
Zápisnica zo zasadania výboru SSKB dňa 29.2.2012. 

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

Lepejová. 

Za dozornú radu SSKB: MUDr. Špaňár 

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

Zástupcovia ÚDZS:: Dr. E. Kováč, Ing. Ďurčíková 

Ospravedlnená: MUDr. Pivovarníková, MUDr. Sečník 

 

Program: 

1. Organizácia X. Kongresu SSKB 

2. Projekt DRG 

3. Rôzne 

1. Organizácia X. Kongresu SSKB: 

Dr. Gábor informoval o stave organizácie X. Kongresu SSKB:  

 Prvá informácia bude distribuovaná poštou 2.3.2012. 

 Miesto rokovania bude hotel LUX v Banskej Bystrici. 

 Odborný program bude pozostávať zo 6 blokov: 

1) Transplantačná medicína a laboratórna medicína (Gábor, Lacková) 

2) Endokrinológia (Sečník) 

3) Neurológia (Lepej) 

4) Laboratórna diagnostika záťažových stavov (Parák, Jabor) 

5) Laboratórna diagnostika v reprodukčnej a prenatálnej medicíne (Stecová) 

6) Laboratórna diagnostika v nefrológii (Gregová, Dlhopolček) 

VSSKB navrhol doplniť 7. blok ako panelovú diskusiu ku celkovej situácii 

v laboratórnej diagnostike. 

2. Projekt DRG: 

Na pozvanie VSSKB prišli zástupcovia ÚDZS Dr. E. Kováč a Ing. Ďurčíková, ktorí informovali 

o zavedení DRG projektu a súvisiacich podmienkach: 

 Zoznam zdravotníckych výkonov z roku 2010 postupuje do projektu DRG (je možné ho 

doplniť do 15.3.2012). Zároveň bude aktualizovaná medzinárodná klasifikácia chorôb. 

Zoznam výkonov bude mať cca 20.000 riadkov, z toho výkony SVLZ  (v počte 1713) nebudú 

zmenené, iba prekódované. 



 Celkový zoznam by mal byť pripravený v máji 2012. Ukončenie pripomienkového konania 

sa predpokladá na jún 2012. Účinnosť má byť od 1.1.2013. 

 Súčasťou paušalizovaného DRG budú výkony SVLZ iba u hospitalizovaných pacientov ( t.j. 

iba u tých, ktorým bola poskytnutá minimálne 24-hodinová ústavná starostlivosť)  

 Všetky výkony ambulantné, 1-dňová chirurgia, apod. nepôjdu podľa systému DRG, ale tak 

ako doteraz (iba cez výkony). 

 Ceny: Klinická a ekonomická náročnosť prípadu sa preberá z nemeckého modelu. Kalkulácie 

budú podľa presných a transparentných pravidiel cca od roku 2015, dovtedy sa budú náklady 

rátať podľa nemeckého modelu v relatívnych váhach. 

 Musia byť splnené 4 podmienky: 

1) dobrá dokumentácia (klinická) 

2) korektné údaje 

3) presná klasifikácia diagnóz a kódovanie výkonov 

4) kalkulácie nákladov. 

Predpokladá sa, že každé laboratórium by si malo stanoviť vlastný cenník výkonov a individuálne si 

dohadovať platby s poisťovňami a poskytovateľmi. Ceny budú na základe zmlúv, nie pevne dané. 

VSSKB diskutoval so zástupcami ÚDZS prípravu predbežného rozhodnutia ohľadom nacenenia 

výkonov. Cenový orgán je MZ SR. Preto VSSKB (prípadne aj s ďalšími odbornými spoločnosťami) 

podá spoločný návrh s ÚDZS pre MZ SR. VSSKB odporúča, aby v zozname výkonov boli od 

1.1.2013 aj ceny za jednotlivé výkony. ÚDZS poskytne členom VSSKB zoznam výkonov na 

kontrolu (príp. doplnenie do 15.3.2012 – Ing. Balla). Dr. Gábor požiada SEDMU o poskytnutie 

oficiálnych cenníkov produktov, ktoré by mohli slúžiť ako základ na výpočet priemerných priamych 

nákladov na testy. Vynásobením koeficientami režijných nákladov by bolo možné dospieť ku cenám 

výkonov . 

 

Ďalšie stretnutie VSSKB (prípadne aj s ďalšími odbornými spoločnosťami) so zástupcami ÚDZS je 

predbežne naplánované po veľkonočných sviatkoch. Následne pôjde spoločný návrh ohľadom 

naceňovania výkonov na MZ SR. VSSKB preferuje ceny pred bodmi. 

 

3. Rôzne: 

 Prezidentka VSSKB, hlavný odborník klinickej biochémie MZ SR a zástupca ASL SR napíšu 

list s odborným stanoviskom VSSKB ku zoznamu výkonov SVLZ a postoju revíznych lekárov 



zdravotných poisťovní ku vykazovaniu výkonov, klastrácii a odbornostiam. List bude odoslaný na 

kompetentné miesta (ZV NR SR, MZ SR). 

Výbor SSKB na svojom zasadaní ocenil návrh Iana Watsona, prezidenta EFCC, na rozšírenie 

spolupráce so svojimi členmi. Prijal jeho ponuku vyslať oficiálneho zástupcu EFCC prednášať na 

Kongres klinickej biochémie v Banskej Bystrici. Cestovné náklady bude hradiť EFCC, náklady na 

ubytovanie SSKB. Prof. Ana-Maria Simundić, vedecká sekretárka EFCC,  na V-SSKB oznámila, že 

EFCC na kongres v Banskej Bystrici vysiela člena výkonného výboru EFCC Dr. Huiberta Storma 

z Holandska. Téma navrhovanej prednášky je harmonizácia vzdelávania v klinickej biochémii 

a laboratórnej medicíne v členských štátoch EÚ podľa novelizovanej smernice EC (COM(2011) 883 

final 2011/0435(COD)  zo dňa 19.12.2011, ktorú v súčasnosti schvaľuje Európsky parlament. Za V-

SSKB bude dr. Huiberta Storma kontaktovať predseda Organizačného výboru Kongresu SSKB a hl. 

odborník pre klinickú biochémiu MUDr. Drahoslav Gábor. 

Ďalšie zasadanie VSSKB bude 18.4.2012 ( prípadne sa opäť spojí so stretnutím so zástupcami ÚDZS)  

 

Bratislava, 29.2.2012     zapísala:  RNDr. Katarína Lepejová 

          vedecký sekretár SSKB 


