
XIV. Kongres SSKB s medzinárodnou účasťou 9.-11.10.2022, hotel Chopok,  
Demänovská dolina 

 
POĎAKOVANIE 
 
Vážené a milé kolegyne a kolegovia,  
vážení členovia Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie! 
   

XIV. Kongres SSKB sa konal po vynútenej dvojročnej pandemickej prestávke, a o to 
významnejšie boli naše osobné stretnutie na tomto kongrese. 
Veľmi si vážime, že pozvanie prijali aj významní zahraniční hostia.  

Poďakovanie patrí Prof. Tomris Ozben, výkonnej prezidentke EFLM a zároveň zvolenej 
prezidentke IFCC na roky 2024 – 2026. Prvýkrát v histórii SSKB bola prítomná na kongrese aj 
prezidentka EFLM a zároveň aj prezidentka IFCC. 
 
Ďakujem  

• Prof. Sverre Sandbergovi, ktorý bol predchádzajúcim prezidentom EFLM a je 
riaditeľom nórskej organizácie pre zlepšovanie kvality laboratórnej činnosti NOKLUS. 

 

• Prof. Aldo Tomasi - bývalému dekanovi Lekárskej fakulty a neskôr rektorovi Unimore 
University v Modene, druhej najstaršej univerzity na svete. 
 

• Heidi Berghäll, PhD. členke Výboru Asociácie klinických biochemikov vo Fínsku a 
členke Fínskej spoločnosti klinickej chémie.  

 

• všetkým kolegom z Českej republiky, a to doc. Drahomíre Springer, predsedkyni 
Českej spoločnosti klinickej biochémie ČLS JEP a prof. Jaroslavovi Rackovi, 
viceprezidentovi Českej společnosti klinickej biochémie ČLS JEP, prof. Antonínovi 
Jaborovi, bývalému prezidentovi ČSKB ČLS JEP  a doc. Janke Franekovej, PhD.  

 

• všetkým oceneným, jubilantom, ktorí si prišli pocty a ocenenia prevziať na kongrese 
osobne, čo si veľmi vážime. Laudáciá na osobnosti sú obsahom časopisu Laboratórna 
diagnostika č.2/2022. 

 
Je mi potešením skonštatovať, že na XIV. Kongrese SSKB s medzinárodnou účasťou sa 

zúčastnilo 196 účastníkov - z toho aktívnych účastníkov 24, hostí zo zahraničia 8. 
 

Postery v elektronickej verzii využilo 14 odborníkov .   
Tešíme sa z bohatej a podnetnej diskusie, kde ste mohli využiť aplikáciu vo svojich mobilných 
telefónoch a zapojiť sa do diskusie aj cez túto cez aplikáciu. Poprosím o vyplnenie dotazníka 
spokojnosti v aplikácii. 
 

Ako sa táto odborná akcia vydarila  z vášho pohľadu, bude pre nás spätnou väzbou to, 
či a aké podnety prídu od vás na členov výboru SSKB, a to pomôže výboru SSKB aj pri príprave 
a zostavovaní programu Labkvalita 2023 a následne aj XV. Kongresu SSKB 2024.  
 

Mladých a nastupujúcich kolegov by som chcela opäť vyzvať k členstvu v odbornej 
spoločnosti SSKB ako aj k členstvu v Akadémii EFLM, aby boli kvalitnými odbornými 
pokračovateľmi a udržiavali a udržali tento medicínsky odbor v plnej sile a zmysluplnej úlohe 
pre kvalitnú diagnostiku so zreteľom na  bezpečnosť pacientov. 



 
Všetky aktuálne informácie vždy nájdete na webovej stránke www.sskb.sk. Môžete byť sami 
prispievateľmi zaujímavých príspevkov. 
 

A na záver by som sa chcela poďakovať členom výboru, členom dozornej rady 
a národnému reprezentantovi za veľké úsilie, trpezlivosť a čas, ktorí venovali príprave tohto 
podujatia a po Covide dokázali pripraviť takúto významnú odbornú akciu s medzinárodnou 
účasťou.  
   Myslím, že členovia  tohto výboru vysielajú na jednej vlne a celá tá chemická  a iná energia 
sa zmenila na jednu veľkú spoločnú myšlienku vydať zo seba maximum za spoločný 
a zmysluplný cieľ, akým je vzdelávanie a odovzdávanie skúseností a poznatkov v podobe 
odborných podujatí. 
   Veľké poďakovanie patrí aj vedúcej organizačného výboru Majke Kačániovej aj členom jej 
tímu za prípravu a splnenie všetkých možných aj nemožných požiadaviek a jej ústretový 
prístup.   
 
   A ak si na XIV. Kongres SSKB ešte v myšlienkach spomeniete aj doma,  tak podujatie malo 
svoj význam. 
 
DOVIDENIA V OKTÓBRI 2023 na odbornej akcii LABKVALITA 2023. 
Držte sa v zdraví! 
 
V Prešove 20.10.2022      MUDr. Hedviga Pivovarníková 
        prezidentka SSKB 

http://www.sskb.sk/

