
Zápisnica zo zasadania výboru SSKB  

dňa 12.10.2011. 

 

 
Prítomní: členovia výboru SSKB: MUDr. Daňová, Doc. Blaţíček, MUDr. Sečník, Ing. Balla, Ing. 

Belicová, RNDr. Lepejová. 

Za dozornú radu SSKB: MUDr. Špaňár 

Prítomný hlavný odborník pre klinickú biochémiu MZSR a člen VSSKB: MUDr. Gábor 

Prítomní za organizačný výbor Labkvality 2011: RNDr. Kačániová, RNDr. Kapalla 

Ospravedlnená: MUDr. Pivovarníková 

 

Program: 

1. Labkvalita 2011 

2. Rôzne 

 

1. Labkvalita 2011: 

Dr. Kačániová a Dr. Kapalla informovali VSSKB o stave organizácie odborného a spoločenského  

programu Labkvalita 2011: 

 Zatiaľ je prihlásených 13 firiem, z toho 2 generálni sponzori (Abbot a Siemens), 2 sponzori 

(Beckman a Roche), 3 veľkí vystavovatelia a 6 malí vystavovatelia. 

 VSSKB odsúhlasil, ţe všetkým pozvaným prednášateľom bude uhradený konferenčný 

poplatok, náklady na ubytovanie a stravovanie. Zahraničným prednášateľom sa navyše 

preplatia aj letenky a transport z letiska. 

 V rámci spoločenského programu bude moţné navštíviť AquaCity Poprad (nedeľa), pozrieť 

si divadelné predstavenie, zúčastniť sa rautu a tanečnej zábavy (pondelok). Pre zahraničných 

prednášateľov bude pripravená návšteva Ţdiaru, prípadne Keţmarku. 

 Labkvalita 2011 bude ohodnotená kreditmi SACCME (pasívna účasť: 15 kreditov) 

 Odborný program je zostavený z prednášok vyzvaných prednášateľov, posterové prezentácie 

nebudú. 

 Prednášky budú zverejnené na webe SSKB. 

 VSSKB odporučil, aby všetky abstrakty z prednášok Labkvality 2011 vyšli ako zborník 

v časopise Laboratórna diagnostika spolu aj s ďalšími odbornými článkami v jednom čísle. 

Financovanie tohto čísla bude alikvótne z účtu SSKB a Labkvality 2011. 



 Všetci predsedajúci odborných blokov pripravia výber najdôleţitejších téz do záverečného 

spoločného vyhlásenia, ktoré bude zverejnené na webe SSKB a rozposlané vybraným 

inštitúciám (MZ SR, Zdravotné poisťovne a pod.) 

 

2. Rôzne: 

 VSSKB sa bude na svojich ďalších zasadnutiach venovať inovácii obsahu a dizajnu webovej 

stránky SSKB ( registrácia laboratórnych pracovísk, paleta vyšetrení na Slovensku, apod. ) 

 Spôsob a forma tvorby časopisu Laboratórna diagnostika (revidovanie redakčnej rady, 

oţivenie publikačnej činnosti členov redakčnej rady, apod.) sa bude riešiť v rámci osobného  

rokovania s prof. Ráczom počas Labkvality 2011. 

 Abstrakty prednášok na Labkvalitu 2011 zašlú vyzvaní autori najneskôr do 24.10.2011 doc. 

Blaţíčkovi e-mailom na adresu: blazicekp@seznam.cz. 

 Dr. Sečník rozpošle členom VSSKB návrh pre revízne postupy, ktoré predloţila ZP Dôvera 

u 20 vybraných laboratórnych vyšetrení (TOP20). Svoje pripomienky a doplnenia zašlú 

členovia VSSKB Dr. Sečníkovi do 17.10.2011 do 10:00 hod. Tento materiál predloţí SSKB 

ako svoje stanovisko ZP Dôvera. 

 VSSKB poveril Ing. Ballu a Ing. Belicovú vyplením dotazníka pre EFCC: WG-A/ISO Survey: 

Requirements for the retention of laboratory records and diagnostic material. 

 

Ďalšie stretnutie VSSKB bude v priebehu Labkvality 2011 v Poprade. 

 

 

Bratislava, 12.10.2011    zapísala:  RNDr. Katarína Lepejová 

          vedecký sekretár SSKB 

mailto:blazicekp@seznam.cz

