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Slovenská spoločnosť klinickej biochémie 
organizačná zložka SLS 

Cukrová 3, 813 22 Bratislava 1  

Zápis zo zasadnutia Výboru 

Vedenie zasadnutia: MUDr. Hedviga Pivovarníková, prezidentka 
Zápis: MUDr. Eva Ďurovcová, PhD. 
Dátum konania: 10. 6. 2021 
Čas: 16:00 h. – 18:00 h. 
Miesto: online (MS Teams) 

Prítomní účastníci (prezenčná listina priložená) 

Výbor 

MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ (PIVh) 
MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD. (ĎURe) 
MUDr. Daniel  MAGULA, CSc.(MAGd) 
prof. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc. (RÁCo) 
RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ (KAČm) 

 

Dozorná rada 

MUDr. Peter SEČNÍK ml. (SEČp) 
RNDr. František ŠTEFANEC (ŠTEf) 
Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ (HVOb) 

 

Hostia 

Ing. Ján BALLA, národný reprezentant SSKB v IFCC a EFLM (BALj) 
Ing. Beáta HUBKOVÁ, PhD. (HUBb), členka redakčnej rady Laboratórnej 
diagnostiky 

Neprítomní 
RNDr. Katarína LEPEJOVÁ (LEPk) 
Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc. (HERv) 
Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH (NETj) 

 

Navrhnutý program 

 časopis Laboratórna diagnostika – prechod na plne elektronickú formu; 

 príspevky do časopisu z radov klinických biochemikov; 

 Choosing wisely – finálny výber odporúčaní; 

 členstvo v Academy EFLM; 

 štandardizácia stanovenia protilátok SARS-CoV-2; 

 rozpočet SSKB na roky 2020 a 2021; 

 výročná správa SSKB za roky 2019 a 2020; 

 slovenský preklad správneho postupu pri odbere venóznej krvi; 

 príprava kongresu SSKB v r. 2022 – určenie termínu, miesta a okruhov tém; 

 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. 

Časopis Laboratórna diagnostika 

ĎURe a PIVh navrhujú prechod časopisu na plne elektronickú formu. Dôvodom je malá členská 
základňa a relatívne vysoké finančné náklady na printovú verziu časopisu, ktorý je plne dostupný 
na webovej stránke SSKB. HUBb informovala o aktuálnych podmienkach online verzie časopisu 
a povinnosti dodávania povinných výtlačkov časopisu do univerzitnej knižnice a 

• Slovenská národná knižnica 1 ks; 
• Univerzitná knižnica v Bratislave 2 ks; 
• Centrum vedecko-technických informácií 1 ks; 
• Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1 ks; 
• Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1 ks; 
• Štátna vedecká knižnica v Prešove 1 ks; 
• Ministerstvo kultúry SR 1 ks. 

HUBb zabezpečí administratívnu zmenu registrácie ISNN pri prechode z printovej na online 

verziu. 

Príspevky do časopisu z radov klinických biochemikov 

Prítomní členovia VSSKB zhodne podporili snahu o revitalizáciu časopisu LD, ktorá bola 

odsúhlasená už na predchádzajúcom výbore. ĎURe a MAGd navrhujú zaviesť pravidelné rubriky, 

ako napr. editorial, vydané publikácie, významné odborné články a odporúčania publikované 

v zahraničných časopisoch, predstavenie jednotlivých pracovísk klinickej biochémie 

a laboratórnej diagnostiky, profily ocenených členov SSKB, história odboru KB. Dôležitý je dôraz 

na prakticky zamerané príspevky, ktoré by vyvažovali experimentálne práce. 

Všetci členovia redakčnej rady majú povinnosť zabezpečiť príspevok do časopisu osobne alebo 

oslovia kolegov. BALj navrhol, aby bol vypracovaný zoznam recenzentov aj s okruhom tém, ktoré 

môžu recenzovať. 

Choosing wisely 

PIVh poverila finálnym výberom TOP10 odporúčaní SSKB SEČp. Odporúčania budú uverejnené na 

webe SSKB a následne budú informované odborné spoločnosti SLS a MZ SR, komunikované na 

odborných kongresoch a v periodikách, aj v rámci e-learningu etc. 

Academy EFLM 

PIVh informovala o mítingu s Evgenijou Homšak konanom 11. 5. 2021 (Invitation for an individual 

ZOOM meeting to present the “EFLM Academy membership benefits”), ktorý sa týkal členstva 

v EFLM Academy. Okrem zástupcov NS SR boli prítomní aj zástupcovia ČR a Poľska. Doposiaľ má 

Slovensko 6 registrovaných členov Academy EFLM. Pre členov jednotlivých národných 

spoločností je možnosť skupinového prihlásenia, ktoré poskytuje ďalšie výhody v rámci 

edukačných programov EFLM a materiály CRS zadarmo. Aktualizované informácie o členstve sú 

zverejnené na webe SSKB http://www.sskb.sk/portal/eflm-academy/.  

http://www.sskb.sk/portal/eflm-academy/
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Štandardizácia stanovenia protilátok SARS-CoV-2 

3. 6. 2021 sa konal webinár „Ako interpretovať výsledky vyšetrení na COVID-19“ organizovaný 

SLK, SKIZP, SSKB a Lekár a.s. s podporou edukačného grantu fy Roche. K potrebe štandardizácie 

vyšetrení protilátok sa pripravuje široká odborná diskusia, ktorú organizačne realizuje fa Roche 

za účasti odborníkov zo strany odborných spoločností v spolupráci s prof. RNDr. Silviou 

Pastorekovou, DrSc. a zástupcami Biomedicínskeho centra SAV. Termín bude oznámený, očakáva 

sa ešte v júni 2021. 

Rozpočet SSKB na roky 2020 a 2021 

SEČp informoval o správe o hospodárení za roky 2019 a 2020, ktorú vypracovala NETj. V roku 

2019 čistý zisk SSKB bol 1 115,92 €. Konečný zostatok disponibilných finančných prostriedkov 

k 31. 12. 2019 činil 12 837,22 €. Výdaje v roku 2020 boli vyššie ako príjmy, pretože v dôsledku 

pandemických opatrení sa nekonali pravidelné kongresy a odborné akcie. Stav neviazaných 

prostriedkov na účte k 31. 12. 2020 činil 10 727,40 €. 

Výročná správa SSKB za roky 2019 a 2020 

Na základe podkladov od prezidentky SSKB PIVh, členov dozornej rady a členov výboru SSKB 

vypracuje výročné správy za roky 2019, 2020 KAČm. 

Slovenský preklad správneho postupu pri odbere venóznej krvi 

Slovenský preklad dokumentu EFLM, na ktorom sa podieľal Ing. Branislav Kavuliak, BALj, je po 
medicínskej korektúre (ĎURe a členov výboru SSKB) pripravený na publikáciu na web a prípadne 
ako národná verzia na stránku EFLM. MAGd upozornil, že MZd vydalo s účinnosťou od 1. 2. 2021 
štandardný postup na odber venóznej krvi vypracovaný SSLM. 

Príprava kongresu SSKB r. 2022 

Kongres SSKB s medzinárodnou účasťou je plánovaný v termíne 9.-11. októbra 2022 v hoteli 

Permon v Podbanskom. Výbor poveril organizačným zabezpečením v mieste konania KAČm. 

Okruhy tém a názvy odborných blokov budú upresnené na nasledujúcom zasadnutí výboru. 

Medzi navrhovanými okruhmi sú: Covid-19, vnútorné prostredie, pneumológia, osteológia, 

výživa, hepatológia, história klinickej biochémie, psychologická ochrana zdravotníkov. Návrhy je 

potrebné poslať mailom PIVh. 

Rôzne 

Pred niekoľkým dňami sme dostali akútnu žiadosť zo sekretariátu EFLM (Silvia Cattaneo), ktorá 

sa týka nového regulačného opatrenia EÚ v oblasti registrácie IVD, o jeho intervenciu na MZ SR.  

Stanovisko EFLM ako člena BioMed Alliance majú národné spoločnosti posunúť na národné 

ministerstvá zdravotníctva. Komunikáciu zabezpečia PIVh a BALj. 

PIVh, RÁCo a HERv pripraví do budúceho Výboru návrh jubilantov a osobností, ktorí budú 

ocenení na najbližšom kongrese. 

Termín a miesto konania nasledujúceho výboru: 
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9. 9. 2021 – návrh Nemocnica pod Zoborom Nitra alebo podľa aktuálnej pandemickej situácie cez 
aplikáciu Teams. Definitívne miesto bude potvrdené do 30.8.2021.  
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Úlohy Zodpovedá Splnenie 

S termínom do najbližšieho zasadnutia Výboru 

1. Zrealizovať korešpondenčné zasadnutie redakčnej rady LD 
a dohodnúť nové rubriky časopisu 

DURe  

2. Vypracovať zoznam recenzentov pre časopis LD RÁCo  

3. Zrealizovať finálny výber TOP10 odporúčaní SSKB k iniciatíve 
Choosing wisely 

SEČp, PIVh  

4. Zverejniť na webovej stránke ešte raz výzvu k skupinovému 
členstvu v Academy EFLM so špecifikáciou povinností aj 
výhod 

BALj, PIVh  

5. Vypracovať výročné správy o činnosti SSKB za roky 2019 
a 2020  

KAČm, PIVh  

6. Urýchlene ukončiť medicínsku korektúru prekladu EFLM 
odporúčaní pre odber venóznej krvi a postúpiť ho 
prezidentke SSKB 

DURe  

7. Zarezervovať hotel Permon pre konanie kongresu SSKB 
v termíne 9.-11. 10. 2022 

KAČm  

8. Zaslať PIVh návrhy ďalších možných odborných tém na 
nasledujúci kongres SSKB 

Všetci členovia 
výboru 

 

9. Pripraviť návrh jubilantov a osobností, ktorí budú ocenení na 

najbližšom kongrese 
HERv, RÁCo, 
PIVh 

 

10. Pripraviť sprievodný list pre MZd SR a ŠÚKL k dokumentu 

EFLM ohľadom implementácie nového nariadenia EÚ pre IVD 
BALj, PIVh  

11. Zrealizovať korešpondenčné zasadnutie redakčnej rady LD 

a dohodnúť nové rubriky časopisu 
DURe  
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Manažérsky súhrn 

Zodpovedný Úloha 

MUDr. Hedviga Pivovarníková 

• s termínom splnenia do najbližšieho zasadnutia Výboru 

+ SEČp 
Zrealizovať finálny výber TOP10 odporúčaní SSKB k iniciatíve 
Choosing wisely (3) 

+ BALj 
Zverejniť na webovej stránke ešte raz výzvu k skupinovému 
členstvu v Academy EFLM so špecifikáciou povinností aj výhod (4) 

+ KAČm 
Vypracovať výročné správy o činnosti SSKB za roky 2019 a 2020 
(5) 

+ HERv a RÁCo 
Pripraviť návrh jubilantov a osobností, ktorí budú ocenení na 
najbližšom kongrese (9) 

+ BALj 
Pripraviť sprievodný list pre MZd SR a ŠÚKL k dokumentu EFLM 
ohľadom implementácie nového nariadenia EÚ pre IVD (10) 

prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. 

s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

 Vypracovať zoznam recenzentov pre časopis LD (2) 

+ HERv, PIVh 
Pripraviť návrh jubilantov a osobností, ktorí budú ocenení na 
najbližšom kongrese (9) 

MUDr. Eva Ďurovcová, PhD. 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

 
Zrealizovať korešpondenčné zasadnutie redakčnej rady LD 
a dohodnúť nové rubriky časopisu (1) 

 

Urýchlene ukončiť medicínsku korektúru prekladu EFLM 
odporúčaní pre odber venóznej krvi a postúpiť ho prezidentke 
SSKB (6) 

 
Zrealizovať korešpondenčné zasadnutie redakčnej rady LD 
a dohodnúť nové rubriky časopisu (11) 

MUDr. Daniel Magula, CSc. 

 - 

RNDr. Mária Kačániová 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ PIVh 
Vypracovať výročné správy o činnosti SSKB za roky 2019 a 2020 
(5) 

 
Zarezervovať hotel Permon pre konanie kongresu SSKB v termíne 
9.-11. 10. 2022 (7) 

RNDr. Katarína Lepejová 

 - 

Ing. Jana Netriová, PhD., MPH 

 - 
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Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc. 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ RÁCo, PIVh 
Pripraviť návrh jubilantov a osobností, ktorí budú ocenení na 
najbližšom kongrese (9) 

MUDr. Peter Sečník ml 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ PIVh 
Zrealizovať finálny výber TOP10 odporúčaní SSKB k iniciatíve 
Choosing wisely (3) 

Všetci členovia Výboru 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

 
Zaslať PIVh návrhy ďalších možných odborných tém na 
nasledujúci kongres SSKB (8) 

Ing. Ján Balla 

• urgentné 

+ PIVh 
Pripraviť sprievodný list pre MZd SR a ŠÚKL k dokumentu EFLM 
ohľadom implementácie nového nariadenia EÚ pre IVD (10) 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ PIVh 
Zverejniť na webovej stránke ešte raz výzvu k skupinovému 
členstvu v Academy EFLM so špecifikáciou povinností aj výhod (4) 

+ PIVh 
Pripraviť sprievodný list pre MZd SR a ŠÚKL k dokumentu EFLM 
ohľadom implementácie nového nariadenia EÚ pre IVD (10) 


