
Zápisnica zo zasadania výboru SSKB dňa 13.6.2012. 

 
Prítomní: členovia výboru SSKB: MUDr. Daňová, Doc. Ing. Blažíček, MUDr. Gábor, MUDr. 

Sečník,  Ing. Belicová, RNDr. Lepejová. 

Za dozornú radu SSKB: MUDr. Špaňár 

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

Ospravedlnení:Ing. Balla, MUDr. Pivovarníková 

 

Program: 

1. Hodnotenie X. kongresu SSKB  

2. Rôzne 

  

1. Hodnotenie X. kongresu SSKB: 

 VSSKB hodnotí organizáciu aj odborný program X. kongresu SSKB v Banskej Bystrici 

veľmi pozitívne – hlavne z hľadiska interdisciplinárneho prepojenia klinickej biochémie s ostatnými 

klinickými odbormi. Tento smer sa javí ako perspektívny a bolo by vhodné rozvíjať ho aj do 

budúcnosti. O spoločné odborné akcie prejavili už na iných podujatiach záujem onkológovia, 

osteológovia a endokrinológovia. 

 VSSKB zobral na vedomie správu Dr. Gábora o predbežnom hospodárskom výsledku akcie. 

X. kongresu v Banskej Bystrici sa zúčastnilo 19 vystavovateľov ( príjem: 27.636,32 € ), 187  

prihlásených účastníkov z ktorých bolo asi 100 platiacich ( príjem: 2.944 € ). Predpokladaný 

hospodársky výsledok kongresu by sa mal pohybovať okolo 10.000 € Z tejto sumy bude treba ešte 

uhradiť náklady na vydanie kongresového čísla časopisu Laboratórna diagnostika v sume cca 2.900 € 

 VSSKB odporúča odmeniť hlavných organizátorov Dr. Gábora a Dr. Sečníka. 

 

2. Rôzne: 

 Prof. Rácz plánuje vydanie 3. Čísla časopisu Laboratórna diagnostika v novembri 2012. 

Zároveň navrhuje osloviť listom všetkých členov redakčnej rady a požiadať ich, aby 

recenzovali minimálne 2 práce ročne, resp. napísali (prípadne aj ako spoluautori) minimálne 

1 článok ročne (mimo abstraktov z kongresov). Za korektúru a organizačnú prácu budú 

odmenené 2 spolupracovníčky prof. Rácza. 

 Prezidentka SSKB MUDr. Daňová,PhD., hlavný odborník MZ SR pre klin. biochémiu MUDr. 

Gábor a predseda sekcie klin. laboratórií ASLSR MUDr. Sečník dostali list (pozri prílohu 

scan 1 a 2). od vedeckého sekretára SDS (Slovenskej diabetologickej spoločnosti) MUDr. 



Uličianskeho a hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny 

a výživy MUDr. Némethyovej, CSc. Obracajú sa na nich s prosbou o zosúladenie vydávania 

výsledkov niektorých laboratórnych vyšetrení pre diabetológov v rámci celého Slovenska. 

Jedná sa o nasledovné parametre : 

o Ad 1) Uvádzanie jednotiek HbA1c: 

VSSKB odporúča duálne vyjadrenie v % (podľa DCCT) a v mmol/mol (podľa IFCC) 

v súlade s medzinárodnými odporúčaniami odborných spoločností. V prílohe posiela 

konverznú tabuľku. 

o Ad 2) Uvádzanie hodnoty eGF-MDRD v ml/min: 

VSSKB odporúča uvádzanie hodnôt eGF-MDRD v ml/s, alebo duálne aj v ml/min (pozn.: 

jednotky minúty sú oficiálne povolené v rámci SI-jednotiek ako odvodené jednotky od 

sekundy. V odbornej literatúre sa často vyjadruje eGF práve v ml/min). Výpočet MDRD 

musí byť v súlade s metodikou stanovenia kreatinínu (rozlišovať medzi Jaffého a enzýmovou 

metódou). 

o Ad 3) Zaradiť do analýz pomer albumín/kreatinín v moči: výsledky je potrebné  

uvádzať v jednotkách:  mg albumínu / mmol kreatinínu , alebo g albumínu / mol kreatinínu. 

VSSKB nemá k tomuto bodu pripomienky. 

o Ad 4) Uvádzanie hodnoty C-peptidu: 

 VSSKB odporúča uvádzanie hodnôt C-peptidu v  ug/l alebo v ng/ml, (čo číselne zodpovedá 

rovnakej hodnote). Konverzný faktor pre prepočet na nmol/l : ng/ml x 0,33333 = nmol/l 

 

V záujme obojstranného pozitívneho vývoja vzťahov pozve VSSKB na ďalšie zasadanie 

(predpokladaný termín jeseň 2012) predsedu, vedeckého sekretára SDS a hlavnú odborníčku 

pre diabetológiu, aby sa na spoločnom stretnutí dohodli ďalšie postupy, ktoré by pomohli 

rozvíjať spoluprácu a zvyšovať tak kvalitu diagnostického a terapeutického procesu 

diabetických pacientov. 

 

 Prezidentka SSKB osloví Dr. Kapallu a Dr. Kačániovú so žiadosťou o organizačné 

a programové zabezpečenie Labkvality 2013. V prípade súhlasu ich pozve na septembrové 

zasadanie VSSKB. 

 

Ďalšie zasadanie VSSKB bude v septembri 2012. 

Bratislava, 13.6.2012     zapísala:  RNDr. Katarína Lepejová 

          vedecký sekretár SSKB 


