
Zápisnica z 8. zasadania výboru SSKB dňa 19.9.2016. 
 

Prítomní: členovia výboru SSKB: prof. MUDr. Rácz,   Doc. Ing. Blažíček,  RNDr. Kapalla, 

Ing. Heriban,  MUDr. Molčányiová,  MUDr. Dobáková , RNDr. Lepejová. 

Ospravedlnený za VSSKB:   MUDr. Špaňár  

Prítomná za dozornú radu SSKB: MUDr. Jarmila Ambrušová 

Hostia: prof. Oravec, Ing. Balla, Ing. Farkaš, Ing. Hvozdovičová  

    

Program: 

1. Správa o činnosti spoločnosti za uplynulé obdobie. 

2. Vyhodnotenie Kongresu SSKB 2016 

3. Predstavenie hlavného odborníka MZ SR pre klinickú biochémiu. 

4. Príprava časopisu a suplementov časopisu Laboratórna diagnostika 

5. Účasť SSKB na konferencii Labmed a príprava akcií SSKB v roku 2017. 

6. Voľba prezidenta IFCC a delegátov do pracovných skupín IFCC (Corresponding 

members) 

7. Memorandum o spolupráci medzi MLDT (Maďarsko) a ČSKB (ČR) 

8. Rokovanie s ministrom zdravotníctva a menovanie členov do komisie pre kategorizáciu 

výkonov. 

9. Rôzne. 

 
1. Správa o činnosti spoločnosti za uplynulé obdobie: 

 VSSKB si vypočul správu o činnosti spoločnosti za uplynulé obdobie, ktorú 

predniesol prezident prof. Rácz. 

Konštatoval, že VSSKB sa v prebiehajúcom funkčnom období stretol zatiaľ 7 x  

a postupne plní úlohy, ktoré boli na ustanovujúcej schôdzi. 

- prehlbuje sa spolupráca s SSLM, výsledkom bude aj aktívna účasť na LABMEDE 

2016. 

- bude podpísané memorandum o spolupráci medzi SSKB a MLDT (Maďarsko) 

a ČSKB (ČR). 

- musí sa obnoviť komunikácia so zdravotnými poisťovňami. 

 

2. Vyhodnotenie Kongresu SSKB 2016: 



 VSSKB hodnotí Kongres SSKB 2016 pozitívne, hlavne z hľadiska odborného 

programu a očakávaného plusového hospodárskeho výsledku. Prezident požiadal členov 

VSSKB o konkrétne pripomienky k organizácii a programu Kongresu. 

 

3. Predstavenie hlavného odborníka MZ SR pre klinickú biochémiu: 

 Nový hlavný odborník pre klinickú biochémiu je Prof. MUDr. Stanislav Oravec, CSc. 

Za najdôležitejšie pre zvyšovanie kvality považuje vzdelávanie, vedu, výskum, publikovanie 

a prezentácie členov biochemickej obce a spoluprácu s klinikmi. 

 

4. Príprava časopisu a suplementov časopisu Laboratórna diagnostika: 

 Prof. Rácz informoval VSSKB, že celé nekongresové číslo je už pripravené. Autori 

článkov však väčšinou nie sú z klinicko-biochemických laboratórií, ale z akademickej pôdy 

a preto opäť vyzval všetkých klinických biochemikov, aby prispeli svojimi prácami do 

časopisu Laboratórna diagnostika. 

 

5. Účasť SSKB na konferencii LABMED a príprava akcií SSKB v roku 2017: 

 Konferencia LABMED sa bude konať v Bratislave 25. – 26.11.2016.  

VSSKB schválil predbežný termín konania Labkvality 2017 na máj 2017 a predbežné 

miesto konania Hotel MÁJ v Liptovskom Jáne. VSSKB je otvorený ďalším návrhom na 

miesto konania. VSSKB zároveň poveril Dr. Kapallu, aby začal s organizačnými prácami 

Labkvality 2017. Ďalšia informácia o termíne a mieste konania bude na nasledujúcom 

zasadaní VSSKB. 

 

6. Voľba prezidenta IFCC a delegátov do pracovných skupín IFCC (Corresponding 

members): 

 VSSKB podporuje prof. Tomris Ozben z Turecka za prezidentku IFCC a zároveň 

poveruje Ing. Ballu, aby jej ako národný reprezentant odovzdal hlas za SSKB elektronickou 

formou. 

7. Memorandum o spolupráci s MLDT (Maďarsko) a ČSKB (ČR): 

 VSSKB podporuje podpísanie memoranda o spolupráci s MLDT a ČSKB. 

  

8. Rokovanie s ministrom zdravotníctva a menovanie členov do komisie pre 

kategorizáciu výkonov: 



 VSSKB jednoznačne podporuje obnovenie rokovaní prezidenta SSKB v spolupráci 

s hlavným odborníkom pre klinickú biochémiu s ministrom zdravotníctva ohľadom 

najpálčivejších otázok týkajúcich sa nielen oceňovania výkonov v segmente laboratórnej 

diagnostiky, ale aj ďalších problémov systémového chodu zdravotníctva zdravotníctva. 

9. Rôzne: 

 VSSKB poprosil Ing. Ballu o pomoc pri aktualizácii katalógu výkonov.  

Dôležité bude spustenie systému DRG. 

 Ing. Farkaš upozornil na 2 kľúčové body, ktoré bude treba pripomienkovať: 

1) minimálne technické a hlavne personálne vybavenie laboratórií 

2) aktualizácia katalógu výkonov. 

 

V rámci zlepšenia vzdelávania Ing. Balla navrhuje tzv. Webináre, do ktorých by sa  

mohol zapojiť každý pracovník a absolvovať ich  na svojom počítači. 

Dr. Molčániová navrhuje opätovné zavedenie krajských odborných seminárov, ktoré 

boli veľkým prínosom pre kontinuálne vzdelávanie. 

Ing. Balla navrhuje, aby jednou z  tém LABKVALITY 2017 bola harmonizácia 

v laboratórnej medicíne. 

Dr. Lepejová navrhuje, aby prof. Rácz požiadal oficiálne poisťovňu Dôvera 

o transparentné zverejnenie jasných pravidiel pre vykazovanie a uznávanie výkonov, 

podobne, ako to už dávno urobila VšZP a UNION. 

Prezident  SSKB vyzýva všetkých členov VSSKB a členov SSKB, aby poslali svoje 

návrhy na minimálne 3 najkľúčovejšie otázky, ktoré budú predmetom rokovaní na MZ SR. 

VSSKB by sa mal opätovne zaoberať diskrimináciu v mzdovom ohodnotení 

zdravotníckych pracovníkov v ambulantnej sfére.  

 

 

Košice 19.9.2016           zapísala: RNDr. Katarína Lepejová 

             vedecký sekretár SSKB 
 

 

Dôležité upozornenie: Dňa 3.10.2016 sme sa dozvedeli, že LABMED 2016 sa nebude 
konať v dôsledku úrazu hlavného organizátora podujatia prof. G. Kováča. Prajeme mu 
skoré uzdravenie. 
 

Zápisnica bola po pripomienkovaní odsúhlasená prezidentom 
Dňa:4.10.2016 


