
Zápisnica zo zasadania výboru SSKB dňa 13.4.2011. 
 

Prítomní:  

Členovia výboru SSKB: MUDr. Daňová, Doc. Blažíček, MUDr. Sečník, Ing. Balla, Ing. Belicová, MUDr. 

Pivovarníková, RNDr. Lepejová. 

Za dozornú radu SSKB: MUDr. Špaňár 

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

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

 

Program: 

1. LQ 2011 

2. Odborné usmernenie onkomarkery 

3. Rôzne 

  

1. LQ 2011: 

Na základe predbežného súhlasu Dr. Kačániovej a Dr. Kapallu, požiadal VSSKB Dr. Kačániovú a Dr. 

Kapallu o organizovanie LQ 2011. Dr. Kačániová a Dr. Kapalla informovali VSSKB o možnostiach prípravy 

LQ 2011. Dr. Kapalla predstavil svoju víziu o odbornom programe LQ 2011: navrhol otvoriť priestor aj pre 

ďalšie (nie iba laboratórne) odbory – v rámci rozvíjania spolupráce s klinickými odbormi a ambulantnými 

lekármi. 

Z diskusie vzišli nasledovné návrhy na odborné bloky: 

1) Predanalytika 

2) Prediktívna a preventívna personalizovaná medicína + postanalytika 

3) Spolupráca s klinickými partnermi 

4) Akreditácia a kvalita v medicínskom laboratóriu 

5) Kvalita politiky v zdravotníctve a revízna činnosť lekárov. 

Dr. Sečník zabezpečí oslovenie členov Asociácie súkromných lekárov s ponukou zúčastniť sa na LQ 2011. 

Predbežne sa uvažuje s nasledovnými termínmi konania LQ 2011: 

20.-22.10 2011 alebo 10. – 12.11.2011 (štvrtok-piatok-sobota) 

Lokalita sa vyberie na základe splnenia požiadaviek na kapacitu a cenové relácie. 

VSSKB odsúhlasil: 

Konferenčný poplatok:   30€ 

Hlavný (zlatý) sponzor:  5 000€ 

Sponzori:   4 000€ 

Veľkí vystavovatelia:  1 000€ 

Malí vystavovatelia:  500€ 



Dr. Kačániová napíše text oficiálneho listu pre firmy ohľadom sponzorstva. List podpísaný 

prezidentkou SSKB bude rozoslaný firmám prostredníctvom SLS.  

Dr. Kapalla osloví prednášajúcich a zostaví odborný program. 

 

2. Odborné usmernenie onkomarkery: 

VSSKB diskutoval o usmernení, ktoré vypracovala a rozposlala VšZP lekárom k indikácii  a revíznej 

činnosti v problematike onkomarkerov,  Dr. Sečník rozpošle na pripomienkovanie návrh stanoviska 

výboru SSKB k tomuto materiálu členom výboru. Finálne stanovisko SSKB bude odoslané na VšZP.  

Keďže toto usmernenie nebolo konzultované s SSKB, ani s hlavným odborníkom pre klinickú biochémiu, 

pripraví Dr. Gábor ako hlavný odborník pre klinickú biochémiu MZSR a člen VSSKB  list prezidentovi 

SLS, zdravotným poisťovniam a prezidentovi SLK so žiadosťou, aby sa odborné usmernenia poisťovní 

pripravovali aj v spolupráci s odbornými spoločnosťami SLS a príslušnými hlavnými odborníkmi. K listu 

pripojíme stanovisko výboru SSKB. 

 

3. Rôzne: 

 Voľby do IFCC: VSSKB prerokoval predložené kandidátky IFCC. Keďže v termíne konania volieb 

nikto z členov VSSKB nebude prítomný v mieste konania, nemôže sa zástupca SSKB volieb 

zúčastniť. 

 Prezidentka SSKB pošle stanovisko VSSKB ku pracovnému materiálu Asociácie SKMED: 

Konzultantská činnosť v rámci spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi, Organizácia vzdelávacích 

a propagačných akcií a Podpora účasti zdravotníckych špecialistov na kongresoch. VSSKB nemá 

pripomienky a nemá poznatky o tom, že by členovia SSKB participovali na neodporúčaných 

činnostiach. 

 Dr. Gábor požiadal VSSKB o pripomienkovanie pripravovaného odborného usmernenia ohľadom 

predanalytickej fázy pre MZ SR - Sekciu zdravia LPS. Materiál má slúžiť ako príprava pre vyhlášku 

MZ SR. Text s návrhom ako aj doterajšie materiály z rokovaní k tomuto bodu na MZ rozpošle Dr. 

Gábor členom výboru SSKB  po najbližšom zasadnutí na MZ SR 18.4.2011. 

 

 

Predbežný termín ďalšieho zasadnutia V-SSKB : jún 2011 v Bratislave. 

 

 

Bratislava, 13.4.2011     zapísala:  RNDr. Katarína Lepejová 

          vedecký sekretár SSKB 


