
Zápisnica zo zasadania výboru SSKB  

dňa 12.06.2013. 
 

Prítomní : 

členovia V-SSKB:  Ing. J. Balla, Doc. Ing. Blažíček, CSc, MUDr. K. Daňová PhD,  

 MUDr. D. Gábor, MUDr. H. Pivovarníková, MUDr. P. Sečník 

revízna komisia :   MUDr. J. Špaňár 

hosť :    RNDr. M. Kačányiová, Prof. MUDr. O. Rácz, CSc. 

 

Neprítomní a ospravedlnení : RNDr. K. Lepejová, Ing. Z. Belicová 

 

 

Program : 

1. Konferencia Labkvalita 2013 – stav príprav 

2. Rôzne 

3. Správa národného reprezentanta o komunikácii s IFCC a EFLM za 4.štvrťrok 2012. 
 
 

Ad 1. Konferencia Labkvalita 2013 – stav príprav 

- Dr. Kačányiová 
o zatiaľ je k dispozícii rámcový rozpočet  

 Odhad príjmov : cca 33 – 35 000 Eur 

 Odhad nákladov : cca 20 000 Eur  
o platí legislatívna limitácia pre firmy, ktorá obmedzuje sponzorovanie odborných akcií 

o bol prijatý konsenzus medzi SLS a organizátormi odborných podujatí o tom, že by si 

účastníci prispievali na spoločenské aktivity v rámci podujatia 

o návrh – ponechať poplatky na úrovni r 2011, ale možno zaviesť poplatok na účastníka 
cca 10 (20) Eur na spoločenský program 

 

- Dr. Daňová – či by členovia V-SSKB tiež nemali platiť za kongres ? 
o súhlas všetkých členov V-SSKB :  uhradia si časť poplatkov (strava, spol. akcie). 

 

- Dr Kačányiová 

o zahraničným účastníkom a pozvaným prednášateľom SSKB preplatí náklady :  
kongresový poplatok, spoločenské akcie, strava, ubytovanie. Úhrada cestovných 

nákladov – ešte bude upresnené  ( paušál ? ). 

 
- Ing. Balla 

o prof. Simundič príde vlastným autom, cestovné jej preplatí EFLM,  ostatné náklady 

by mala hradiť SSKB,  
o za prednášateľa z Labkvality ( Fínsko ) väčšinu nákladov uhradí vysielajúca 

organizácia, zo strany SSKB - možno bude potrebné preplatiť ubytovanie 

 

- prof. Rácz 
o informácia o stave abstraktov do časopisu Laboratórna diagnostika 

o do konca júna 2013 bude známe, aký bude objem abstraktov na LQ - podľa toho bude 

jedno alebo dve čísla časopisu. Uzávierka príspevkov do : 30.06.2013 
 

 



- Dr. Kačányiová 

o vydanie kongresového čísla časopisu je započítané tiež v rozpočte na LQ 

o počet výtlačkov Informácii o LQ : 
 bude len jedna Informácia – brožúra s programom a všetkými potrebnými 

organizačnými informáciami 

 Dr. Kačányiová pošle formulár, ktorý bude potrebné zverejniť na webe SSKB 
a umožniť elektronické prihlasovanie 

 termíny :  

 Informácia firmám čím skôr – je ich cca 13 ks 

 do 30.06. 2013 – informácia pre ostatných účastníkov  

 Počty kusov do tlače spolu max : 550 ks ( členovia SSKB, firmy, ostatné 

spoločnosti, MZSR ...) 
o niektoré firmy chcú mať prednášku a nie prenajatú výstavnú plochu (SEKK, BIOG) 

 stanovisko členov V-SSKB : musí to byť výlučne odborná prednáška, bez 

reklamných a propagačných prvkov 
o Odmena organizátorom – orientačne na úrovni roka 2011 (cca 2500 Eur) 

 

 

Ad 2. Rôzne 

- Rokovanie vo VšZP 12.06.2013- referovali účastníci rokovania : Dr. Daňová, Dr. Gábor, Dr. 

Sečník 

o na VšZP boli odovzdané v elektronickej podobe (xls tabuľka) pripomienky 
a skúsenosti z 5 – 6 mesačného používania revíznej tabuľky a tzv. podobných 

vyšetrení   

o boli odovzdané návrhy na nové ocenenie niektorých tzv. „podobných vyšetrení“ 
 

- Ing. Balla 

o požiadal o zaslanie xls tabuľky, ktorá bola odovzdaná vo VšZP 
o ďalej vzniesol k tejto téme dotazy : 

 kedy VšZP bude zaraďovať nové vyšetrenia, ktoré nie sú zatiaľ medzi 

podobnými vyšetreniami  

 na základe čoho revízni pracovníci VšZP „škrtajú“ vykonané vyšetrenia vo 
väzbe na diagnózu 

 

- Doc. Blažíček 
o aktivity VšZP sú predsa v niečom aj pozitívne – ZP začína triediť odborných garantov 

podľa absolvovaného typu VŠ vzdelania odborného garanta 

o z revíznej tabuľky „vypadlo“ vyšetrenie serotonín 

 
- Ing Balla 

o urgoval vyjadrenie sa členov V-SSKB ku predbežnej kandidatúre prof. Ozben 

(Turecko) na prezidentku IFCC. Podľa podpory jednotlivých členských spoločností sa 
ku kandidatúre postaví ( áno / nie ) 

o ing. Balla má pozitívnu skúsenosť s ňou zo spolupráce z IFCC 

o Doc. Blažíček by ju tiež navrhol podporiť, má veľa publikácii zo spolupráce 
s klinikmi 

 

- Ing. Balla 

o poznamenal, že ostáva stále otvorená otázka spoločného zástupcu SSKB a SSLM pre 
EFLM 

 ak je prof. Kováč pre väčšinu členov V-SSKB  nepriechodný kandidát ,  



navrhuje ing. Farkaša - pozná legislatívu vo vzdelávaní v SR, bol by užitočný 

 

o Doc. Blažíček 
 je toho názoru, by bolo potrebné osloviť aj ing Farkaša,  Dr. Kapalla by bol 

však  vhodnejší a perspektívnejší kandidát 

 
Členovia V-SSKB vyjadrili súhlasné stanovisko s kandidatúrou Dr. Kapallu 

 

o Dr. Daňová 

 má sa osobne stretnúť v krátkej dobe s Dr. Kapallom - osloví ho v súvislosti 
s uvedenou kandidatúrou 

 

Ad 3. Správa národného reprezentanta o komunikácii s IFC C a EFLM za 4.štvrťrok 2012. 

a) Výbor SSKB vzal na vedomie:  

 

 Výzvu prof. Swerre Sandberga, predsedu SC-EFLM na nomináciu kandidátov na post  1 

riadneho člena EFLM pracovnej skupiny „Postanalytical External Quality Assurance“.  

 

 Výzvu  prof. Philippe Gilleriho, predsedu programového výboru EuroMedLab 2015 
v Paríži, na nomináciu slovenského zástupcu v International Scientific Advisory Board 

(ISAB) 2015. 

 

 Oznámenie prof. Elizabeta Topic, predsedníčky EFLM C-ET, o prijatí prof. Gustáva 
Kováča za korešpondenčného člena EFLM pracovnej skupiny pre kongresy 

a postgraduálne vzdelávanie. 

 

 Výzvu Dr. Williama Huismanna, predsedu EFLM komisie pre kvalitu a reguláciu, na 
nomináciu 3 kandidátov na posty riadnych členov a jedného mladého (do 35 r.) odborníka 

do pracovnej skupiny pre akreditáciu a ISO/CEN noriem. 

 

 IFCC Annual Report 2012, ktorú národným spoločnostiam predložil Dr. Ian Watson, 
prezident EFLM. 

 

 Výzvu Dr. Bernarda Gougeta, editora EFLM Newsletter, na predkladanie príspevkov zo 

života národných spoločností do 15.3.2013. 
 

 Výzvu prof. Paivi Laitinena, predsedu návrhovej komisie IFCC, na nomináciu nových 

členov výkonného výboru IFCC na nové funkčné obdobie 1.1.2015 – 31.12.2017. 

 

  Pozvánku Dr. Ian Watsona, prezidenta EFLM, na osobné stretnutie s predsedami EFLM 

komisií a pracovných skupín počas EuroMedLab v Miláne. 

 

 Výzvu sekretariátu EFLM na nomináciu 1 kandidáta na post riadneho člena pracovnej 
skupiny pre Post External Quality Assurance.  

 

 Výzvu sekretariátu EFLM na nomináciu 1 mladého odborníka do 35 r. na post riadneho 

člena pracovnej skupiny pre personalizovanú laboratórnu medicínu.  
 



 Oznámenie sekretariátu EFLM o kandidátskych prihláškach Grécka, Českej republiky 

a Španielska a ich IFCC/EFLM skóre na usporiadanie EuroMedLab 2017 v Aténach, 

Prahe a Barcelone. 
 

 List prof. F.V. Alvareza, prezidenta SEQC, o pripravenosti Barcelony na usporiadanie 

EuroMedLab 2017. 

 

 Pozývací list prof. Ana-Maria Simundič s programovou agendou Valného zhromaždenia 

EFLM, ktoré sa bude konať počas kongresu EuroMedLab v nedeľu 19.5.2013 v Miláne.  

 

 Návrh Dr. Simone Zerah, predsedníčky EFLM Profession Committee, o odporúčaniach na 

hlasovanie a lobing pre konečné znenie dodatkov článku 49 Directive of the European 
Parliament and of the Council nariadenia 2005/36/EC pre Radu Európy a Európsky 

parlament. 

 

 Oznámenie prof. Yana Younga, predsedu SD-IFCC, o schválení Dr. Kataríny Baluchovej, 

SSKB kandidátky, za korešpondenčného člena komisie IFCC pre molekulárnu 

diagnostiku. 

 

 Informáciu prof. Grahama Beastalla, prezidenta IFCC, o predĺžení funkčného obdoba prof. 

Tomris Ozben o jeden rok vo funkcii predsedníčky komisie pre kongresy a konferencie. 

Súčasne vyzval na nomináciu jedného ďalšieho kandidáta do tejto komisie. 

 

 Výzvu prof. Tahir Pilay, editorky IFCC News, na predkladanie príspevkov do IFCC 

Newletter April 2013 do 29.3.2013. 

 

 Informáciu prof. Grahama Beastalla, prezidenta IFCC, o pripravovaných funkčných 
zmenách volieb Výkonného výboru IFCC od r. 2015. 

 

 Informáciu o strategických zmenách fungovania IFCC „Shaping the Future of Laboratory 

Medicine. Uvedený dokument sa odvoláva na hlavné hnacie sily: globalizácia, 
technologický pokrok, ekonické aspekty, integrovaná diagnostika, pridaná hodnota 

laboratórnej medicíny. 

 

 Informáciu IFCC o udelení EFLM-Roche Ceny 2013 prof. Vic Blatonovi za jeho 
jedinečný prínos pre laboratórnu profesiu v oblasti vedy, kliniky, vzdelávania a kvality. 

 

 Výzvu Dr. Grahama Beastalla, prezidenta IFCC, na oznámenie kandidátskych miest na 

usporiadanie World Lab Congress v r. 2020 s terminom podania prihlášky do 15.10.2013. 
 

  Výzvu Dr. Simone Zerah, predsedníčky EFLM Profession Committee, na nomináciu 3 

kandidátov a 1 mladého odborníka do 35 r. na posty riadnych členov 2 nových EFLM 

pracovných skupín „Common Training Frameworks“ and „Syllabus a Recognition of 
Professional Qualifications and EU relations“ 

 

 Výzvu Dr. Bernarda Gougeta, editora EFLM News, na predkladanie príspevkov do 

LabMedica International, April 2013. 
 

 Výzvu sekretariátu EFLM na vyplnenie dotazníka „Use and implementation of cardiac 

markersin acute coronary syndrome and heart failure“ do 6.5.2013. 



 

 Pozvanie NR na zasadnutie ISAB dňa 22.5.2013 v Miláne. 

 

 Výzvu Craig Webstera, predsedu EFLM komisie pre komunikáciu, na nomináciu 3 

kandidátov a 1 mladého odborníka do 35 r. na posty riadnych členov novej EFLM 

pracovnej skupiny „Promotion“. 

 

b) Výbor SSKB odsúhlasil 

  

 Bolivian Society of Clinical Biochemsitry za riadneho člena IFCC. 

 

 Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, A.C. (Mexican Association of 

Clinical Laboratory Sciences) za riadneho člena IFCC. 

 

 
 

 

 
 

Bratislava, 12.06.2013     

 

 
 

 

zapísal:  MUDr. Peter Sečník 
 

overil :  MUDr. Katarína Daňová, PhD 

 


