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Zápis zo zasadnutia Výboru 

Vedenie zasadnutia: MUDr. Hedviga Pivovarníková, prezidentka 
Zápis: MUDr. Peter Sečník, Ph.D. 
Dátum konania: 23. 9. 2021 
Čas: 15:30 h. – 17:30 h. 
Miesto: online (MS Teams) 

Prítomní účastníci 

Výbor 

MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ (PIVh) 
prof. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc. (RÁCo) 

MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD. (ĎURe) 
MUDr. Daniel  MAGULA, CSc.(MAGd) 
Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH (NETj) 

RNDr. Katarína LEPEJOVÁ (LEPk) 

Dozorná rada MUDr. Peter SEČNÍK, Ph.D. (SEČp) 

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

Neprítomní 

Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc. (HERv) 
RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ (KAČm) 

RNDr. František ŠTEFANEC (ŠTEf) 

Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ (HVOb) 
 

 

Navrhnutý program 

 Príprava kongresu SSKB v r.2022 –  špecifikácia okruhov a tém, výber koordinátorov jednotlivých 
blokov. 

 Príprava čísla 2/2021 časopisu Laboratórna diagnostika– prehľad príspevkov od členov SSKB 
a iných prispievateľov. 

 EFLM ACADEMY -  skupinové členstvo - informácie 

 Výročné správy 

 Choosing wisely 

 Ďalšie body podľa predchádzajúcej zápisnice 

 Rôzne 
 

Priebeh a obsah rokovania 

K navrhnutému programu nemal nikto pripomienku ani pozmeňovací návrh, takže rokovanie 
prebiehalo podľa navrhnutých bodov.  

 

Časopis Laboratórna diagnostika 

Členovia VSKKB diskutovali o novej štruktúre časopisu a obsahu uvažovaných pravidelných 
rubrík. ĎURe zdôraznila nutnosť dodržania primárneho zamerania časopisu na klinickú biochémiu 
a laboratórnu diagnostiku. Tipy na príspevky do rubriky „Čítali ste ?“ je potrebné zasielať RÁCo. 
PIVh vyzvala účastníkov zasadnutia k publikácii a k osloveniu prípadných ďalších autorov. 
Príspevky prisľúbili všetci prítomní členovia výboru a dozornej rady buď priamo, alebo 
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sprostredkovane. BALj zváži publikáciu zameranú na požiadanky zakotvené v novej smernici EÚ - 
EU Regulation 2017/746 of the European Parliament and of the Council on in vitro diagnostic medical 

devices (IVDR) podľa aktuálnych časových možností. 

Prítomní členovia výboru diskutovali aj o možnosti posunutia termínu uzávierky čísla 2/2021, táto 
varianta bola z organizačných dôvodov zamietnutá, v platnosti zostáva pôvodný termín 
15.10.2021.  

 

Príprava kongresu SSKB v.r. 2022 

PIVh informovala o dvoch termínoch kongresu, ktoré sa aktuálne zvažujú (9.-11.10.2022 a 16-

18.10.2022). 

Prípravou ocenenia jubilantov z radov členov SSKB bol poverený HERv. 

Na zasadnutí boli vyšpecifikované a prítomnými členmi výboru VSSKB schválené rámcové témy 

jednotlivých prednáškových blokov. Zároveň boli určení koordinátori obsadenia jednotlivých 

blokov prednášajúcimi a diskutované predbežné návrhy na témy prednášok nasledovne: 

 

BLOK I – COVID-19, koordinátor PIVh 

• Postcovidový syndróm očami klinického biochemika (MUDr. Lenártová, Medirex, a.s.) 

• Postcovidový pľúcny syndróm (LEPk) 

• Laboratórna diagnostika COVID-19 – aktuálne možnosti s dôrazom na interpretáciu 

a výpovednú hodnotu vyšetrení (MAGd) 

• Laboratórna diagnostika COVID-19  - vývoj v SR v priebehu pandémie s dôrazom na 

preanalytickú fázu (PIVh) 

• Imunologická problematika COVID-19 – patfyz. podklad vysokej populačnej variability v 

miere imunitnej odpovede na SARS-CoV-2 (sprostredkuje RÁCo) 

BLOK II – Pneumológia, koordinátor MAGd 

• Diskutované viaceré možné témy (hodnotenie pleurálnych punktátov, onkomarkery 

v pneumológii, diagnostika TBC, zápalové markery a markery pľucnej fibrózy), prednášky 

budú ešte došpecifikované 

BLOK III – Výživa, koordinátor ĎURe 

• Výživa a kardiovaskulárne riziko (MUDr. Majerčák) 

• Prednáška MUDr. Minárik 

• Vrodené vady metabolizmu a monitoring výživy (MUDr. Šaligová, MUDr. Potočňáková) 

• Monitorovanie parenterálnej výživy (FN FDR Banská Bystrica) 

• Prednáška o víne MUDr. Chlebo 

BLOK IV – Hepatológia, koordinátor SEČp 

• Markery fibrózy a cirhózy pečene 

• Markery konzumácie alkoholu (SEČp) 
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• Prednáška prof. Jarčuška 

• Prednáška IKEM, Praha – aktuálne trendy v laboratórnej diagnostike hepatopatií. 

 

BLOK V – História klinickej biochémie v SR (HERv) 

• Prednášky budú došpecifikované 

 

Ďalej boli diskutované aj rôzne formy oslovenia prednášajúcich, okrem vyzvaných prednášok 

ĎURe navrhla priamo osloviť vedenie pracovísk laboratórnej diagnostiky vo fakultných 

nemocniciach, MAGd navrhol osloviť členov SSKB pomocou mailing listu. PIVh navrhla, aby bol 

HERv poverený dohľadom nad prípravou jednotlivých okruhov a vypracovaním predbežného 

návrhu odborného programu do 21.10.2021. 

BALj pripomenul, že súčasťou nasledujúceho kongresu by malo byť aj vyhlásenie volieb do výboru 

a dozornej rady SSKB.  

 

Choosing wisely 

PIVh poverila SEČp zorganizovaním posledného kola hlasovania medzi členmi VSSKB do 

3.10.2022, na základe ktorého bude určených  TOP10 odporúčaní. Vybrané odporúčania budú  

publikované v nasledujúcom čísle Laboratórnej diagnostiky a na webe SSKB. 

 

Academy EFLM 

PIVh informovala o možnosti skupinového prihlásenia pre členov jednotlivých národných 

spoločností, ktoré poskytuje ďalšie výhody v rámci edukačných programov EFLM a prístupu 

k niekoľkým odborným periodikám (CCLM, Clinical Chemistry, Scand. J. of Clin. Chem.). 

Aktualizované informácie o členstve sú zverejnené na webe SSKB 

http://www.sskb.sk/portal/eflm-academy/. PIVh ďalej konštatovala veľmi obmezený záujem 

členov SSKB o členstvo v EFLM Academy, členov výboru vyzvala aby túto možnosť komunikovali 

kolegom.  

BALj pripomenul záväzný termín pre odoslanie kompletného zoznamu osôb pre skupinové 

členstvo, ktorý je stanovený na 31.10.2021. 

Rôzne 

PIVh informovala o súhlasnom stanovisku výboru k zaradeniu nových vyšetrení (vyšetrenie 

etylglukuronidu, etylsulfátu, fosfatidyletanolu) do katalógu zdravotníckych výkonov MZSR. 

http://www.sskb.sk/portal/eflm-academy/
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BALj informoval o nedostatočnej pripravenosti na implementáciu novej smernice IVDR napriek 

predošlej snahe SSKB upriamiť na tento problém pozornosť MZSR a ŠÚKL. Vyjadril obavu ohľadne 

nedostupnosti niektorých diagnostík v druhej polovici roku 2022. 

BALj upozornil na nejasnú situáciu ohľadne stavu platieb za členstvo v SSKB. NETj preverí stav 

platieb a možnosti oslovenia členov SSKB k úhrade pohľadávok 

 

Termín a miesto konania nasledujúceho výboru: 

21. 10. 2021 – cez aplikáciu Teams  
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Úlohy Zodpovedá Splnenie 

1. Zrealizovať finálny výber TOP10 odporúčaní SSKB 
k iniciatíve Choosing wisely a pripraviť publikáciu do 
Laboratórnej diagnostiky a na web SSKB. 

SEČp, PIVh do 3.10.2021 

2. Zaslať RÁCo návrhy na obsah rubriky „Čítali ste ?“  
Všetci členovia 
výboru 

do 15.10.2021 

3. Zaslať, alebo sprostredkovať príspevok do Laboratórnej 
diagnostiky č. 2/2021. 

Všetci členovia 
výboru 

do 15.10.2021 

4. Zaslať vHER podklady k obsahu jednotlivých blokov 
prednášok na kongrese SSKB 2022. 

Koordinátori 
blokov 

do 15.10.2021 

5. Osloviť vhodných kandidátov k skupinovému členstvu 
v Academy EFLM. 

Všetci členovia 
výboru 

do 29.10.2021 

6. Vypracovať predbežný odborný program kongresu SSKB 
v r.2022 na základe podkladov od koordinátorov 
jednotlivých blokov. 

HERv 
do zasadnutia 
výboru 

7. Overiť stav platieb za členstvo v SSKB. NETj 
do zasadnutia 
výboru 

8. Pripraviť návrh jubilantov a osobností, ktorí budú ocenení 

na najbližšom kongrese. 
HERv, RÁCo, 
PIVh 

do zasadnutia 
výboru 

9. Vypracovať výročné správy SSKB za roky 2019 a 2020. KAČm, PIVh 
do zasadnutia 
výboru 


