
Zápisnica z 20. zasadania výboru SSKB  

v Košiciach dňa 12.9.2018 

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

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

Ospravedlnená: MUDr. Dobáková. 

Hostia: prof. Kováč (SSLM), Dipl. Ing. Farkaš (SSLM). 

Program 

1) Edukácia 

2) Kongres SSKB 2018 

3) Registračné listy 

4) Príprava volieb 

5) Rôzne 

1) Edukácia 

Čaká sa na oficiálne potvrdenie spolupráce VSSKB s LF UPJŚ v oblasti vzdelávania 

formou e-learningu. Pre VSSKB je cena  500€/ 3 testy/rok prijateľná. Firma Roche sa 

chce podieľať aj finančnou podporou na edukácii. Prof. Rácz osloví Dr. Rajecovú, aby 

sa dohodli na podmienkach spolupráce, konkrétne, či Roche chce participovať iba 

finančne ako sponzor, alebo chcú s využitím laboratórnych expertov, členov SSKB, 

vytvárať aj AD-testy nepriamo propagujúce produkty Roche. 

2) Kongres SSKB 2018 

Na Kongrese by malo odznieť 27 prednášok, ktoré budú rozdelené do 4 odborných 

blokov, pričom každá prednáška (okrem plenárnej) bude v rozsahu 15 minút. 

Prof. Rácz pošle všetkým členom VSSKB návrh programu. Všetky opravy treba 

poslať prof. Ráczovi do 18.9.2018. 

VSSKB odsúhlasil, aby prof. Rácz oslovil 3 ďalších odporúčaných  pediatrov 

ohľadom prednášok. 

Kvôli zvýšeniu počtu posterov do plánovanej posterovej sekcie bude treba osloviť aj 

Univerzitu veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), SAV, Medirex, 

Synlab,  Alpha medical. 



Termín na prihlásenie sa k aktívnej účasti a poslanie abstraktov k posterom 

a prednáškam bude do 5.10.2018. 

Na základe informácií od p. Kurucovej z SLS, svoju účasť zatiaľ potvrdili nasledovné 

diagnostické firmy: Beckman Coulter SR s.r.o. (ako partner podujatia), Bio G, spol. 

s.r.o., Randox s.r.o., Shimadzu, Erba Lachema a Radiometer (ako vystavovatelia), 

V procesovaní sú Roche a Siemens. Ďalšie firmy (Chromsystems,  BioVendor 

a Almedical) svoju účasť zvažujú. 

3) Registračné listy 

Ing. Heriban informoval, že momentálne má autorský tím 24 členov. 

Rozpracovaných je 172 kódov z celkového počtu cca 1000. 

Pri vypĺňaní RL je však problém s viacerými položkami (trvanie výkonu, rôzne 

technológie použité pri tom istom výkone, cena/výkon). MZ SR zatiaľ nevie, čo bude 

s cenou /výkon, ale trvá na jeho vyplnení vo formulári. Ing. Heriban zaslal na MZ SR 

otázky, ktoré boli vznesené na autorskom seminári v Prešove, odpovede MZ SR 

rozošle tímu v najbližších dňoch. Dr. Sečník sa na tomto stretnutí ponúkol, že pripraví 

prehľad cien z niektorých krajín ako podklad pre ďalšie výpočty (napr. vážený priemer). 

VSSKB akceptuje výhrady SSLM voči účasti SSKB na vypĺňaní RL. SSLM sa 

odmieta podieľať na tejto činnosti. 

4) Príprava volieb do VSSKB 

Vyhlásenie volieb do VSSKB bude zverejnené na webe SSKB. Do 12.10.2018 

rozpošle SLS všetkým členom SSKB volebné lístky pre 1. kolo volieb. Hlasovať sa bude 

podľa pokynov na volebných lístkoch. 

5) Rôzne 

Do 10.10.2018 pošle prof. Rácz návrh na správu za 3 roky činnosti VSSKB. 

Členovia VSSKB pošlú pripomienky a doplnenia do 24. 10. 2018 prof. Ráczovi. Zároveň 

prof. Rácz vyzve dozornú radu na vypracovanie svojej správy. 

VSSKB odporúča novému VSSKB, aby sa venoval na LQ 2019 ekonomickým 

aspektom laboratórnych vyšetrení. 

VSSKB odsúhlasil účasť na 60. Kongrese Maďarskej spoločnosti klinickej biochémie 

formou satelitného sympózia v Košiciach. 

Prílohu zápisnice tvorí návrh programu Kongresu SSKB,  ktorý bude k dispozícii 

5.10.2018 . 



Nasledujúce zasadnutie VSSKB bude na Kongrese SSKB 2018  v Piešťanoch. 

Košice, 12. 9. 2018 zapísala: RNDr. Katarína Lepejová 

  vedecký sekretár SSKB 

Zápisnica bola rozoslaná členom VSSKB na pripomienkovanie. Základné pripomienky 

k zápisnici, ktoré prišli do uzávierky 24. 9. 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 zapracovaní pripomienok schválené dňa 26. 9. 2018 prof. O. Ráczom, prezidentom 

SSKB. 


