
Zápisnica zo zasadania výboru SSKB  

dňa 20.2.2013. 

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

RNDr. Lepejová. 

Ospravedlnení:MUDr. Pivovarníková, MUDr. Sečník,   Ing. Belicová, MUDr. Špaňár 

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

 

Program: 

1. LQ 2013 

2. Rôzne 

1. Príprava Labkvality 2013: 

 Dr. Kačániová informovala VSSKB prostredníctvom e-mailu o tom, že rezervovala na 

organizovanie LQ 2013 termín 6.10. (nedeľa) – 8.10.2013 (utorok) v hoteli Patria na Štrbskom 

plese. 

 Dr. Kapalla informoval e-mailom o zabezpečovaní odborného programu. VSSKB poveruje 

Dr. Kapallu, aby pozval zástupcov ÚDZS (MUDr. Pažinkovú, Ing. Ďurčíkovú) na Labkvalitu 2013 

s požiadavkou o prednášky o DRG. 

 Ing. Balla vybaví na základe súhlasu VSSKB korešpondenciu ohľadom zahraničných 

prednášateľov. 

2. Rôzne: 

Na základe podnetu Ing. Ballu sa pripravuje úprava webovej stránky SSKB s možnosťou vstupu 

pre Ing. Ballu za účelom zverejňovania informácií zo zahraničia.  

Firma Roche navrhla, aby sa Cena prof. Pecháňa, udeľovala iba raz za 2 roky a to na Zjazde 

SSKB. VSSKB prerokuje štatút a kritériá, ktoré vstúpia do platnosti po vzájomnom odsúhlasení. Na 

cenu by mali byť nominovaní aktívni členovia SSKB alebo spolupracujúci nečlenovia SSKB, ktorí 

sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj odboru.  

Dr. Gábor informoval, že na webovej stránke VšZP je aktualizovaná tabuľka laboratórnych 

výkonov. Ďalšie rokovania s VšZP budú až po získaní 6 mesačných skúseností s revíznou činnosťou 

VšZP, ktorá sa bude riadiť uvedenými kritériami. 

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

a) Výbor SSKB vzal na vedomie:  

 

 Výzvu SC-EFLM na prijímanie návrhov na Cenu EFLM „Labs are Vital“, ktorú 

sponzoruje Abbott sumou 15 tisíc Eur pre autora s najhodnotnejším výskumom 



v laboratórnej medicíne v období rokov 2011-2013. 

 

 Výzvu Prof. Yana Younga, predsedu SD-IFCC, na nomináciu 3 členov do komisie 

Committee on Traceability in Laboratory Medicine (C-TLM). 

 

 List prezidenta EFLM Dr. Iana Watsona, ktorým upozornil na porušenie pravidiel 

konkurencie schopnosti niektorými odbornými spoločnosťami, ktoré ohlásili svoju 

kandidatúru na usporiadanie EuroMadLab 2017. 

 

 Výzvu Prof. Yana Younga, predsedu SD-IFCC, na nomináciu 3 riadnych členov do 

komisie Committee on Molecular Diagnostics (C-MD). V-SSKB súhlasil s 

nomináciou Dr. Kataríny Balúchovej za riadneho člena C-MD IFCC, ktorá dva roky 

pôsobí už ako korešpondenčný člen predmetnej komisie. 

 

 Výzvu SC-EFLM na prijímanie návrhov na Cenu „EFLM-Roche Scientific Award for 

Laboratory Medicine“ za najlepšiu propagáciu laboratórnej medicíny na európskej 

úrovni. 

 

 Výzvu prof. Sergio Bernardiniho, vedeckého sekretára IFCC, na vypracovanie 

výročnej správy SSKB „Annual Report“ pre potreby IFCC. 

 

 Výzvu Prof. Sverre Sandberga, predsedu EFLM SC na nomináciu 3 riadnych členov 

do pracovnej skupiny WG -PFLM“Patient focused laboratory medicine”. 

 
 Informáciu vedeckej sekretárky EFLM na cestovny grant 1500 Eur na aktívnu účasť 

mladého vedeckého pracovníka (< 40 r) na 2. EFLM-BD konferencii 

o predanalytickej fáze v Zagrebe. 

 

 Výzvu Prof. Elizabety Topičovej, predsedníčky EFLM Committee of Education and 

Training (C-ET) na nomináciu riadneho člena do pracovnej skupiny “WG on 

Congress and Postgraduate Education“  V-SSKB navrhol prof. Gustáva Kováča, 

ktorý bol akceptovaný ako korešpondenčný člen predmetnej pracovnej skupiny.  

  

 Výzvu Rosy Tirimacco, predsedníčky IFCC Task Force on Point of Care Testing na 

vytvorenie prvej pracovnej skupiny pre POCT Task Force:  "How should Glucose 

Meters be Evaluated for Critical Care". Pracovným skupinám má predsedať Cynthia 

Bowman. 

 

 Výzvu Prof. Tahir Pillay, IFCC Newsletter Editor, na nové príspevky do časopisu 

IFCC Newsletter. 

 

 Výzvu prezidenta EFLM Dr. Iana Watsona na nomináciu kandidáta na funkciu 

predsedu EFLM komisie  “EFLM Committee on communication”. 

 Výzvu prezidenta EFLM Dr. Iana Watsona na nomináciu kandidátov na vedúce posty 

výkonného výboru EFLM na funkčné obdobie 2014-2015 “The EFLM Executive 

Board 2014-2015”. 

 

 Výzvu Prof. Elizabety Topičovej, predsedníčky EFLM Committee of Education and 

Training (C-ET) na nomináciu riadneho člena do pracovnej skupiny EFLM Working 



Group on “Distance Education Programmes/ E-learning”. 

 

 Informáciu o zápisnici “IFCC Executive Board Summary Minutes of the Meeting held 

in Kuala Lumpur (MY) on November 16
th

-17
th

, 2012” , ktorá sa konala pri príležitosti 

Valného zhromaždenia IFCC. Zápisnica má byť v krátkom čase dostupna na web 

stránke www.ifcc.org 

 

 Výzvu Prof. Sverre Sandberga, predsedu EFLM SC na nomináciu 2 riadnych členov 

do novej pracovnej skupiny “ EFLM Working Group on personalized laboratory 

medicine.  V-SSKB navrhla na nomináciu svojho delegáta Dr. Marka Kapallu, ktorý 

sa ospravedlnil z dôvodu, že v danej oblasti už pracuje a momentálne zastáva post 

EPMA Director responsible for contacts with industry.  

 

 Oznámenie prezidenta IFCC o tom, že oficiálnym časopisom IFCC sa od 31.7.2013 

stáva Clinical Chimica Acta.namiesto doterajšieho časopisu Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine. Doterajší kontrakt  s vydavateľom de Gruyter končí 1.8.2013 

a IFCC CPD odporučil výkonnému výboru IFCC podpísať nový kontrakt s novým 

vydavateľom Elsevier. IFCC vyslovuje uznanie a poďakovanie doterajšiemu 

šéfredaktorovi CCLM Prof. Mariovi Plebanimu za doterajšiu excelentnú prácu. 

 

 Výzvu Prof. Sverre Sandberga, predsedu EFLM SC na nomináciu 1 riadneho člena do 

pracovnej skupiny “EFLM Working Group on Biological Variation”. 

 

 Telegram EFLM o smernici Európskej rady pre slobodné povolania pod názvom 

Recognition of Professional Qualifications Directive. 

 

b) Výbor SSKB odsúhlasil 

  

 Výročnú správu SSKB „Annual Report  SSCB“, ktorú v spolupráci s Markom 

Kapallom, Pavlom Blažíčkom, Gustávom Kováčom a Oliverom Ráczom pre IFCC 

vypracoval Ján Balla. 

 

 Montenegrian Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine za 

riadneho člena EFLM.  Čierna Hora sa na začiatku roka 2013 stala 39. riadnym členom 

EFLM. 

 

 Ing. Beata Kvaltíniová (FNsP FDR Banská bystrica) vypracovala posledný 

elektronický dotazník v r. 2012 na tému „EQA program for POCT Glucose in SR“. V-

SSKB vyslovuje Ing. B. Kvaltíniovej poďakovanie za spoluprácu. 

 

 NR SSKB vypracoval prvý elektronický dotazník r.2013 na tému „Two way 

communication“, ktorý sa týkal spolupráce SSKB s IFCC pri informovaní svojich členov 

o aktivitách IFCC. 

 

  

Ďalšie zasadanie VSSKB bude v máji 2013. 

 

Bratislava, 20.2.2013     zapísala: RNDr. Katarína Lepejová 

         vedecký sekretár SSKB 

http://www.ifcc.org/

