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organizačná zložka SLS 
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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: 22. 11. 2022 
Čas: 11:00 hod. – 14:30 hod. 
Miesto: hotel Chopok, Jasná 

Prítomní účastníci 

Výbor 

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

Dozorná rada MUDr. Peter SEČNÍK, PhD. (SEČp) 

Hostia 
Ing. Ján BALLA, národný reprezentant SSKB v IFCC a EFLM (BALj) 
prof. MUDr. Stanislav ORAVEC, CSc., hlavný odborník MZ SR pre 024 (ORAs) 

Neprítomní účastníci 

Výbor 
MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD. (ĎURe) 
RNDr. Katarína LEPEJOVÁ (LEPk) 
Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH (NETj) 

Dozorná rada 
RNDr. František ŠTEFANEC (ŠTEf) 
Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ, MBA (HVOb) 

 

Navrhnutý program 

 Kongres SSKB 2022 

 vyhodnotenie priebehu; 

 finančná analýza; 

 zhodnotenie spolupracujúcej fy INVITON; 

 poďakovanie za prípravu a priebeh; 
 70. výročie IFCC; 
 časopis Laboratórna diagnostika; 
 Labkvalita 2023 – príprava; 
 rôzne. 

Priebeh a obsah rokovania 

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

Kongres SSKB 2022 

PIVh 

 kongres sa po všetkých stránkach vydaril; 

 po odbornej stránke bez výhrad splnil očakávania; 
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 vysoká úroveň v personálnej rovine (účasť prof. Ozben) ako výborný základ pre 
konštruktívnu spoluprácu budúcnosti a vytváranie nových možností pre prípadné 
spoločné projekty; 

 dobré skúsenosti z kongresu využiť aj pri príprave a organizácii Labkvality 2023; 

 na kongrese aktualizované kontaktné údaje pošle PIVh na zapracovanie do databázy 
HERv; 

 HERv aktualizuje databázu členov o kontakty z registrácie a k 1. 12. požiada sekretariát 
SLS o informáciu týkajúcu sa stavu členskej základne vrátane neplatičov; 

 poslať zborník na mailové adresy po ich aktualizácii v databáze členov; 

 5 ľudí z organizačného tímu by malo dostať odmenu. 

KAČm 

 zahraniční hostia boli maximálne spokojní; 

 príjmy = 39.275,- €, náklady 35.009,- € (najviac stáli zahraniční hostia); 

 absencia exaktnej dohody so SLS o kompetenciách a zodpovednosti spôsobila problémy 
s registráciou – spolupracujúcu agentúru je potrebné pozvať už na prípravný výbor; 

 program je potrebné finalizovať s väčším predstihom (doplácali sme za urgentné 
pridelenie kreditov); 

 komplikácie s priznaním kreditov (lekári ich nemajú dodnes); 

 odmeny pre členov organizačného tímu budú schvaľované po záverečnom vyúčtovaní 
akcie; 

 náklady akcie za SLS pošle KAČm SEČp. 

RÁCo 

 nová agentúra pracovala dobre, problémy vyplynuli zo začiatku spolupráce; 

BALj 

 za celý Výbor SSKB a organizačný výbor kongresu poďakoval prezidentke SSKB PIVh za 
všetko vynaložené úsilie pri príprave kongresu a osobitne za rozvíjanie medzinárodných 
kontaktov. 

70. výročie IFCC 

Na pozvanie ústredia v Bruseli sa slávnosti zúčastnila prezidentka SSKB PIVh: 

 výborne zorganizovaná akcia s dobrým programom; 

 veľmi dobré prostredie pre nadväzovanie osobných kontaktov; 

 pozvať viacerých členov exekutívy na budúcoročnú Labkvalitu. 

BALj 

 do konca novembra poslať žiadosť o účasť prof. Plebaniho na Labkvalitu! (včas podaná 
žiadosť = možnosť úhrady nákladov zo strany IFCC). 

Časopis Laboratórna diagnostika 

PIVh: 

 pripomenula permanentnú úlohu členov Výboru zabezpečovať do časopisu príspevky.  
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Labkvalita 2023 

KAČm 

 potreba rozhodnúť o dĺžke (2- alebo 3-dňová?); 

 zhoda prítomných na 2-dňovom variante; 

 navrhnuté termíny: 1. – 2. 10.; 8. – 9. 10.; 15. – 16. 10. alebo 22. – 23. 10. Preferované 
dátumy sú boldom); 

 diskutované lokality: Vysoké Tatry – Stará Lesná (tri hotely vedľa seba); Štrbské Pleso 
(Patria); 

 KAČm vyžiada cenové ponuky, rozhodnú ponúknuté podmienky; 

 možné odborné témy: preanalytika, neuroendokrinné tumory, nefrológia; 

 Beckman robil veľkú odbornú akciu o preanalytike s aktívnou účasťou prezidentky SSKB 
(prednáška o rôznych koncepciách preanalytiky) – možnosť inšpirovať sa alebo využiť 
v programe. 

Rôzne 

 web Spoločnosti 

 nový dizajn s veľmi pozitívnou odozvou; 

 potreba definovať členom Výboru zodpovednosti za jednotlivé rubriky (SEČp); 

 zasielať SEČp pripomienky a návrhu k obsahu; 

 dopĺňať odkazy na webináre; 

 zvážiť rubriku „Zo života laboratórií“; 

 zaviesť rubriku „História SSKB“ (MAGd); 

 zverejňovať odborné akcie (PIVh); 

 v príslušnej časti zverejniť všetkých doterajších laureátov Ceny prof. Ivana 
Pecháňa (HERv); 

 návrhy a príspevky posielať SEČp s kópiou na celý Výbor; 

 ponuka fy Beckman na edukačný grant (PIVh) 

 zvážiť obsah, formu aj rozsah; 

 vyjsť z laboratórií a edukovať terén; 

 špecializované postgraduálne kurzy; 

 spolupráce s lekárskymi fakultami; 

 krajské semináre 

 začať budúci rok; 

 HO ORAs by mal zvolať krajských odborníkov a iniciovať celý proces (MAGd); 
 hlasovanie o minimálnom personálnom a technickom vybavení zariadení SVaLZ 

 Dr. Pappová (FN Nitra) hlasovala proti možnosti etablovať laborantky 
s vysokoškolskou kvalifikáciou ako vedúce laboratórií; 

 Voľby nového Výboru SSKB 

 pamätať na potrebu včas vypísať termín volieb a zabezpečiť ich. 

Ukončenie rokovania Výboru 

Rokovanie poďakovaním za účasť ukončila prezidentka Spoločnosti PIVh. 

Termín a miesto nasledujúceho Výboru 

Čas konania bude dohodnutý neskôr v mieste konania Labkvality 2023.  
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Úlohy 
Zodpovedá 

Urgentné 

1. Pozvať na Labkvalitu 2023 prof. Plebaniho (do konca novembra) PIVh 

Do najbližšieho Výboru 

2. Poslať HERv kontakty získané pri registrácii na Kongres PIVh 

3. Aktualizovať databázu členov Spoločnosti o kontakty z Kongresu HERv 

4. Po vyúčtovaní Kongresu určiť odmeny 5 členom organizačného tímu KAČm 

5. Zvolať krajských odborníkov – program krajských seminárov ORAs 

Priebežne 

6. Po dohotovení zabezpečiť zaslanie zborníka Kongresu účastníkom PIVh 

7. Zabezpečovať príspevky do LD všetci 

8. Vyžiadať cenové ponuky hotelov pre Labkvalitu 2023 KAČm 

9. Rozdeliť rubriky na webe členom Výboru všetci 

10. SEČp zasielať pripomienky a návrhy k webu všetci 

11. Zaviesť na webe rubriku História SSKB MAGd 

12. Zverejňovať na webe nadchádzajúce odborné akcie PIVh 

13. Zverejniť na webe doterajších laureátov Ceny prof. Ivana Pecháňa HERv 

14. Návrhy na doplnenie webu posielať SEČp s kópiou na Výbor všetci 

15. Včas vypísať voľby do nového Výboru SSKB PIVh, HERv 

Labkvalita 2023 

16. Spolupracujúcu agentúru pozvať už na prípravný výbor akcie všetci 

17. Program finalizovať s dostatočným predstihom všetci 
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Manažérsky súhrn 

Zodpovedný Úloha 

MUDr. Hedviga Pivovarníková 

 urgentné 

 Pozvať na Labkvalitu 2023 prof. Plebaniho (1) 

 s termínom splnenia do najbližšieho zasadnutia Výboru 

 Poslať HERv kontakty získané pri registrácii na Kongres (2) 

 priebežne 

 Po dohotovení zabezpečiť zaslanie zborníka Kongresu účastníkom (6) 

 Zverejňovať na webe nadchádzajúce odborné akcie (12) 

+ HERv Včas vypísať voľby do nového Výboru SSKB (15) 

+ všetci 

Zabezpečovať príspevky do LD (7) 

Rozdeliť rubriky na webe členom Výboru (9) 

SEČp zasielať pripomienky a návrhy k webu (10) 

Návrhy na doplnenie webu posielať SEČp s kópiou na Výbor (14) 

 Labkvalita 2023 

+ všetci 
Spolupracujúcu agentúru pozvať už na prípravný výbor akcie (16) 

Program finalizovať s dostatočným predstihom (17) 

prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. 

 priebežne 

+ všetci 

Zabezpečovať príspevky do LD (7) 

Rozdeliť rubriky na webe členom Výboru (9) 

SEČp zasielať pripomienky a návrhy k webu (10) 

Návrhy na doplnenie webu posielať SEČp s kópiou na Výbor (14) 

 Labkvalita 2023 

+ všetci 
Spolupracujúcu agentúru pozvať už na prípravný výbor akcie (16) 

Program finalizovať s dostatočným predstihom (17) 

MUDr. Eva Ďurovcová, PhD. 

 priebežne 

+ všetci 

Zabezpečovať príspevky do LD (7) 

Rozdeliť rubriky na webe členom Výboru (9) 

SEČp zasielať pripomienky a návrhy k webu (10) 

Návrhy na doplnenie webu posielať SEČp s kópiou na Výbor (14) 

 Labkvalita 2023 

+ všetci 
Spolupracujúcu agentúru pozvať už na prípravný výbor akcie (16) 

Program finalizovať s dostatočným predstihom (17) 
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MUDr. Daniel Magula, CSc. 

 priebežne 

 Zaviesť na webe rubriku História SSKB (11) 

+ všetci 

Zabezpečovať príspevky do LD (7) 

Rozdeliť rubriky na webe členom Výboru (9) 

SEČp zasielať pripomienky a návrhy k webu (10) 

Návrhy na doplnenie webu posielať SEČp s kópiou na Výbor (14) 

 Labkvalita 2023 

+ všetci 
Spolupracujúcu agentúru pozvať už na prípravný výbor akcie (16) 

Program finalizovať s dostatočným predstihom (17) 

RNDr. Mária Kačániová 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

 Po vyúčtovaní Kongresu určiť odmeny 5 členom organizačného tímu (4) 

 priebežne 

 Vyžiadať cenové ponuky hotelov pre Labkvalitu 2023 (8) 

+ všetci 

Zabezpečovať príspevky do LD (7) 

Rozdeliť rubriky na webe členom Výboru (9) 

SEČp zasielať pripomienky a návrhy k webu (10) 

Návrhy na doplnenie webu posielať SEČp s kópiou na Výbor (14) 

 Labkvalita 2023 

+ všetci 
Spolupracujúcu agentúru pozvať už na prípravný výbor akcie (16) 

Program finalizovať s dostatočným predstihom (17) 

RNDr. Katarína Lepejová 

 priebežne 

+ všetci 

Zabezpečovať príspevky do LD (7) 

Rozdeliť rubriky na webe členom Výboru (9) 

SEČp zasielať pripomienky a návrhy k webu (10) 

Návrhy na doplnenie webu posielať SEČp s kópiou na Výbor (14) 

 Labkvalita 2023 

+ všetci 
Spolupracujúcu agentúru pozvať už na prípravný výbor akcie (16) 

Program finalizovať s dostatočným predstihom (17) 
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Ing. Jana Netriová, PhD., MPH 

 priebežne 

+ všetci 

Zabezpečovať príspevky do LD (7) 

Rozdeliť rubriky na webe členom Výboru (9) 

SEČp zasielať pripomienky a návrhy k webu (10) 

Návrhy na doplnenie webu posielať SEČp s kópiou na Výbor (14) 

 Labkvalita 2023 

+ všetci 
Spolupracujúcu agentúru pozvať už na prípravný výbor akcie (16) 

Program finalizovať s dostatočným predstihom (17) 

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

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru  

 Aktualizovať databázu členov Spoločnosti o kontakty z Kongresu (3) 

 priebežne 

 Zverejniť na webe doterajších laureátov Ceny prof. Ivana Pecháňa (13) 

+ PIVh Včas vypísať voľby do nového Výboru SSKB (15) 

+ všetci 

Zabezpečovať príspevky do LD (7) 

Rozdeliť rubriky na webe členom Výboru (9) 

SEČp zasielať pripomienky a návrhy k webu (10) 

Návrhy na doplnenie webu posielať SEČp s kópiou na Výbor (14) 

 Labkvalita 2023 

+ všetci 
Spolupracujúcu agentúru pozvať už na prípravný výbor akcie (16) 

Program finalizovať s dostatočným predstihom (17) 

MUDr. Peter Sečník, PhD. 

 priebežne 

 zbierať pripomienky a návrhy k webu 

+ všetci 

Zabezpečovať príspevky do LD (7) 

Rozdeliť rubriky na webe členom Výboru (9) 

SEČp zasielať pripomienky a návrhy k webu (10) 

Návrhy na doplnenie webu posielať SEČp s kópiou na Výbor (14) 

 Labkvalita 2023 

+ všetci 
Spolupracujúcu agentúru pozvať už na prípravný výbor akcie (16) 

Program finalizovať s dostatočným predstihom (17) 

prof. MUDr. Stanislav Oravec, CSc. 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

 Zvolať krajských odborníkov – program krajských seminárov (5) 


