní 

  

 Reakcie členov V-SSKB na hodnotenie Labkvality 2011: 

 Dr. K. Daňová 

o  pasivita a znechutenie odbornej verejnosti vyplýva možno aj z toho, že realitou 

každodenného života sú nekonečné debaty s revíznymi lekármi (často laici 

v problematike lab. dg) zdravotných poisťovní o preplatení už vykonaných 

laboratórnych vyšetrení 

o situácia je demotivujúca aj smerom ku zavádzaniu nových laboratórnych 

vyšetrení – budú ich zdravotné poisťovne vôbec uhrádzať ? podľa akých 

pravidiel ? 

 

 ing. J. Balla 

o   navrhol Dr. Kapallovi, aby napísal o Labkvalite 2011 krátku správu pre IFCC 

 

 Dr. D. Gábor 

o   zo strany Dr. Kapallu by bolo vhodné určite napísať krátku správu pre IFCC 

o   vedúci jednotlivých sekcií – tiež by mali napísať krátke zhodnotenie svojich  

blokov 

o   vyslovil spokojnosť s účasťou cca 200 ľudí na tejto akcii 

o   SSKB poriada každý rok jednu veľkú akciu ( zjazd alebo Labkvalita). Program je 

potom dosť nahustený, možno by bolo vhodnejšie do budúcna organizovať 

aj jednodňové akcie – monotématicky zamerané pracovné dni... 

  

 Dr. P. Sečník 

o   zástupcovia vystavujúcich firiem sa sťažovali na nevhodné podmienky 

v miestnosti (športová hala), kde bola výstava firiem - zima, nekultúrne prostredie 

o   pasivita a nezáujem o odborné dianie sa netýka len nás ako pracovníkov 

klinických laboratórií. Hoci sme Labkvalitu 2011 propagovali i na web stránke 

ASLSR a taktiež formou informačných materiálov rozoslaných lekárom cez 

jednotlivé laboratóriá v SR, odbornej akcie sa nezúčastnili žiadni spolupracujúci 

lekári prvého kontaktu, ani špecialisti  

 

 Dr. K. Daňová 

o   poďakovala organizátorom za úspešne zvládnutú akciu 

http://www.epmanet.eu/
http://www.sskb.sk/


o   pre organizátorov bola navrhnutá finančná odmena, ktorú členovia V-SSKB 

odsúhlasili. Plnenie sa uskutoční cestou SLS. 

 

2. Organizácia X. zjazdu SSKB. 

O organizácii a prípravách X. Zjazdu SSKB informoval MUDr. D. Gábor 

 Termín : 27. - 29.05.2012 

 Miesto: Banská Bystrica, hotel Lux 

o   miesto konania bolo vybraté z 5 lokalít (kúpele Brusno, hotel Kaskády, kongres 

hotel Bystrá, hotel Tenis Zvolen), dôraz sa kládol na ubytovacie kapacity (200 

osôb), prednáškové sály a komplexnosť poskytovaných služieb  

 Organizačný výbor – vedúci MUDr. D. Gábor 

 Programový výbor – vedúci : MUDr. P. Sečník + členovia V-SSKB 

 Témy prednáškových blokov – návrh 

 Laboratórna diagnostika v transplantačnej medicíne  

 Laboratórne markery pri ochoreniach CNS 

 Laboratórna diagnostika - zápal, sepsa, imunitná odpoveď 

 Laboratórna diagnostika v endokrinológii 

 Laboratórna diagnostika v reprodukčnej a prenatálnej medicíne 

 Laboratórna diagnostika v nefrológii 

 Ing. J. Balla 

o  EFCC ponúka možnosť záštity nad zjazdom 

o  tiež ponúka možnosť vyslať prednášateľa k nejakej téme (SSKB hradí 

ubytovanie, stravu, EFCC hradí cestovné a ostatné náklady) 

 

 Dôležité termíny : 

o  do 31.01.2012 

 Prezidentka SSKB zistí (právne odd.SLS) aký dopad na organizovane 

X. Zjazdu SSKB má nová legislatíva – výstava firiem ? 

o  do 20.02.2012 

 I. informácia  

o  do 15.03.2012 

 Žiadosti o súhrny prednášok (súhrny späť do 31.03.2012) 

o  do 05.04.2012 

 II. informácia 

 

3. Informácie o komunikácii prezidentky a národného reprezentanta SSKB so S-EFCC  

a S-IFCC za štvrtý štvrťrok 2011 

 Prezidentka SSKB MUDr. K. Daňová zaslala za SSKB stanovisko k výzve Dr. Iana 

Watsona, prezidenta EFCC, k jeho návrhu na zmenu skratky a názvu Európskej 

federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu v tvare “European Federation 



of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine and so the abbreviations could be 

EFCCLM“ 

 Na základe výzvy Dr. W. Huismana vypracoval národný reprezentant SSKB Ing. J. 

Balla dokument  ”Requirements for the retention of laboratory records and 

diagnostic material” a zaslal ho v mene V-SSKB predsedovi EFCC pracovnej 

skupine ISO/CEN and Accreditation WG-A/ISO. 

 Na vyžiadanie prof. Elizabeta Topic, predsedkyne EFCC Komisie pre vzdelávanie a 

školenie EFCC C-ETC, vypracoval národný reprezentant SSKB Ing. J. Balla EFCC 

dokument ”CPD systems in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine in Europe” 

a zaslal ho v mene V-SSKB zastrešujúcej organizácii EFCC. 

 Na základe výzvy prof. Ian Younga, predsedu IFCC Scientific Division, predložil 

národný reprezentant SSKB Ing. J. Balla v mene V-SSKB návrh na nomináciu Dr. 

Kataríny Baluchovej za člena IFCC Komisie pre molekulárnu diagnostiku 

(Committee on Molecular Diagnostics). 

 NR V-SSKB dostal výzvu Dr. Edgara Delvina, vydavateľa eNewsletter, na 

predloženie príspevkov z odborných aktivít národnej spoločnosti. Dr. Gábor a Ing. 

Balla navrhli poslať na uverejnenie správu Dr. Kapallu z Labkvality 11. Termín je 

22.1.2012. 

 Na základe výzvy Dr. Grahama Beastalla, prezidenta IFCC, V-SSKB odsúhlasil 

prijatie “ASSOCIATION OF CLINICAL BIOCHEMISTS IN ZIMBABWE - 

(ACBZ)” za riadneho člena IFCC. Správu na S-IFCC zašle NR SSKB.  

 V-SSKB dostal informáciu Prof. Iana Younga, predsedu IFCC Scientific Division, 

na nomináciu člena SD Executive Committee. V-SSKB nenominuje. 

 V-SSKB dostal výzvu Dr. Iana Watsona, prezidenta EFCC, na nomináciu mladého 

vedeckého pracovníka (do 35 rokov) na členstvo v rôznych pracovných skupinách 

EFCC: Cardiac Markers (WG-CM),  Biological Variation (WG-BV), Guidelines 

(WG-G), Postanalytical external quality,assurance (WG-P-EQAS), Test Evaluation 

(WG-TE), Preanalytical Phase (WG-PA), Congresses and Postgraduate Education 

(WG-CPE), Distance Education and e-Learning (WG-DE), Accreditation and 

ISO/CEN (WG-A/ISO), IVD Directive (WG-IVD). V-SSKB nenominuje. 

 V-SSKB dostala pozvanie Dr. Grahama Beastalla, prezidenta IFCC, na spoluprácu 

v projekte TF-POCT na troch úrovniach: (1)   nominácia na predsedu IFCC TF-

POCT, (2) nominácia na člena IFCC TF-POCT, (3) predloženie návrhu na 

špecifický projekt POCT. 

 V-SSKB dostal informáciu EFCC o iniciatíve Dr. Iana Watsona, prezidenta EFCC, 

na aktívnejšiu spoluprácu EFCC s národnými spoločnosťami pri organizácii 

národných kongresov, ktorej podstatou sú dva návrhy (1) záštita EFCC nad 

národným kongresom, (2) aktívna účasť experta EFCC (prednášateľa EFCC) na 

národnom kongrese. V-SSKB prijíma ponuku prevziať záštitu EFCC nad X. 

zjazdom SSKB a programový výbor sa do 13.1.2012 vyjadrí k ponuke EFCC 

na účasť prednášateľa. 

 



4. Rôzne 

  Ing. Balla prišiel s iniciatívou vykonať anonymný prieskum (dotazník) – „Názory 

zamestnancov laboratórií v SR o indikátoroch kvality“  

  

 Ing. P. Blažíček 

o   tlmočil dotaz Dr. Kapallu – záujem V-SSKB sa stať členom EPM-y ? 

o   V-SSKB sa vyjadrí po bližšej špecifikácii podmienok členstva 

  

 Dr. D. Gábor 

o   vzdelávanie v klinickej biochémii a laboratórnej medicíne – ako ďalej ? 

o   bolo by potrebné venovať tejto téme pracovný deň 

   

 Dr. P. Sečník 

o   faktom je, že absolventi Trnavskej UNI a UNI sv. Alžbety (nelekári) nemôžu 

absolvovať atestáciu z laboratórnej medicíny, ale len z monovalentného odboru.  

o   je paradoxné, že títo absolventi Trnavskej UNi a UNI sv. Alžbety ukončili 

vysokoškolské magisterské štúdium práve v odbore laboratórna medicína... 

 

 Ďalší termín zasadnutie V-SSKB predbežne 29.02.2012 v Bratislave 

o pred zasadnutím V-SSKB sa uskutoční diskusné stretnutie so zodpovednými 

pracovníkmi UDZS – „Zavedenie systému DRG a jeho dopady na 

financovanie výkonov v laboratórnej diagnostike“ 

 

 

 

Bratislava, 11.1.2012     zapísal :  MUDr. P. Sečník 

 

overila : MUDr. K. Daňová, PhD. 

          prezidentka SSKB 


