Výročná správa organizačnej zložky
Slovenskej lekárskej spoločnosti (0Z SLS)
za rok 2021
Názov organizačnej zložky SLS: Slovenská spoločnosť klinickej biochémie (SSKB)
Logo organizačnej zložky:

Adresa web stránky: http://www.sskb.sk/portal/
Spravuje: Infomed s.r.o., Stred 57/51-8, 017 01 Považská Bystrica IČO: 36 317 381
Zoznam sekcií organizačnej zložky (existujúcich a novovytvorených, skratka ich názvu) :
Zoznam členov výboru a dozornej rady organizačnej zložky a jej sekcií :
VÝBOR SSKB
funkčné obdobie: marec 2019 – marec 2023
Prezident:
MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ
Viceprezident:
Doc. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc., mim. prof.
Vedecký sekretár:
Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc.
Hospodár:
Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH
Národný reprezentant EFLM a IFCC: Ing. Ján BALLA
Členovia:
MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD.
MUDr. Daniel MAGULA, CSc.
RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ
RNDr. Katarína LEPEJOVÁ
DOZORNÁ RADA
funkčné obdobie: marec 2019 – marec 2023
Predseda: MUDr. Peter SEČNÍK, Ph.D.
Členovia: Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ
RNDr. František ŠTEFANEC
Počet členov:
Počet členov SSKB-025 k 31. 12. 2021 = 187 členov
Členstvá v partnerských medzinárodných organizáciách:
Európska federácia pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (EFLM)
Medzinárodná federácia pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (IFCC)
Počet zasadnutí výboru organizačnej zložky (dátum a miesto) :

10. 6. 2021 online
23. 9. 2021 online
21. 10. 2021 online
18. 11. 2021 online
16. 12. 2021 online
Odborný časopis:
Laboratórna diagnostika
Periodicita: 2x ročne
Vydáva Slovenská spoločnosť klinickej biochémie pri SLS
Evidenčné číslo periodickej tlače EV 5929/20 ISSN 1335-2644 (č.1/2021)
Evidenčné číslo periodickej tlače EV 5929/20 ISSN 2729-9201 (online) (č.2/2021)
Prehľad činnosti organizačnej zložky
SSKB bola spoluorganizátorom webinára spolu so SLK, SKIZP a Lekár a.s. s podporou
edukačného grantu firmy Roche na tému „Ako interpretovať výsledky vyšetrení na COVID19“, ktorý sa konal 3. 6. 2021.
Participácia na medzinárodnej iniciatíve Choosing Wisely.
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie publikovala v časopise Laboratórna Diagnostika,
XXVI, 2, 2021: 10–13 súbor 15 odporučení týkajúcich sa racionálnej indikácie laboratórnych
vyšetrení, ako výstup projektu v rámci medzinárodnej iniciatívy Choosing Wisely. Cieľom
projektu bolo vyvolať odbornú diskusiu o neefektívnych postupoch pri indikácii laboratórnych
vyšetrení
Príprava XIV. Kongresu Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie
SSKB pripravuje konanie svojho XIV. Kongresu prezenčnou formou v Kongres hoteli
Chopok**** v Demänovskej Doline v dňoch 9. – 11. 10. 2022.
Kongres sa bude konať pod záštitou EFLM a SLS a v spolupráci so Slovenskou lekárskou
spoločnosťou.
Členovia výboru vypracovali predbežný časový harmonogram a nosné okruhy odborného
programu tohto podujatia. Výbor SSKB navrhol taktiež laureáta ceny prof. Pecháňa – Ing. Pavla
Blažíčka, CSc.
Kolektívne členstvo - 16 členov SSKB v EFLM Academy
V decembri 2021 sa 16 členov SSKB pripojilo k iniciatíve kolektívneho členstva Akadémie
Európskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny (EFLM). Akadémia EFLM
poskytuje svojim členom niekoľko príležitostí a benefitov. Členovia Akadémie majú bezplatný
prístup k vedeckým, odborným a normalizačným zdrojom, vzdelávacím webinárom, ktoré
pokrývajú aktuálne témy v oblasti laboratórnej medicíny a klinickej chémie. Živé webináre
a nahrávky sú dostupné prostredníctvom e-learningu EFLM. Mnohí členovia Akadémie
oceňujú najmä plný a bezplatný prístup k publikáciám v najvýznamnejších svetových
časopisoch. Majú možnosť sa uchádzať aj o rôzne granty EFLM, znížené poplatky za kongresy

a konferencie a môžu sa hlásiť na postgraduálne kurzy organizované EFLM. Členovia
Akadémie EFLM z krajín EFLM majú možnosť požiadať o rôzne cestovné granty EFLM,
praktické školenia a výmennú prax na významných európskych pracoviskách. Členovia
Akadémie z krajín EFLM môžu požiadať aj o štipendium na úhradu nákladov na pobyt
realizovaný prostredníctvom programu EFLMLabX.
Aktivity v EFLM a AFCC, pravidelná aktualizácia webovej stránky a webináre
V dobe pandémie je veľmi dôležitá informovanosť o dianí v našej profesii. SSKB na to využíva
najmä svoju webovú stránku www.sskb.sk, na ktorej pravidelne zverejňuje podrobné
informácie z Európskej a Medzinárodnej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny
(EFLM a IFCC), najmä však prístup svojich členov k webinárom, online konferenciám a
novým profesijným iniciatívam na medzinárodnom poli. Národný reprezentant SSKB udržiava
živý styk SSKB s lídrami EFLM a IFCC a pravidelnou aktualizáciou webovej stránky
informuje členov SSKB o dianí na medzinárodnom poli, o aktuálnych aktivitách EFLM a IFCC
a prostredníctvom nej informuje členov SSKB a celú laboratórnu komunitu o tom, ako sa môžu
do nich aktívne zapájať.
Správa o hospodárení SSKB za rok 2021
Vypracovala Ing. J. Netriová, hospodár SSKB na základe podkladov zo SLS.
Z podkladov vyplýva:
Celkový hospodársky výsledok k 31.12.2020 ............... 10 727,78 €
Výnosy spolu za 01-12/2021..........................................

2 249,00 €

Náklady spolu za 01-12/2021 ........................................ – 3 959,86 €
--------------------------------------------------------------------------------------------Celkový hospodársky výsledok k 31.12.2020.............. 9 016,92 €
Hospodársky výsledok za rok 2021.............................. – 1710,86 €
(k týmto prostriedkom je ešte evidovaná cena prof. Pecháňa v hodnote 1 185 € (1 500 – 315
daň), ktorá nebola použitá v R2021 a príjmy na EFLM Academy 225 € - prispievali
jednotlivci po 15 €, ktoré sú preúčtované do ďalšieho obdobia, t.j. roku 2022)
Výnosy
The Binding Site (za reklamu)......................................................... 1 000, 00 €
Členské príspevky ............................................................................ 1 249,00 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu ............................................................................................... 2 249,00 €

Náklady
Časopis Laboratórna diagnostika tlač a sadzba ................................ – 1 386, 00 €
Kolektívne členstvo v EFLM ..........................................................

– 150,00 €

Kolektívne členstvo v IFCC ............................................................. – 1 244,34 €
Bankové poplatky ............................................................................

– 17,40 €

Poštovné ...........................................................................................

– 0,65 €

Internetové služby ............................................................................

– 652,60 €

Vnútropodnikové náklady SLS........................................................

– 256,77 €

Vnútropodnikové náklady SSKB .....................................................

– 234,00 €

Daň z príjmu ....................................................................................

-18,10 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu .................................................................................................. – 3 959,86 €

Prehľad plnenia rozpočtového plánu pre rok 2021

Hospodársky výsledok
Výnosy
Náklady
Zisk +/Strata -

účet
664

plán
skutočnosť
% plnenie
1 427 €
1 249,00 €
88%
3 450 €
1 000,00 €
29%
4 877 €
2 249,00 €
46%
plán
skutočnosť
% plnenie
117 €
- €
0%
120 €
- €
0%
2 300 €
2 039,25 €
89%
300 €
- €
0%
30 €
- €
0%
20 €
- €
0%
90 €
17,40 €
19%
1 350 €
1 394,34 €
103%
300 €
256,77 €
86%
200 €
234,00 €
117%
50 €
18,10 €
36%
4 877 €
3 959,86 €
81%

účet
501
512
518
521
524
538
549
562
579
579
579

.

Výnosy
Členské príspevky
Ostatné príjmy
Celkom
Náklady
Materiál
Cestovné náhrady
Služby
Osobné náklady
Poistné, odvody
Poplatky nedaňové
Ostatné poplatky
Kolektívne členstvo
Vnútorné náklady SLS
Vnútorné náklady SSKB
Daň z príjmu
Celkom

plán
skutočnosť
% plnenie
4 877 €
2 249,00 €
46%
4 877 €
3 959,86 €
81%
- € - 1 710,86 €

Poznámky k správe o hospodárení
Dôvodom výrazne nižších výnosov v porovnaní s plánom je nepriaznivá epidemiologická
situácia v roku 2021, ktorá zapríčinila zrušenie plánovaných prezenčných odborných
podujatí. Výnosy boli tvorené len z členských príspevkov a poplatku za reklamu od firmy The
Binding Site.
Následkom vyššie uvedených skutočností boli v roku 2021 výdavky (3 959,86 €) vyššie ako
príjmy (2 249,00 €) a hospodársky výsledok bol záporný ( - 1 710,86 €).
Na účte k 31.12.2021 bol stav neviazaných prostriedkov 9 016,92 €.
Poznámky:
Meno, priezvisko, tituly zostavovateľa/-ov výročnej správy :
MUDr. Hedviga Pivovarníková
RNDr. Mária Kačániová
Ing. Ján Balla
Ing. Jana Netriová
RNDr. František Štefanec
MUDr. Peter Sečník, Ph.D.
Dátum vyhotovenia: 10. 5. 2022

