Zápisnica z ustanovujúceho zasadania výboru SSKB
v Bratislave dňa 28.3.2019
Prítomní: členovia výboru SSKB: prof. Rácz, MUDr. Pivovarníková, MUDr. Magula, Ing. Heriban,
RNDr. Kačániová, Ing. Netriová, RNDr. Lepejová.
Ospravedlnená za VSSKB: MUDr. Ďurovcová.
Prítomní: členovia dozornej rady SSKB: MUDr. Sečník ml., RNDr. Štefanec.
Ospravedlnená za dozornú radu: Ing. Hvozdovičová.
Program
1. Vyhlásenie výsledkov volieb do VSSKB a dozornej rady na obdobie 03/2019 – 03/2023;
2. Tajná voľba prezidenta SSKB, viceprezidenta, vedeckého sekretára a hospodára;
3. Rokovanie podľa návrhu nového výboru SSKB (podujatia na rok 2019 a 2020,
legislatívne a organizačné otázky, diskusia).
1) Vyhlásenie výsledkov volieb do VSSKB a dozornej rady na obdobie 03/2019 - 03/2023
Dr. Sečník ml. prečítal oficiálnu zápisnicu z druhého kola volieb do výboru a dozornej rady
SSKB
2) Voľby funkcionárov SSKB (prezident, viceprezident, vedecký sekretár, hospodár,
predseda dozornej rady). Konali sa za prítomnosti pracovníčky SLS p. Kurucovej.
Všetci členovia VSSKB sa jednomyseľne zhodli na tajnej voľbe prezidenta, viceprezidenta
a vedeckého sekretára. Verejná voľba bola odsúhlasená pre výber hospodára. Predsedu
dozornej rady si zvolili dohodou prítomní členovia dozornej rady.
Voľba prezidenta SSKB:
Nekandidovali: Ing. Heriban, RNDr. Lepejová, MUDr. Magula, Ing. Netriová, RNDr. Kačániová.
Kandidovali: prof. Rácz a MUDr. Pivovarníková.
Bolo rozdaných 7 hlasovacích lístkov. Odovzdaných bolo 7 hlasovacích lístkov, z toho 6
platných hlasov, jeden bez mena kandidáta.
Výsledky: 4 hlasy pre MUDr. Pivovarníkovú;
2 hlasy pre prof. Rácza.
Prezidentom na volebné obdobie 03/2019–03/2023 sa stala MUDr. Hedviga Pivovarníková
Voľba vedeckého sekretára SSKB:
Bolo rozdaných 7 hlasovacích lístkov. Odovzdaných bolo 7 hlasovacích lístkov

Výsledky: 3 hlasy pre Ing. Heribana;
2 hlasy pre RNDr. Lepejovú;
1 hlas pre RNDr. Kačániovú;
1 hlas pre Ing. Netriovú.
Vedeckým sekretárom na volebné obdobie 03/2019–03/2023 sa stal Ing. Vladimír Heriban,
PhD, MBA, MSc.
Voľba viceprezidenta SSKB:
Bolo rozdaných 7 hlasovacích lístkov. Odovzdaných bolo 7 hlasovacích lístkov.
Výsledky: 4 hlasy pre Prof. Rácza
2 hlasy pre MUDr. Magulu
1 hlas pre RNDr. Kačániovú.
Viceprezidentom na volebné obdobie 03/2019–03/2023 sa stal prof. MUDr. Oliver Rácz,
CSc.
Voľba hospodára SSKB:
Voľba bola verejná, navrhnutá kandidátka Ing. Netriová bola zvolená 6 hlasmi, pričom
kandidátka sa zdržala hlasovania.
Hospodárom na volebné obdobie 03/2019–03/2022 sa stala Ing. Jana Netriová, PhD.,
MPH.
Predsedom dozornej rady na volebné obdobie 03/2019–03/2022 sa stal MUDr. Peter
Sečník ml.
3) Rokovanie podľa návrhu nového výboru SSKB (podujatia na rok 2019 a 2020, legislatívne
a organizačné otázky, diskusia):
-

každý člen VSSKB si pripraví námety pre programové vyhlásenie;

-

na ocenenie za zásluhy bol navrhnutý doc. Blažíček

-

Ing. Heriban pozve Ing. Plevu z NCZI na nasledujúce zasadanie VSSKB s cieľom zahájiť
systematickú komunikáciu na tému LOINC a jeho implementácie do praxe;

-

Ing. Heriban zdigitalizoval archív Doc. Valovičovej, ktorý je dostupný všetkým záujemcom. Ing.
Heriban navrhol osloviť doc. Valovičovú s iniciatívou zostaviť kolektív potenciálnych autorov
publikácie sumarizujúcej históriu odboru na Slovensku s použitím jej archívu aj archívnych
materiálov ostatných spoluautorov. Publikácia by mohla mať tri základné časti – všeobecnú
históriu, technologické míľniky a významné osobnosti odboru. Výbor sa s touto myšlienkou
stotožnil a poveril Ing. Heribana prerokovať túto ideu priamo s doc. Valovičovou;

-

VSSKB prijal návrh Ing. Heribana na vytvorenie pracovných skupín (aj z nečlenov VSSKB) pre
plnenie cieľov programového vyhlásenia nového VSSKB;

-

MUDr. Pivovarníková oznámila, že sa bude pokračovať v tradícii organizovania tzv. krajských
seminárov v Košiciach, resp. v Prešove;

-

MUDr. Magula pozval všetkých na odborné podujatie XXXVI. Zoborský deň a XVII. Bitterov
osteologický deň 2019 (11. – 12.4.2019 v Nitre);

-

RNDr. Kačániová osloví p. Kurucovú zo SLS ohľadom organizovania Labkvality 2019.
VSSKB sa dohodol na 2-dňovom podujatí (štvrtok + piatok) s tým, že 1. deň by bol venovaný
odborným témam z oblasti kvality laboratórnej praxe a 2. deň legislatívnym, organizačným
otázkam a zdravotným poisťovniam. Predbežne boli navrhnuté nasledovné 3 termíny pre
Labkvalitu 2019:
17.-18.10.2019;
24.-25.10.2019;
7.-8.11.2019;

-

MUDr. Pivovarníková pozve Ing. Ballu na nasledujúce zasadanie VSSKB s cieľom
pokračovania v jeho práci národného reprezentanta a s tým súvisiacej agende.

Nasledujúce zasadnutie VSSKB bude v Košiciach 30.4.2019 (utorok) o 12:00 hod. u prof. Rácza,
ktorý odovzdá agendu novej prezidentke MUDr. Pivovarníkovej.

Bratislava, 28. 3. 2019

zapísala: RNDr. Katarína Lepejová

Zápisnica bola rozoslaná členom VSSKB na pripomienkovanie. Základné pripomienky k zápisnici,
ktoré prišli do 5.4.2019 do 15:00 hod., boli zapracované do zápisnice. Ostatné pripomienky budú
archivované a prístupné členom Výboru SSKB, prípadne budú predmetom rokovania na
nasledujúcom výbore SSKB.

