
Zápisnica z 19. zasadania výboru SSKB 

v Košiciach dňa 6. 6. 2018 

Prítomní: členovia výboru SSKB prof. MUDr. Rácz, doc. Ing. Blažíček, MUDr. Špaňár, 

Ing. Heriban, RNDr. Kapalla, RNDr. Lepejová. 

Ospravedlnení: MUDr. Ďurovcová, MUDr. Dobáková. 

Hostia: prof. Kováč (SSLM), p. Kurucová (SLS). 

Program 

1) Príprava Kongresu SSKB 2018 

Program, pozývacie listy prednášajúcim 

Účasť firiem a sponzorov 

Ubytovanie a stravovanie (kapacita, ceny) 

Kapacita prednáškovej sály a priestor pre firmy a postery 

Technické zabezpečenie 

Predbežný rozpočet 

Príprava prvej informácie a registračných formulárov 

2) Správa o podujatí organizovanej v spolupráci s firmou Roche 

3) Správa o krajskom seminári v Košiciach 

4) Hematologický seminár v Košiciach 

5) Edukácia 

6) Rôzne 

1) Príprava Kongresu SSKB 2018: 

VSSKB finalizuje odborný program a časový rozpis prednášok. 

Termín: 30. 6. 2018 

Pani Kurucová (SLS) pripraví pozývací list pre firmy a sponzorov. Cenové relácie za 

prenájom plochy budú rovnaké ako na LQ2017. 

Termín na rozoslanie listov firmám a sponzorom: do 30. 6. 2018. 

Termín na prihlásenie sa firiem a sponzorov: do 10. 9. 2018. 

Pre členov VSSKB a prednášajúcich bude treba rezervovať cca 40 miest na 

ubytovanie 

Termín upresnenia: do 10.9.2018) 

Pasívni účastníci sa budú prihlasovať elektronicky cez pridelený promo-kód. 

Bude pripravená aj sekcia posterov. 



V rámci pondelkovej večere zaznejú evergríny v interpretácii 2 gitaristov. 

Účastnícky poplatok bude rovnaký ako na LQ 2017. Bez poplatku sa môžu 

zúčastniť nepracujúci dôchodcovia. 

Ceny ubytovania:  1-lôžková izba: 45 € (s raňajkami) 

   2- lôžková izba: 59 € (s raňajkami) 

Obedy: 10 € 

Predbežný rozpočet podujatia: 

Odhad príjmov od firiem a sponzorov:12 000 € 

Odhad príjmov z účastníckych poplatkov: 5 000 € 

Odhad nákladov (prenájom, prednášajúci, organizátori,  technika a ostatné 

nevyhnutné výdavky): cca 10 500 €. 

2) Správa o podujatí organizovanom v spolupráci s firmou Roche: 

Prezident SSKB informoval VSSKB o podujatí organizovanom v spolupráci s firmou 

Roche. Akcia sa konala pod názvom: Fórum medicínskej diagnostiky 2018 

v Hoteli Turiec v Martine v čase 10. – 11. 5. 2018. Prednášky mali vysokú odbornú 

úroveň a niesli sa v znení podtitulu podujatia: Inovácia prostredníctvom medicínskej 

hodnoty a laboratórnej efektivity. Program bol striktne rozdelený na odbornú časť 

a na sympózium partnera podujatia. 

VSSKB odsúhlasil, aby v budúcnosti SSKB poskytovala odbornú garanciu akcií 

komerčných firiem len po dohode o finančnej podpore SSKB. 

3) Správa o krajskom seminári v Košiciach: 

Prezident SSKB informoval VSSKB o podujatí organizovanom v spolupráci so 

Spolkom lekárov v Košiciach, RLK, SSKB a LF UPJŠ v Košiciach. Išlo o odborný 

seminár (31. 5. 2018) zameraný na problematiku laboratórnej medicíny na tému: 

Laboratórna diagnostika – výzvy 21. storočia. Podujatie malo výbornú odbornú 

úroveň. Organizátori veria, že sa touto cestou podarí pokračovať v tradícii tzv. 

krajských seminárov. Ďalší seminár tohto druhu by mal byť vo februári 2019 

v Prešove. 

4) Hematologický seminár v Košiciach: 

Prezident SSKB informoval VSSKB o podujatí BioVendor Slovakia s.r.o. 

organizovanom v spolupráci so SSKB a Spolkom lekárov v Košiciach.  

Seminár sa uskutoční 21. 6. 2018 v konferenčnej miestnosti penziónu Zlatý Jeleň 

Košice, Bankov 7. 



Hlavná téma je: Hematológia – novinky v epidemiológii, diagnostike 

a výskume hematologických ochorení na Slovensku. 

5) Edukácia: 

Dekan LF UPJŠ odsúhlasil, aby edukácia formou e-learningu pre členov SSKB bola 

realizovaná cez LF UPJŠ. Cena za kurzy bude ešte upresnená  (predbežný návrh 

by sa mal pohybovať do 500 €). 

VSSKB berie na vedomie ponuku SZU + SSKB + SSLM na odborné podujatie (kurz) 

na tému: Teoretické aspekty a praktické využitie LC-MS/MS (pravdepodobný 

termín január 2019 v Bratislave). 

6) Rôzne: 

Volebné obdobie aktuálneho výboru sa končí k 31. 12. 2018, preto bude nutné 

pripraviť nové 2 – kolové voľby. 

VSSKB navrhol nasledovných členov volebného výboru: 

dr. Pivovarníková, dr. Albertyová a dr. Zálešák. 

Prezident SSKB osloví uvedených kandidátov. Termín vyhlásenia 1. kola volieb 

bude v septembri 2018, pričom posledná možnosť hlasovať bude na Kongrese 

2018 v Piešťanoch 4. – 6. 11. 2018. Po vyhodnotení 1. kola bude nasledovať 

2. kolo. Nový VSSKB by mal byť kreovaný do konca roku 2018, aby mohol začať 

pracovať od 1. 1. 2019. 

Nasledujúce zasadnutie VSSKB bude v septembri  v Košiciach. 

Košice, 6. 6. 2018     zapísala: RNDr. Katarína Lepejová 

         vedecký sekretár SSKB 

Zápisnica bola rozoslaná členom VSSKB na pripomienkovanie. Základné pripomienky 

k zápisnici, ktoré prišli do uzávierky 19. 6. 2018 do 15:00 hod., boli zapracované do 

zápisnice. Ostatné pripomienky budú archivované a prístupné členom výboru SSKB, 

prípadne budú predmetom rokovania na nasledujúcom výbore SSKB. 

Po zabudovaní pripomienok schválené dňa 20. 6. 2018, prof. O. Ráczom, prezidentom 

SSKB. 


