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Zápis zo zasadnutia Výboru 

Vedenie zasadnutia: MUDr. Hedviga Pivovarníková, prezidentka 
Zápis: MUDr. Peter Sečník, Ph.D. 
Dátum konania: 16.12.2021 
Čas: 16:00 h. – 17:30 h. 
Miesto: online (MS Teams) 

Prítomní účastníci 

Výbor 

MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ (PIVh) 
prof. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc. (RÁCo) 
Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc. (HERv) 
MUDr. Daniel  MAGULA, CSc.(MAGd) 
Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH (NETj) 

RNDr. Katarína LEPEJOVÁ (LEPk) 

Dozorná rada 
MUDr. Peter SEČNÍK, Ph.D. (SEČp) 
RNDr. František ŠTEFANEC (ŠTEf) 

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

Neprítomní 

MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD. (ĎURe) 
RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ (KAČm) 

Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ (HVOb) 
 

 

Navrhnutý program 

 Príprava kongresu SSKB v r.2022 –  špecifikácia okruhov a tém, technicko – organizačné 
zabezpečenie. 

 Príprava čísla 1/2022 časopisu Laboratórna diagnostika – predbežné informácie 

 Problematika POCT v ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

 Choosing wisely – možnosti ďalšej publikácie odporúčaní   

 Rôzne 
 

Priebeh a obsah rokovania 

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

 

Príprava kongresu SSKB v.r. 2022 

PIVh informovala o definitívnom  termíne a mieste konania kongresu: 9. - 11. 10. 2022 v hoteli 

Chopok**** v Demänovskej Doline, Nízke Tatry. Prípadné zmeny z epidemiologických dôvodov 

budú komunikované prostredníctvom webu SSKB. 

HERv, MAGd, RÁCo a PIVh diskutovali o organizačnom zabezpečení ocenenia jubilantov z radov 

členov SSKB. Bola zmienená aj možnosť krátkej prezentácie zmieňujúcej všetkých jubilantov vo 

veku 50., 60., 70. a 80. rokov v rámci kongresu SSKB 2022. Realizáciou boli poverení HERv 

a MAGd. 
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Na predchádzajúcich zasadnutiach výboru boli vyšpecifikované a prítomnými členmi výboru 

VSSKB schválené rámcové témy jednotlivých prednáškových blokov. PIVh vyzvala koordinátorov 

k osloveniu prednášajúcich a postupnej finalizácii odborného programu. MAGd navrhol presun 

bloku V – História klinickej biochémie v SR do prvého dňa kongresu.  

V ďalšej diskusii vyplynulo zaradenie ďalšieho bloku orientovaného na problematiku POCT 

v ambulantnom sektore (viď samostatný odstavec nižšie). 

 

Časopis Laboratórna diagnostika 
PIVh sa pozitívne vyjadrila o novej štruktúre časopisu a poďakovala za spoluprácu pri jej príprave 

Ing. Beáte Hubkovej, PhD. Zároveň vyzvala klinicko-biochemickú odbornú obec k ďalšej 

publikačnej aktivite a vyjadrila potrebu vyššieho zastúpenia príspevkov orientovaných na klinickú 

prax. Aktuálne je v príprave číslo 1/2022, predpokladaná uzávierka pre zaslanie príspevkov je 

15.2.2022. 

 

Problematika POCT v ambulantnej ZS 

Členovia výboru diskutovali o aktuálne prebiehajúcich snahách ambulantného sektora 

o rozširovanie POCT laboratórnej diagnostiky a problémoch spojených s touto témou. 

HERv informoval o prebiehajúcich rokovaniach medzi VšZP a poskytovateľmi z radov ŠAS a VLD 

týkajúcich sa zazmluvnenia týchto výkonov.  

BALj poukázal na neakceptovateľnú úroveň kvality väčšiny používaných diagnostických súprav 

a nedostatočnú úroveň zaškolenia obsluhujúceho personálu. HERv a BALj diskutovali 

o možnostiach regulácie a definovania minimálnej úrovne kvality POCT diagnostiky.  

PIVh navrhla ako vhodnú platformu pre diskusiu o tejto problematike blok POCT v rámci 

kongresu SSKB, ktorý by mal prebehnúť za účasti zástupcov ambulantného sektora a zdravotných 

poisťovní. 

 

Choosing wisely 

V nadväznosti na publikáciu odporúčaní SSKB pre racionálnu indikáciu laboratórnych vyšetrení 

v časopise Laboratórna diagnostika boli členmi výboru diskutované ďalšie možnosti s cieľom 

komunikovať odporúčania širšej odbornej obci. PIVh kontaktovala v tejto veci člena výboru 

odbornej spoločnosti praktických lekárov, ktorý navrhol ako vhodnú alternatívu publikáciu 

v časopise PRAKTIK (v súčasnosti ho odoberá cca 1500 všeobecných lekárov). Členovia výboru 

diskutovali o možnosti publikácie v Monitore medicíny SLS. MAGd navrhol publikáciu v prílohe 

Zdravotníckych novín. 

Prítomní členovia výboru a dozornej rady diskutovali o problémoch praktickej aplikácie 

odporúčaní v prostredí zdravotníctva SR. Kľúčovou témou sa javí zladenie odborných podkladov 

na princípe medicíny založenej na dôkazoch na jednej strane a revíznych pravidiel resp. 

indikačných obmedzení zdravotných poisťovní na strane druhej. RÁCo vyzval k spolupráci 
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s ostatnými odbornými spoločnosťami v rámci SLS. PIVh a SECp zdôraznili nutnosť nadviazania 

komunikácie a podnietenie odbornej diskusie so zdravotnými poisťovňami na túto tému. Jedná 

sa o komplexnú problematiku, postup odbornej spoločnosti bude predmetom ďalšej diskusie 

medzi členmi výboru SSKB. 

PIVh ďalej vyzvala k zahájeniu práce na ďalšej verzii odporúčaní. Návrhy je potrebné zasielať SECp 

a PIVh. 

 

Rôzne 

SECp vyjadril súhlasné stanovisko dozornej rady s výsledkom hospodárenia a činnosťou výboru 

SSKB v rokoch 2019 a 2020 (výročné správy sú k nahliadnutiu na stránke www.sskb.sk). 

BALj informoval o možnosti registrácie v Registri špecialistov v laboratórnej medicíne (EFLM 

Register of Specialists in Laboratory Medicine - EuSpLM). Informácia bude zverejnená na stránke 

www.sskb.sk. 

 

Termín a miesto konania nasledujúceho výboru: 

20.1.2022 o 16:00 hod.– cez aplikáciu Teams  

http://www.sskb.sk/
http://www.sskb.sk/
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Úlohy Zodpovedá Splnenie 

1. Pripraviť návrh jubilantov a osobností, ktoré budú ocenené 
na najbližšom kongrese. 

HERv, MAGd 
do zasadnutia 
výboru 

2. Osloviť prednášajúcich a postupne sfinalizovať odborný 
program kongresu SSKB 2022. 

Koordinátori 
blokov 

do zasadnutia 
výboru 

3. Začať pracovať na ďalšej verzii odporúčaní Choosing 
Wisely. 

SECp, PIVh 
do zasadnutia 
výboru 

4. Osloviť zástupcov ŠAS, VLD a zdravotných poisťovní 
ohľadne účasti na bloku POCT v rámci kongresu SSKB 2022. 

PIVh 31.1.2022 

5. Zaslať, alebo sprostredkovať príspevok do Laboratórnej 
diagnostiky č. 1/2022. 

Všetci členovia 
výboru 

do 15.2.2022 


