
 
6. NASKL 

• Zpráva o činnosti NASKL v roce 2011 a výhled do roku 2012 (prof. Jabor) 
NASKL v roce 2011 pokračoval v edukační činnosti klinických laboratoří. Uspořádal 
školení pro manažery kvality a správce dokumentace, školení pro interní auditory, 
školení pro metrology, semináře pro registrované laboratoře a pro posuzovatele. Počet 
auditů a konzultačních návštěv v jednotlivých odbornostech je uveden v tabulce, počet 
registrací znamená počet nových registrací proti roku 2010. Průběžně jsou 
aktualizovány webové stránky jako hlavní kominkační medium. Pokračovala 
spolupráce s Radou pro akreditaci ČLS JEP a odbornými společnostmi.  
 

Odbornost Nové registrace Konzultační 
návštěvy 

Audit I Audit II 

801 26 49 74 6 
802 12 5 16  
813 4 4 8 1 
814 2 5 5  
815  1 3 1 
816 3 2 5  
817 5 11 3 5 
818 20 27 42 4 
823 20 20 21 2 
222 18 18 27 1 

 
V roce 2012 budou zahájeny dozorové audity následující po Auditu II, bude 
zdvojnásoben počet školení pro manažery kvality a správce dokumentace, interní 
auditory a metrology a budou pokračovat semináře pro registrované laboratoře a 
posuzovatele a probíhají školení nových posuzovatelů. 
 

 
7. Organizace odborných akcí 

• BIOLAB 2012 Písek 
 Biolab se uskuteční ve dnech 13.-15.5.2012 v Písku v  Kulturním domě. 
 Výbor byl informován o přípravě programu. 
 Do 10. 2. nahlásí koordinátoři složení bloků. 
 Deadline pro odevzdání abstrakt je do 1.3. 2012. 
 www.biolab2012.cz 

• Setkání mladých biochemiků, Husova bouda- Krkonoše, 23.-24.2. 2012 
 Výbor nemá o této akci bližší informace a nezná jeho program. 

• Sjezd 2013 Olomouc 
 Sjezd se uskuteční ve dnech 22.-24.9.2013 v Olomouci v Regionálním  

            centru Olomouc. Další jednání se uskuteční na jaře 2012. 
 www.sjezdcskb2013.cz 
 Na zasedání výboru v dubnu bude pozván doc. Adam ohledně přípravy  

     sjezdu. 
• 24. International symposium AACC POCT, říjen 2012, Praha  

 Probíhá příprava programu, proběhlo jednání s firmou Radiometr ČR o  
            možnosti podpory účasti českých účastníků na této akci. 
 




