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Zápis zo zasadnutia Výboru 

Vedenie zasadnutia: MUDr. Hedviga Pivovarníková, prezidentka 
Zápis: Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc., vedecký sekretár 
Dátum konania: 21. 10. 2021 
Čas: 15:30 h. – 17:30 h. 
Miesto: on line 

Prítomní účastníci 

Výbor 

MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ (PIVh) 
prof. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc. (RÁCo) 
MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD. (ĎURe) 
RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ (KAČm) 
RNDr. Katarína LEPEJOVÁ (LEPk) 
MUDr. Daniel MAGULA, CSc. (MAGd) 
Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc. (HERv) 

Dozorná rada RNDr. František ŠTEFANEC (ŠTEf) 

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

Neprítomní 

MUDr. Peter SEČNÍK, PhD. (SEČp) 
prof. MUDr. Stanislav ORAVEC, CSc., hlavný odborník MZ SR pre 024 (ORAs) 
Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH (NETj) 
Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ (HVOb) 

 

Navrhnutý program 

 Voľby v EFLM; 

 Kongres SSKB 2022; 

 časopis Laboratórna diagnostika; 

 Choosing Wisely; 

 výročná správa SSKB; 

 rôzne. 

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. 

Voľby v EFLM 

PIVh informovala, že hlasovanie prebehlo on line s miernymi technickými problémami tureckého 

delegáta, ktoré ale neovplyvnili výsledok hlasovania. 

Temer dvojtretinovou väčšinou voľby vyhral taliansky kandidát prof. Mario Plebani (za ktorého 

hlasovala aj slovenská strana. 
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Kongres SSKB 2022 

PIVh vyzvala KAČm, aby informovala o miestach možného konania akcie. KAČm uviedla, že 

v nami zvolenom termíne je hotel Permon obsadený (k dispozícii je až po 25. októbri), hotel 

Družba je voľný v oba Výboborom vytipované termíny. Bolo konštatované, že ceny vzhľadom na 

ich priebežný pohyb nie sú ešte stanovené. 

Výbor sa zhodol na skoršom termíne konania kongresu, ktorý sa teda bude konať v dňoch 

9. až 11. októbra 2022. 

KAČm bola poverená požiadať hotel o vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky. Do 12. novembra 

dáme hotelu vedieť naše rozhodnutie. 

PIVh informovala, že bola zo strany všeobecných lekárov oslovená s ponukou účasti zástupcov 

SSKB na ich odborných akciách. PIVh ponuku opätovala a všeobecným lekárom navrhla účasť na 

našich odborných podujatiach. HERv navrhol, aby účasť všeobecných lekárov na kongrese mala 

formu interaktívneho diskusného panelu. Návrh bol prijatý. PIVh osloví zástupcov všeobecných 

lekárov a dohodne ich účasť na kongrese. S BALj dopracujú aj blok POCT. 

Následná diskusia o doplnení programu kongresu priniesla návrh na dva tematické okruhy: 

 diskusný panel so všeobecnými lekármi; 

 POCT v dnešnej ambulantnej praxi. 

HERv v tomto zmysle upraví časovú schému podujatia. 

PIVh požiadala BALj, aby organizačne blok o POCT zabezpečil. BALj súhlasil a konštatoval, že 

považuje za dôležité poňať blok najmä z pohľadu otázky kvality POCT vyšetrení v ambulanciách 

a využívania interných a externých kontrolných procesov, pretože najmä externá kontrola POCT 

je ambulantnými lekármi považovaná za drahé negatívum danej technológie. Rozvinul tiež 

problematiku glukomerov a stolných analyzátorov na HbA1c. HERv poznamenal, že s mohutným 

nástupom glukózových senzorov a CGM u diabetikov všetkých kategórií bude zrejme význam 

HbA1c postupne klesať. ĎURe považuje za dôležité, aby pri zabezpečení kvality POCT meraní 

v ambulanciách malo kľúčové postavenie laboratórium – najmä ako edukátor a tiež subjekt 

umožňujúci porovnanie metód. Položila tiež otázku, či sme na to pripravení kapacitne 

PIVh konštatovala, že laureátom Ceny prof. Ivana Pecháňa pre nadchádzajúci kongres je na 

základe hlasovania Výboru dňa 28. januára 2020 (5 hlasov) doc. Ing. Pavol Blažíček, CSc. 

V súvislosti s technickými otázkami kongresu HERv vyjadril potrebu zabezpečiť registráciu aj 

elektronickou formou, pričom za povinné registračné údaje označil aj kontaktné informácie, 

ktoré je nevyhnutné pri takejto akcii získať a aktualizovať tak existujúcu databázu členskej 

základne. Aktualizáciu daatabáze členov po kongrese zabezpečí HERv. KAČm uviedla, že 

registrácia na kongres bude po skúsenostiach s jej elektronickou formou na minulom kongrese aj 

teraz, pričom informovala, že akciu organizačne zastreší SLS. Zároveň Výbor upozornila, že SLS 

pripomína možnosť udeľovania pôct SLS (ďakovný a pamätný list, čestné členstvo, odznak, 

medaila, plaketa T.R. Niederlanda), čo SSKB zatiaľ nevyužíva. PIVh vyzvala členov Výboru, aby sa 

nad danou možnosťou zamysleli a príp. navrhli vhodných kandidátov. Poznámka zapisovateľa: 

Vzniká tak aj možnosť vrátiť sa k našim predošlým návrhom na túto tému, ktoré sú súčasťou 
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zápisnice z rokovania Výboru zo dňa 28. januára 2020: „PIVh poverila KAČm naštudovaním 

propozícií platných pre čestné členstvo v SSKB. RÁCo pripomenul, že sa zvykne dávať zahraničným 

osobnostiam. MAGd navrhol, že by bolo vhodné touto poctou vyznamenať prof. Śimundić. 

SEČp pripomenul aj Gothovu cenu. PIVh poverila KAČm zistiť na SLS, komu bola doteraz udelená. 

Vo veci nominácie prof. Pecháňa do Dvorany slávy PIVh informovala, že laudatio pripraví jeho 

dlhoročná spolupracovníčka dr. Daňová.“ 

MAGd upozornil na otázku informovanosti odbornej verejnosti o konaní kongresu a zdôraznil 

potrebu jej viaccestného informovania – okrem webu Spoločnosti aj osobným mailingom využijúc 

existujúcu databázu členskej základne. Upozornil tiež na potrebu zaistenia posterovej sekcie či už 

klasickou, alebo elektronickou formou. 

HERv spomenul aj možnosť pozvania zástupcov iných relevantných odborných spoločností ako 

účastníkov kongresu. 

ĎURe sa opýtala, kto zabezpečí prednášateľov dr. Minárika a dr. Chleba do jej bloku. K tomuto sa 

prihlásil MAGd. 

Časopis Laboratórna diagnostika 

PIVh požiadala RÁCo o informáciu týkajúcu sa pripravenosti najbližšieho čísla časopisu aj 

vzhľadom k tomu, že uzávierka tohto čísla je už 22. októbra. RÁCo ubezpečil, že číslo je obsahovo 

pripravené a vyjde podľa plánu. 

ĎURe informovala o knižke dr. Turaya Dislipoproteinémia a aterosleróza a navrhla, aby 

nadchádzajúce číslo o nej prinieslo krátku informáciu. Rovnaký návrh predniesla PIVh vo vzťahu 

k publikácii Klinická biochemie autorskej dvojice prof. Racek a dr. Rajdl z ČR. Výbor sa zhodol na 

vhodnosti upozorniť v najbližšom čísle LD na obe tieto knihy. Zabezpečí RÁCo. 

RÁCo uviedol, že na najbližšej odbornej akcii v Mníchove odznejú tri slovenské práce, ktoré by 

podľa jeho názoru mali byť publikované aj u nás a v elektronickej verzii časopisu Journal of IFCC 

(eJIFCC). Zabezpečí RÁCo. 

PIVh upozornila na termín uzávierky ďalšieho čísla časopisu – 15. február 2022 s dátumom tlače 

v marci 2022. 

Choosing Wisely 

PIVh skonštatovala, že po internistoch a všeobecných lekárov sú klinickí biochemici tretí, ktorí sa 

k tejto iniciatíve aktívne pripojili. Ocenila aktivity všetkých členov Výboru na dopracovaní finálnej 

verzie odporúčaní a vyzdvihla prácu SEČp na sumarizácii definitívnej verzie odporúčaní aj 

príprave texu pre publikovanie. Informovala, že v komunikáii so SEČp zosynchronizujú podklady 

všeobecných lekárov a internistov s našimi. 

Výročná správa SSKB 

PIVh požiadala KAČm o dokončenie dokumentu. Na otázku, kto do nej pripraví informácie 

o čerpaní prostriedkov SSKB a stave účtu reagoval ŠTEf s tým, že uvedenú kapitolu dodá NETj.  
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Rôzne 

PIVh sa opýtala HERv na situáciu v úhrade vyšetrenia Prostatic Health Index (PHI) z verejného 

zdravotného poistenia. HERv informoval, že po neúspešnom pokuse presadiť tento parameter 

ako samostaný výkon s osobitným kódom došlo na platforme Asociácie zdravotných poisťovní 

k dohode o parciálnej úhrade všetkých troch parametrov, z ktorých sa PHI vypočítava a Výboru 

ponúkol, že konkrétnu písomnú informáciu o kódoch a bodových hodnotách daných výkonov 

pošle po ukončení rokovania všetkým členom Výboru mailom. 

BALj otvoril otázku kolektívneho členstva SSKB v EFLM, keďže na aktuálnu ponuku z EFLM je už 

potrebné oficiálne reagovať. Informoval, že v diskusiách so zástupcami EFLM postupne prešli od 

formy kolektívneho členstva 200 ľudí (členské 15 €/rok) cez 20 členov až po minimálnych 12 

členov s rovnakým členským, čím by sme pozitívne odpovedali na ponuku a SSKB by sa takto stal 

kolektívnym členom EFLM. ĎURe navrhla, aby sme základ členskej skupiny vytvorili z členov 

Výboru. PIVh navrhla, aby sme minimálny počet dosiahli tým, že každý z členov Výboru získa pre 

takéto členstvo ešte jedného člena SSKB. Nasledovala diskusia o forme úhrady členského 

príspevku. PIVh poverila ŠTEf, aby celú procedúru úhrady doriešil so SLS tak, aby bola po všetkých 

stránkach korektná. ŠTEf navrhol, že dohodne postup, v rámci ktorého každý člen dostane zo SLS 

informáciu o čísle účtu a VS, pod ktorým uhradí sumu 15,- €. Následne SLS uhradí celú sumu na 

účet EFLM. 

Ukončenie rokovania Výboru 

Rokovanie poďakovaním za účasť ukončila prezidentka Spoločnosti PIVh. 

Termín a miesto nasledujúceho Výboru 

18. november 2021, 15:30 hod., on line  
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Úlohy 
Zodpovedá 

Urgentné 

1. Pozvať všeobecných lekárov na kongres PIVh 

2. Zabezpečiť avízo na dve knihy v časopise RÁCo 

3. Zabezpečiť cenovú ponuku hotela Družba na kongres 
KAČm 

4. Dokončiť výročnú správu 

5. Zaistiť účasť prednášateľov na kongrese – doc. Minárik a dr. Chlebo MAGd 

6. Zabezpečiť kapitolu hodpodárenia do Výročnej správy NETj 

7. Poslať Výboru informáciu o úhrade PHI poisťovňami HERv 

Do najbližšieho Výboru 

8. Obsahovo a prednášateľmi zabezpečiť blok POCT na kongres 
PIVh 

BALj 

9. Upraviť časovú schému kongresu podľa záverov rokovania Výboru HERv 

10. Pripraviť návrhy na ocenenia SLS na kongres všetci 

11. Dokončiť a s ostatnými odbornosťami zosynchronizovať záverečné 
odporúčania Choosing Wisely 

PIVh 

SEČp 

12. Zabezpečiť kolektívneho člena EFLM všetci 

13. Technicky zabezpečiť úhradu kolektívneho členstva (do SLS, do EFLM) ŠTEf 

Priebežne 

14. Po odsúhlasení ponuky hotela Družba objednať kongresové kapacity KAČm 

15. Zabezpečiť zaradenie publikácií slovenských autorov z Mníchova do 

nasledujúceho čísla Laboratórnej diagnostiky 
RÁCo 
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Manažérsky súhrn 

Zodpovedný Úloha 

MUDr. Hedviga Pivovarníková 

• urgentné 

 Pozvať všeobecných lekárov na kongres (1) 

• s termínom splnenia do najbližšieho zasadnutia Výboru 

+ BALj Obsahovo a prednášateľmi zabezpečiť blok POCT na kongres (8) 

+ SEČp 
Dokončiť a s ostatnými odbornosťami zosynchronizovať 
záverečné odporúčania Choosing Wisely (11) 

+ všetci 
Pripraviť návrhy na ocenenia SLS na kongres (10) 

Zabezpečiť kolektívneho člena EFLM (12) 

prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. 

• urgentné 

 Zabezpečiť avízo na dve knihy v časopise (2) 

• s termínom splnenia do najbližšieho zasadnutia Výboru 

+ všetci 
Pripraviť návrhy na ocenenia SLS na kongres (10) 

Zabezpečiť kolektívneho člena EFLM (12) 

• priebežne 

 
Zabezpečiť zaradenie publikácií slovenských autorov z Mníchova 
do nasledujúceho čísla Laboratórnej diagnostiky (15) 

MUDr. Eva Ďurovcová, PhD. 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci 
Pripraviť návrhy na ocenenia SLS na kongres (10) 

Zabezpečiť kolektívneho člena EFLM (12) 

MUDr. Daniel Magula, CSc. 

• urgentné 

 
Zaistiť účasť prednášateľov na kongrese – doc. Minárik a dr. 

Chlebo (5) 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci 
Pripraviť návrhy na ocenenia SLS na kongres (10) 

Zabezpečiť kolektívneho člena EFLM (12) 

RNDr. Mária Kačániová 

• urgentné 

 Zabezpečiť cenovú ponuku hotela Družba na kongres (3) 

 Dokončiť výročnú správu (4) 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci 
Pripraviť návrhy na ocenenia SLS na kongres (10) 

Zabezpečiť kolektívneho člena EFLM (12) 

• priebežne 

 
Po odsúhlasení ponuky hotela Družba objednať kongresové 
kapacity (14) 
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RNDr. Katarína Lepejová 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci 
Pripraviť návrhy na ocenenia SLS na kongres (10) 

Zabezpečiť kolektívneho člena EFLM (12) 

Ing. Jana Netriová, PhD., MPH 

• urgentné 

 Zabezpečiť kapitolu hodpodárenia do Výročnej správy (6) 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci 
Pripraviť návrhy na ocenenia SLS na kongres (10) 

Zabezpečiť kolektívneho člena EFLM (12) 

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

• urgentné 

 Poslať Výboru informáciu o úhrade PHI poisťovňami (7) 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

 
Upraviť časovú schému kongresu podľa záverov rokovania Výboru 

(9) 

+ všetci 
Pripraviť návrhy na ocenenia SLS na kongres (10) 

Zabezpečiť kolektívneho člena EFLM (12) 

MUDr. Peter Sečník, PhD. 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ PIVh 
Dokončiť a s ostatnými odbornosťami zosynchronizovať záverečné 

odporúčania Choosing Wisely (11) 

RNDr. František Štefanec 

s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

 
Technicky zabezpečiť úhradu kolektívneho členstva (do SLS, do 

EFLM) (13) 

Ing. Ján Balla 

• s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ PIVh Obsahovo a prednášateľmi zabezpečiť blok POCT na kongres (8) 

Prílohy k zápisu: 

• Časová schéma Kongresu SSKB 2022 

• Zoznam členov SSKB jubilujúcich v roku 2022 


