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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: 26. 1. 2023 
Čas: 15:30 hod. – 17:00 hod. 
Miesto: on line 

Prítomní účastníci 

Výbor 

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

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

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

Neprítomní 
prof. MUDr. Stanislav ORAVEC, CSc., hlavný odborník MZ SR pre 024 (ORAs) 
MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD. (ĎURe) 
Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ, MBA (HVOb) 

 

Navrhnutý program 

 Kongres SSKB 2022 – poďakovanie prezidentky 
 Webová stránka 
 Výročná správa 
 Labkvalita 2023 
 Informácie národného reprezentanta EFLM a IFCC 
 Časopis Laboratórna diagnostika 
 Rôzne 

Priebeh a obsah rokovania 

Prezidentka PIVh – ospravedlnenie neúčasti ĎURe. 

Navrhnutý program – bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov; rokovanie prebehlo podľa 
navrhnutých bodov v poradí danom ich aktuálnosťou a naliehavosťou. 

PIVh poďakovala všetkým za jednotlivo a spoločne vyjadrenú osobnú i oficiálnu podporu 
niektorých členov výboru v závere predchádzajúceho roka a vyjadrila nádej, že trendom 
segmentu bude i naďalej pevné miesto lekárov v laboratórnej diagnostike. 

Kongres SSKB 2022 

PIVh – poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o mimoriadne vydarený 
priebeh i záver Kongresu. Konštatovala, že odborná akcia mala tie najvyššie odborné aj 
spoločenské parametre a položila výborný základ pre pokračujúcu spoluprácu Spoločnosti 
s osobnosťami na medzinárodnej úrovni. 
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Webová stránka 

PIVh – vyzvala na zasielanie podnetov a návrhov na vylepšenie/doplnenie stránky. Do budúceho 

výboru zaslať návrhy na doplnenie/aktualizáciu Choosing Wisely. 

Výročná správa 

PIVh – aktivity v Choosing Wisely; články v Laboratórnej diagnostike, doplnenie informácií o Cene 
profesora Ivana Pecháňa, usporiadané semináre a kongres, krajské semináre. 

KAČm – hospodársky výsledok bude k dispozícii v apríli/máji, predbežne je zrejmé, že výsledok je 
kladný. 

SEČp – predbežný sumár je na úrovni + 11.184,- €. Za rok 2022 + 2.167,- €. 

PIVh – výsledok ešte ovplyvnia výdavky na odmeny za kongres a náklady za časopis. Výsledok je 
daný aj zvýšenými výdavkami na jubilantov (za celé kovidové obdobie). 

Labkvalita 2023 

KAČm – ponuky od troch hotelov (prepošle): Bellevue (najdrahší aj po 40 % zľave), Patria a hotel 
Horizont Resort (tieto dve cenovo približne rovnaké, Patria navyše účtuje prenájom techniky). 
osobná návšteva v hoteli Horizont Resort Stará Lesná. KAČm osobne navštívila hoteli Horizont 
Resort: nádherná prednášková sála, lepšie technické vybavenie bez nájmu, ubytovanie 
z kapacitných dôvodov hotela Horizont Resort aj v ďalšom hoteli Hils patriaceho do tej istej 
vlastníckej skupiny: ceny budú rovnaké ako v hoteli Horizont Resort. Súčasťou ceny ubytovania 
je polpenzia (raňajky 10 € + večera 17,- €). V prípade rautu sa cena večere z polpenzie započíta 
do nákladov naň. Kapacita jedálne vyhovujúca. Nové, veľmi dobré priestory pre firmy. Tenisové 
kurty, wellness. V ponuke je aj hotelový autobus pre kyvadlovú dopravu z Popradu. KAČm preto 
odporúča hotel Horizont Resort. 

Všetci prítomní hlasovaním jednomyseľne súhlasili, aby pre Labkvalitu bol využitý hotel hotel 
Horizont Resort. 

KAČm – otázky k organizácii: program na 2 alebo 3 dni? Dva dni nedávajú dostatok priestoru na 
akciu tohto významu. KAČm, PIVh, LEPk, RÁCo a HERv podporili 3-dňový program. 

PIVh – nedeľa, pondelok a utorok; 8., 9. a 10. októbra. Pripraviť okruhy tém na najbližší Výbor. 

KAČm – žiadosť na PIVh o odkomunikovanie kontaktnej osoby SLS pre organizáciu Labkvality. 

PIVh – po potvrdení rezervácie hotelu zabezpečiť zverejnenie predbežnej informácie o mieste 
a čase konania Labkvality na webe Spoločnosti (KAČm). 

Informácie národného reprezentanta EFLM a IFCC 

BALj – sumár aktivít: 

2022 

1. November 2022 – ponuka a nábor nových členov do EFLM Akadémie. 

2. 11. 12. 2022 – záväzná registrácia 20 členov (z toho 4 nováčikovia) v Akadémii EFLM 2023. 

3. 12. 12. 2022 prijaté oznámenie EFLM o tom, že z SSKB bol na audit EuSpLM námatkovo 

vybratý SEČp. EFLM určila zoznam dokladov, ktoré mal SEČp predložiť na EFLM v lehote do 3 

týždňov, inak bude titul EuSpLM odobratý. Vďaka veľmi dobrým dokumentom, ktoré SEČp 

načas predložil, audit prebehol veľmi úspešne a titul EuSpLM mu bol priznaný na ďalšie 

obdobie. Blahoželáme. 
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4. 19. 12. 2022 bolo ukončené schvaľovanie dokumentu finálnej verzie článku "The European 

Register of Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: Code of Conduct, 

Version 3 – 2022" Dr. Gilbert Wieringa sa SSKB veľmi srdečne poďakoval. Dokument bude 

zverejený na stránke www.sskb.sk. 

5. 19. 12. 2022 odoslaná žiadosť SSKB spolu s pozývacím listom pre prof. Maria Plebaniho na 

EFLM v rámci programu Invitation to have an EFLM Executive Board Representative at your 

congress do EFLM. 

2023 

1. 14. 1. 2023 –VSSKB rozposlané podklady k napísaniu výročnej správy IFCC. 

T: 28. 2. 2023. 

2. 15. 1. 2023 prijatie faktúry EFLM za ročný členský poplatok EFLM. 

3. 16. 1. 2023 úhrada faktúry za členský poplatok EFLM vo výške 150 Eur. 

4. 17. 1. 2023 vykonané elektronické hlasovanie do IFCC Executive Board 2024-2026. Za IFCC 

sekretára odhlasovaný Sergio Bernardini a za pokladníka IFCC Alexander Haliassos. 

5. Členský poplatok IFCC za rok 2023 bude kalkulovaný podľa počtu členov NS. Na základe 

zaslaného dokladu Membership confirmation z členskej evidencie SLS (p. Veronika Spustová) 

má SSKB k 1. 1. 2023 179 členov. 

6. 19. 1. 2023 obdržané stanovisko EFLM na prihlášku SSKB v rámci programu Invitation to have 

an EFLM Executive Board Representative at your congress (príloha). Žiadosti SSKB na rok 

2023 nebolo vyhovené pre veľký počet prihlášok národných spoločností. Pri výbere boli v r. 

2023 uprednostnené národné spoločnosti, ktoré požiadali o tento program po prvýkrát. SSKB 

bola schválená na rok 2022.  

7. Keďže Prof. Mario Plebani pozvanie SSKB prijal, VSSKB posúdil finančné náklady spojené 

s úhradou jeho účasti, ktoré sa odhadom k dnešnému dňu pohybujú v rozmedzí 1300 – 1800 

Eur. 

8. Prezidentka SSKB odporučila prijať túto alternatívu a VSSKB výšku nákladov Prof. M. Plebaniho 

schválil. VSSKB poveril NR, aby komunikoval s prof. Mariom Plebanim o ďalšom postupe. 

9. Výzva na nahlásenie jedného alebo viacerých zástupcov v rámci SSKB, ktorí by slúžili ako 

šampióni Národného týždňa laboratórií 23. – 29. 4. 2023. Budú pomáhať pri propagácii 

týždňa laboratórií IFCC a propagovať úlohu, ktorú zohráva profesia LM v našej krajine. 

Podrobná informácia elektronicky rozposlaná členom VSSKB dňa 16. 1. 2023. 

HERv v reakcii na informáciu NR o zaslaní aktualizovaného zoznamu členov SSKB k 1. 1. 2023 

požiadal BALj, ktorý ho zo SLS získal pre účely výpočtu členského príspevku SSKB do IFCC, aby mu 

ho ako vedeckému sekretárovi Spoločnosti poskytol. 

Laboratórna diagnostika 

RÁCo – príspevky prichádzajú. 

PIVh – žiadosť na RÁCo o zaslanie bilancie príspevkov. 

Rôzne 

PIVh – doplniť do predošlej zápisnice stanovisko ĎURe k postgraduálnemu vzdelávaniu. 
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PIVh – prof. Dobrota zisťoval, či by VSSKB podporil formálnou žiadosťou zriadenie 

pregraduálneho študijného programu pre laborantov a VŠ pracovníkov laboratórií, ktorý je 

podmienkou pre postgraduálny študijný program, t.j. špecializačné skúšky pre vymenovaných 

zdravotníckych pracovníkov na JLF v Martine. ĎURe sa domnieva, že odborná spoločnosť by 

nemala zasahovať do právomocí vysokých škôl, najmä ak ide o pracovníkov, ktorých 

pregraduálna príprava prebieha na viacerých VŠ a ich ponuka na trhu práce je dostatočná. Ak 

však JLF v Martine takýto študijný odbor zriadi, možno preberie študentov z menej kvalitných 

vzdelávacích ustanovizní. 

PIVh – zabezpečí profesionálne fotografie artefaktu Ceny profesora Ivana Pecháňa. 

Nasledovala diskusia o personálnom zabezpečení odboru a jeho perspektívach. Základné 

negatívum – ústup lekárov z odboru. 

Rokovanie poďakovaním za účasť ukončila prezidentka Spoločnosti PIVh. 

Predbežný termín a miesto nasledujúceho Výboru 

23. 2. 20223, hotel Horizont Resort, Stará Lesná. Čas bude upresnený dodatočne.  
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Úlohy 
Zodpovedá 

Urgentné 

1. Zbilancovať príspevky do LD a zaslať prezidentke RÁCo 

2. Po potvrdení rezervácie hotela pre Labkvalitu zabezpečiť 
zverejnenie miesta a času konania na webe Spoločnosti 

KAČm, SEČp 

Do najbližšieho Výboru 

3. Zaslať námety pre aktualizáciu Choosing Wisely všetci 

4. Zaslať tri ponuky hotelov na Labkvalitu Výboru a DR KAČm 

5. Pripraviť návrhy na programové bloky pre Labkvalitu všetci 

Priebežne 

6. Odkomunikovať so SLS kontaktnú osobu pre organizáciu Labkvality. PIVh 

7. Zabezpečiť profesionálne fotografie artefaktu Ceny profesora Ivana 
Pecháňa 

PIVh 
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Manažérsky súhrn 

Zodpovedný Úloha 

MUDr. Hedviga Pivovarníková 

 s termínom splnenia do najbližšieho zasadnutia Výboru 

+ všetci 
Zaslať námety pre aktualizáciu Choosing Wisely (3) 

Pripraviť návrhy na programové bloky pre Labkvalitu (5) 

 priebežne 

 Odkomunikovať so SLS kontaktnú osobu pre organizáciu Labkvality (6) 

 
Zabezpečiť profesionálne fotografie artefaktu Ceny profesora Ivana 
Pecháňa (7) 

prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. 

 urgentné 

 Zbilancovať príspevky do LD a zaslať prezidentke (1) 

 s termínom splnenia do najbližšieho zasadnutia Výboru 

+ všetci 
Zaslať námety pre aktualizáciu Choosing Wisely (3) 

Pripraviť návrhy na programové bloky pre Labkvalitu (5) 

MUDr. Eva Ďurovcová, PhD. 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci 
Zaslať námety pre aktualizáciu Choosing Wisely (3) 

Pripraviť návrhy na programové bloky pre Labkvalitu (5) 

 priebežne 

+ všetci Zvýšiť účasť na seminároch, ktoré má Výbor grátis (9) 

MUDr. Daniel Magula, CSc. 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci 
Zaslať námety pre aktualizáciu Choosing Wisely (3) 

Pripraviť návrhy na programové bloky pre Labkvalitu (5) 

RNDr. Mária Kačániová 

 urgentné 

+ SEČp 
Po potvrdení rezervácie hotela pre Labkvalitu zabezpečiť zverejnenie 
miesta a času konania na webe Spoločnosti (2) 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

 Zaslať tri ponuky hotelov na Labkvalitu Výboru a DR (4) 

+ všetci 
Zaslať námety pre aktualizáciu Choosing Wisely (3) 

Pripraviť návrhy na programové bloky pre Labkvalitu (5) 

RNDr. Katarína Lepejová 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci 
Zaslať námety pre aktualizáciu Choosing Wisely (3) 

Pripraviť návrhy na programové bloky pre Labkvalitu (5) 
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Ing. Jana Netriová, PhD., MPH 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci 
Zaslať námety pre aktualizáciu Choosing Wisely (3) 

Pripraviť návrhy na programové bloky pre Labkvalitu (5) 

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

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci 
Zaslať námety pre aktualizáciu Choosing Wisely (3) 

Pripraviť návrhy na programové bloky pre Labkvalitu (5) 

MUDr. Peter Sečník, PhD. 

 urgentné 

+ KAČm 
Po potvrdení rezervácie hotela pre Labkvalitu zabezpečiť zverejnenie 
miesta a času konania na webe Spoločnosti (2) 


