
Zápisnica zo zasadania výboru SSKB dňa13.1.2016 

Prítomní:  prof. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc. 

doc. Ing. Pavel BLAŽÍČEK, PhD.  

MUDr. Marta DOBÁKOVÁ  

Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA  

RNDr. Mgr. Marko KAPALLA, PhD. 

MUDr. Július ŠPAŇÁR 

MUDr. Jarmila AMBRUŠOVÁ (členka dozornej rady) 

Ospravedlnení: RNDr. Katarína LEPEJOVÁ 

MUDr. Angela MOLČÁNYIOVÁ, PhD. (dodatočne) 

Program 

1. Zápisnica zo zasadnutia VSSKB zo dňa 18.12.2015 

2. Finančný stav spoločnosti a hospodárenie s financiami v roku 2016 

3. Časopis Laboratórna diagnostika 

4. Konferencia SSKB v roku 2016 

5. Členstvo v spoločnosti 

6. Štatút SSKB 

7. Rokovanie s poisťovňami 

8. Rôzne 

K bodu č. 1 - Zápisnica zo zasadnutia členov VSSKB zo dňa 18.12.2015 

MUDr. Dobáková oboznámila všetkých prítomných s obsahom zápisnice zo zasadnutia 

členov VSSKB s p. Dr. Kačániovou ohľadom problémov s vyúčtovaním Labkvality 2015 zo 

dňa 18.12.2015 v Bratislave. V zápisnici boli vykonané drobné úpravy. Bolo konštatované, že 

konferencia bola na vysokej odbornej úrovni. Boli dohodnuté opatrenia – predovšetkým 

v oblasti zlepšenia komunikácie medzi kongresovým oddelením SLS, výborom SSKB 

a organizátormi. Je pravdepodobné, že po konečnom vyúčtovaní bude výsledok hospodárenia 

Labkvality pozitívny.  

Uznesenie 

Ing. Heriban prečítal návrh uznesenia: VSSKB berie na vedomie výsledky jednania členov 

VSSKB, p. Kačániovej a zástupcov SLS ohľadom vyúčtovanie Labkvality 2015. 

Hlasovanie členov VSSKB: 6 za, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Uznesenie 

bolo prijaté. 

K bodu č. 2 - Finančný stav spoločnosti a hospodárenie s financiami v roku 2016 

Prezident a hospodárka informovali o finančnom stave SSKB. Presný stav nepoznáme, ale dá 

sa predpokladať, že v roku 2016 bude k dispozícii cca 10 000 Eur. Poplatok do EFLM už bol 

zaplatený vo výške 1410 CHF (približne 1300 eur) 

Ing. Heriban informoval o tom, že v súčasnosti nemá VSSKB možnosť priebežne kontrolovať 

finančný stav spoločnosti. Členovia VSSKB sa jednoznačne zhodli na požiadavke 

sprístupnenia týchto informácii.  

Prof. Rácz navrhol preskúmanie konkrétnej výšky bežných výdavkov SSKB, kontrolovanie 

ich štruktúry a hľadanie možností znižovania týchto výdavkov. Predseda prerokuje tieto 



otázky na návšteve SLS koncom januára a podá o tom členom VSSKB správu. Vypracovaný 

rozpočet bude následne zverejnený aj na webovej stránke spoločnosti.  

Hlasovanie členov VSSKB: 6 za, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Uznesenie 

bolo prijaté. 

K bodu č. 3 - Časopis Laboratórna diagnostika 

Prezident informoval:  

 v roku 2016 budú vydané 2 čísla časopisu Laboratórna diagnostika s predbežným 

rozpočtom 2500 eur, 

 z toho jedno číslo bude venované príspevkom z pripravovaného kongresu SSKB, 

kongresové číslo dostane každý účastník, 

 tento rok je v pláne vydanie prvého čísla časopisu s in extenso prácami, ktoré sa môžu 

posielať do 15.2. 2016. Číslo bude vydané v elektronickej forme s minimálnym počtom 

tlačených exemplárov. Každý článok bude posudzovaný dvoma recenzentmi. Prvé číslo by 

malo obsahovať minimálne 10 príspevkov. Prof. Rácz predbežne informoval o piatich 

a doc. Blažíček o dvoch príspevkoch,  

 do konca januára 2016 treba vypracovať finančnú kalkuláciu a kontaktovať p. Smolíkovú. 

Zodp. prezident. 

 Doc. Blažíček navrhol, aby boli oslovení všetci členovia spoločnosti, aby poslali svoje 

príspevky do pripravovaného čísla. Zároveň skonštatoval, že nie všetky doteraz uverejnené 

príspevky mali dostatočnú odbornú úroveň, a preto podporil recenzovanie príspevkov 

dvomi recenzentmi, pričom aspoň 1 by mal byť členom VSSKB. Okrem toho navrhol 

obnovenie spolupráce so SAV prispievaním vedeckých prác do časopisu.  

Informácia o časopise bola prijatá bez formálneho hlasovania. 

K bodu č. 4 - Konferencia SSKB v roku 2016 

Prezident navrhol, aby sa do budúcna uskutočňovali konferencie SSKB na akademickej pôde 

za účelom zníženia potrebných finančných nákladov. Vyzdvihol aj ďalšie pozitívum tohto 

návrhu: priebeh konferencie na akademickej pôde umožní študentom doktorandského štúdia 

zúčastniť sa a rozšíriť si tak teoretické vedomosti. Je možné rátať aj s väčšou účasťou 

nečlenov SSKB. Doc. Blažíček a Dr. Špaňár vyslovili obavy, že časť účastníkov odíde 

z konferencie počas prednášok. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Konferencia SSKB v roku 2016 uskutoční 29.5 

– 31.5.2016 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach  

Hlasovanie: 4 „za“, 1 „proti“ a 1 sa zdržal hlasovania).  

Zásady pre usporiadanie konferencie (manuál) vypracuje Ing. Heriban do 30.1.2016.  

V súvislosti s prípravou konferencie prezident informoval VSSKB, že oslovil maďarskú 

a českú spoločnosť pre klinickú biochémiu za účelom účasti ich predstaviteľov na 

konferencii. 

Predbežne boli oslovení niektorí členovia spoločnosti za účelom aktívnej účasti na konferencii 

a bol zostavený aj predbežný zoznam tém prednášok (Doc. Blažíček a Dr. Špaňár).  

Odborné témy konferencie budú: hematológia, hepatológia, endokrinológia a urológia. 

1. predbežný formulár bude pripravený do 10.2.2016 (predbežne bude konferencia rozdelená 

na 6 blokov prednášok).  



V súvislosti s prípravou konferencie bude urobené nasledovné: 

 vytvorenie organizačného a programového výboru (členovia SSKB a odborníci 

zodpovední za bloky). 

 oslovenie sponzorských firiem do 10.2.2016 (podmienky pre účasť firiem zostávajú 

nezmenené a bude im vyčlenený priestor na prednášky), 

 oslovenie poisťovní a ministerstva na účasť, 

 rozoslanie návrhu registračného formulára členom VSSKB na odobrenie, 

 vybavenie parkovacích miest v okolí fakulty 

V rámci prípravy konferencie boli dohodnuté aj podmienky týkajúce sa účasti študentov 

doktorandského štúdia a členov SSKB: 

 doktorandi a členovia SSKB (okrem prednášajúcich v sekciách) sa môžu zúčastniť 

konferencie pasívne formou „posterov“ (v rámci „posterovej sekcie), 

 Konferenčný poplatok pre členov SSKB ostane nezmenený (40 Eur), 

 konferenčný poplatok pre doktorandov bude 10 Eur. 

K bodu č. 5 - Členstvo v spoločnosti 

VSSKB skonštatoval, že nastal pokles počtu členov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, 

z čoho vyplýva aj nižší prísun financií potrebných na prevádzku spoločnosti. Z tohto dôvodu 

VSSKB  jednohlasne odsúhlasil prekontrolovanie sumy členských poplatkov do 30.1.2016,  

K bodu č. 6 - Štatút ceny prof. Pecháňa pričom bolo podmienečne (vzhladom na analýzu 

prijmov a výdavkov SSKB) schválené aj zvýšenie členského poplatku. Jeho suma však zatiaľ 

nebola presne stanovená. 

Konečnú formu textu štatútu ceny prof. Pecháňa vykoná Ing. Heriban do 30.1.2016. 

K bodu č. 7 - Rokovanie s poisťovňami 

Doc. Blažíček navrhol delegovať Ing. Heribana ako experta na jednanie s poisťovňami 

a komunikáciu s Ministerstvom zdravotníctva SR. 

Tento návrh bol jednohlasne odsúhlasený VSSKB. Výsledok bude oznámený p. Mistríkovej 

zo SLS. 

K bodu č. 8 – Rôzne 

Výročnú správu pre EFLM je potrebné poslať do konca januára. Prezident ju pripraví do 

23.1.2016, rozošle a požiada členov VSSKB o promptnú odpoveď. 

RNDr. Kapalla odovzdal prezidentovi originál dokumentu „Memorandum of Understanding 

between EPMA and SSKB“ na založenie do oficiálnych dokumentov SSKB, ktorý bude 

zverejnený aj na webovej stránke spoločnosti.  

Prof. Rácz informoval členov VSSKB, že sa zúčastní na konferencii v Madride bez nároku na 

financie zo zdrojov SSKB. 

11.2.2016 sa uskutoční voľba prezídia SLS.  

Prof. Rácz navrhol seba za SSKB ako delegáta, ktorý bol jednohlasne schválený výborom 

SSKB. Prof. Rácz sa ako navrhovateľ nezúčastnil hlasovania. Za kandidátov do prezídia SLS 

sú navrhnutí doc. Lukán a prof. Lazúrová. 



Prezident osloví Dr. Magulu, či prijme návrh hlavného odborníka a zároveň sa zhodol na tom, 

aby bola spojená garancia odboru Klinická biochémia a Laboratórna medicína. Svoj návrh 

predloží na Ministerstvo zdravotníctva SR. 

V deň konania výboru bol doručený list prof. Dobrotu (Martin) o probléme nepreplatenia 

genetických vyšetrení poisťovňou Dôvera. List a materiály budú okamžite rozoslané členom 

VSSKB s žiadosťou o okamžité stanovisko k problému. 

Určenie miesta a termínu nasledujúceho zasadnutia VSSKB 

Ďalšie zasadnutie VSSKB sa uskutoční 16.3.2016 v Bratislave o 13.00 hod. 

V Košiciach, 13.1.2016    zapísala RNDr. Denisa Maceková, PhD.  

Schválené po pripomienkach, 4.2.2016 

Prof. MUDr. Oliver Rácz, prezident SSKB 

 


