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Cukrová 3, 813 22 Bratislava 1  

Zápis zo zasadnutia Výboru 

Vedenie zasadnutia: MUDr. Hedviga Pivovarníková, prezidentka 
Zápis: Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc., vedecký sekretár 
Dátum konania: 21. 11. 2019 
Čas: 13:00 h. – 17:00 h. 
Miesto: priestory NsP Poprad 

Prítomní účastníci (prezenčná listina priložená) 

Výbor 

MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ (PIVh) 
MUDr. Daniel MAGULA, CSc. (MAGd) 
RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ (KAČm) 
RNDr. Katarína LEPEJOVÁ (LEPk) 
Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc. (HERv) 

Dozorná rada Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ (HVOb) 

Hostia Ing. Ján BALLA, národný reprezentant SSKB v IFCC a EFLM (BALj) 

Neprítomní 

prof. MUDr. Stanislav ORAVEC, CSc., hlavný odborník MZ SR pre 024 (ORAs) 
prof. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc. (RÁCo) 
MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD. (ĎURe) 
Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH (NETj) 
MUDr. Peter SEČNÍK ml. (SEČp) 
RNDr. František ŠTEFANEC (ŠTEf) 

 

Navrhnutý program 

 Kontrola úloh z predošlého Výboru; 

 Labkvalita 2019 – vyhodnotenie; 

 krajskí odborníci – menovanie, inštalácia; 

 pracovné skupiny Výboru – návrhy a kreovanie; 

 laboranti ako laboratórni diagnostici; 

 spolupráca s dr. Gaškom – medicínska štatistika; 

 časopis Laboratórna diagnostika 
a) návrh na personálne obsadenie redakčnej rady; 
b) financovanie; 
c) kritériá kvality na príspevky; 

 POCT a jeho miesto v laboratórnej diagnostike; 

 Cena prof. Ivana Pecháňa 
a) odovzdanie prof. Pullmannovi (2018); 
b) návrhy na nového laureáta (2020); 

 spolupráca s Roche 
a) nová diagnostika a jej implementácia do úhradových mechanizmov zdravotných 

poisťovní; 
b) e-learning (sw platforma, obsahová náplň, ...); 
c) popularizácia diagnostiky (Zdravotnícke noviny, web, ...); 

 rôzne.  
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Priebeh a obsah rokovania 

K navrhnutému programu nemal nikto pripomienku ani pozmeňovací návrh, takže rokovanie 
prebiehalo podľa navrhnutých bodov v poradí danom ich aktuálnosťou a naliehavosťou. 

Labkvalita 2019 
PIVh informovala, že spolu s KAČm a NETj navštívili SLS vo veci administratívneho a účtovného 

uzatvorenia Labkvality 2019 a organizovania ďalších odborných akcií Spoločnosti. Riaditeľka 

kancelárie SLS dr. Mácová upozornila, že už nebudú mať kapacity na spoluorganizovanie akcií, 

takže si jednotlivé organizačné zložky SLS túto činnosť musia začať zabezpečovať vo vlastnej réžii 

(s agentúrami). 

KAČm skonštatovala, že predbežné príjmy z akcie sú 30.782,86 € a výdavky 21.985,54 €. 

Očakávaný zisk teda dosiahne temer 8.800,- €. Medzi sponzorskými firmami sú stále dlžníci 

(Roche, Eurolab, Siemens, Abbott). Z  výnosu konferencie ešte bude potrebné uhradiť časopis 

(cca 1.700,- €). Všetci prítomní členovia Výboru súhlasili s vydávaním elektronickej verzie 

časopisu. Pri detailnejšej diskusii o rozpočte Labkvality boli diskutované otázky, ako ktoré služby 

ponúka v rámci pomoci pri organizovaní odborných akcií členom SLS jej ekonomické oddelenie, 

za čo nám v súvislosti s Labkvalitou účtovali 1.138,80 € a prečo nám účtovali 1.500,- € ako 

paušálny poplatok. 

HERv navrhol poveriť ŠTEf vyjasniť tieto otázky a na najbližšom Výbore poskytnúť informácie. 

KAČm zrekapitulovala stav účtu Spoločnosti: k 1. 1. 2019 bolo na účte 11.721,- €, k 30. 10. 2019 

to bolo 15.047 €. Z celkového sponzoringu konferencie 28.428 € došlo na účet Spoločnosti 

23.820,- € a na účet SLS z týchto peňazí odišlo 4.608,- €. 

PIVh navrhla ako odmenu za prácu pri príprave tohtoročnej Labkvality 800,- € pre KAČm a 900,- 

€ pre jej organizačný štáb. Prítomní návrh jednomyseľne schválili. PIVh požiadala MAGd, aby 

zabezpečil zverejnenie fotografií z konferencie na webe Spoločnosti. 

PIVh upozornila na potrebu zaslať do Medicínskeho monitora naše príspevky (nekrológ prim. 

Lazoríka, správu o Labkvalite). 

Cena prof. Ivana Pecháňa 

PIVh požiadala prítomných, aby jej zaslali svoje návrhy na laureáta Ceny pre rok 2020 a HERv, 

aby zabezpečil zverejnenie všetkých doterajších laureátov Ceny na webe Spoločnosti. 

Dvorana slávy a Gothova cena SLS 

PIVh požiadala prítomných aj o návrhy na zaradenie členov SSKB do Dvorany slávy SLS. Prítomní 

jednomyseľne odsúhlasili návrh na zaradenie prof. MUDr. Ivana Pecháňa, DrSc. PIVh zároveň 

požiadala o prípadné návrhy na Gothovu cenu, kde je podmienkou vek max. 38 rokov. 

Pracovné skupiny Výboru 

V rámci diskusie padli návrhy na vytvorenie pracovných skupín zameraných na nasledovné 

odborné problematiky: 

 medicínska bioštatistika (koordinátor MUDr. R. Gaško?); 

 preanalytika; 
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 guideliny; 

 postanalytika; 

 POCT. 

Bolo dohodnuté, že k zloženiu pracovných skupín aj ich samotnému počtu a zameraniu sa 

členovia Výboru ešte vrátia na najbližších stretnutiach. 

EFLM 
Výbor jednomyseľne odsúhlasil, aby národný reprezentant SSKB v EFLM BALj odoslal na túto 

inštitúciu žiadosť SSKB o uznanie ekvivalentov štandardov vzdelávania a kvalifikácie. Zároveň má 

BALj požiadať EFLM o vyslanie prof. Šimundić na Kongres SSKB 2020 v rámci programu vysielania 

členov Výboru EFLM na konferencie členských spoločností. 

Kvalifikácia v laboratórnej diagnostike 

Výbor na podnet BALj poveril PIVh úlohou oficiálne požiadať právne oddelenie SLS – menovite 

dr. Mistríkovú – o právnu analýzu odborných kvalifikácií v laboratórnej diagnostike na Slovensku 

v nadväznosti na medzinárodné štandardy. 

Redakčná rada časopisu Laboratórna diagnostika 

Prítomní sa zhodli na potrebe do budúceho stretnutia Výboru pripraviť si stanoviská 

k personálnemu obsadeniu redakčnej rady časopisu, aby bolo možné zahájiť jeho revitalizáciu. 

Odznel návrh, aby redakčná rada pozostávala z celého Výboru doplneného o Ing. Hupkovú a prof. 

Oravca. Predbežný plán je pripravovať dve čísla ročne – v mesiacoch marec a november. 

KAČm požiada všetkých prednášateľov Labkvality 2019 o spracovanie ich prednášok do formy 

publikovateľnej v časopise. Návrh textu listu autorom prednášok pripraví HERv. 

POCT a jeho miesto v laboratórnej diagnostike 

BALj skonštatoval, že v súčasnej slovenskej medicínskej diagnostickej realite neexistuje 

legislatívna úprava týkajúca sa používania technológií POCT v laboratórnej, klinickej 

a ambulantnej praxi. To sa odráža aj v rôznom prístupe zdravotných poisťovní k tomuto 

segmentu. Dôsledkom je živelnosť a nekontrolovateľnosť v nasadzovaní a využívaní takejto 

diagnostiky a absencii externého hodnotenia kvality. Ako kľúčovú nastolil otázku reálnej internej 

kontroly kvality a externého hodnotenia kvality takýchto prístrojov, a to najmä tých, ktoré sú 

v rukách lekárov na ambulanciách. Navrhol, aby ako súčasť odborných akcií SSKB boli aj satelitné 

sympóziá venované POCT. 

PIVh tento problém charakterizovala ako vážny a dôležitý a skonštatovala, že jeho koncepčné 

riešenie bude úlohou odbornej pracovnej skupine pri Výbore SSKB, ktorá by mala vzniknúť a začať 

podľa Výborom schváleného programu pracovať (spolu s ďalšími skupinami) v priebehu 

budúceho roka. 

Rôzne 

HERv na rokovanie budúceho Výboru pripraví zoznam jubilantov – členov Spoločnosti. 

Termín a miesto nasledujúceho rokovania Výboru 

28. január 2020, 12:00 hod. – 16:00 hod., hotel Kaskády, Sielnica.   



 

Zápis zo zasadnutia Výboru SSKB Strana 4 z 4 Vytvorené dňa 13. 12. 2019 

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie 
organizačná zložka SLS 

Cukrová 3, 813 22 Bratislava 1  

 

Úlohy Zodpovedá Splnenie 

Urgentné 
1. Pripraviť text listu autorom prednášok na Labkvalite 2019 so 

žiadosťou o zaslanie textu prednášky vo forme 
publikovateľnej v časopise a jeho zaslanie KAČm 

HERv  

S termínom do najbližšieho zasadnutia Výboru 

2. Preveriť na SLS dôvody účtovania nákladových položiek za 

Labkvalitu a objasniť ich členom Výboru 
ŠTEf  

3. Zabezpečiť zverejnenie fotografií z Labkvality 2019 na webe 
Spoločnosti 

MAGd  

4. Do Medicínskeho monitora zaslať nekrológ primára A. 

Lazoríka a správu o konaní Labkvality 2019 
PIVh  

5. Zaslať PIVh návrhy na laureáta Ceny prof. I. Pecháňa 2020 všetci  

6. Zaslať PIVh návrhy na zaradenie členov SSKB do Dvorany 

slávy SLS a na Gothovu cenu 
všetci  

7. Zaslať na EFLM žiadosť Výboru SSKB o uznanie ekvivalentov 

štandardov vzdelávania a kvalifikácie 
BALj  

8. Požiadať EFLM o vyslanie prof. Šimundić na Kongres SSKB 

2020 v rámci programu vysielania členov Výboru EFLM na 
konferencie členských spoločností 

BALj  

9. Požiadať dr. Mistríkovú (SLS) o vypracovanie právnej analýzy 

odborných kvalifikácií v laboratórnej diagnostike na 
Slovensku v nadväznosti na medzinárodné štandardy 

PIVh  

10. Pripraviť si návrhy na zameranie pracovných skupín Výboru 
a ich personálne obsadenie 

všetci  

11. Požiadať všetkých prednášateľov z Labkvality o spracovanie 

ich prednášok do formy publikovateľnej v časopise 
KAČm  

12. Pripraviť zoznam členov Spoločnosti jubilujúcich v roku 2020 HERv  


