
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 25.4.2014 – Banská Bystrica 
 

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD.  
2. MUDr. Stanislav Fabuš  
3. MUDr. Darina Hasarová  
4. MUDr. Marta Kulichová, CSc.  
5. MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.  
6. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 
7. MUDr. Katarína Mičiaková   
8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková . 
9. MUDr. Eva Salamonová   
10. MUDr. Alena Šujanová                                                                                                                                 

 
PROGRAM: 

1.  Kontrola plnenia úloh z posledného výboru 
2. M.Kulichová: agenda prezidenta SSŠLB 
3. D.Hasarová, H.Jakubíková: príprava XXII. Slovenských dialógov o bolesti 
4. Ľ.Nemčíková: agenda hlavného odborníka  
5. D.Broďáni: štatistika 2013, zmena loga  
6. E.Salamonová: agenda vedeckého sekretára   
7. I. Martuliak: vzdelávanie 
8. H.Jakubíková: paliatívna sekcia 
9. Rôzne: všetci  
 
 
  
1. Kontrola úloh z posledného výboru- splnené.  
2. Kulichová – agenda prezidenta SSŠLB:  

a. 26.5.2014 sa zúčastní EFIC výboru v Bruseli, je to termín volieb do EFIC boardu.   
b. Výbor SSŠLB garantuje vzdelávacie akcie, poriadané firmami, ktoré sú oficiálnymi partnermi SSŠLB, 

dohodnutý navýšený príspevokov.  
3. Hasarová informovala o prípravách XXII. Slovenských dialógov o bolesti, ktoré sa budú konať 13.-14. júna 2014 

v Hoteli Dukla v Prešove.  
Prednášky, ubytovanie, spoločenský večer, všetko je zabezpečené v hoteli Dukla. Vytlačili informáciu pre 
nečlenov SSŠLB v okolí a pre stomatológov. FZO je spoluorganizátorom sesterskej sekcie.   Prednášky nahlásiť 
do 1. mája 2014. 

4. Broďáni- informácie o štatistike za rok 2013 
Doposiaľ ešte stále chýbajú štatistické údaje zo 4 pracovísk. Komunikuje s kolegami, aby mohol skompletizovať 
celú štatistiku. Diskusia o zmene loga spoločnosti a zmene názvu spoločnosti- odložená na ďalší výbor. 

5. Salamonová- agenda vedeckého sekretára: zistiť na SLS úhradu odmien za preklady materiálov. Výbor odsúhlasil 
odmeny za prácu vo výbore SSŠLB. 

6.  Martuliak – na jeseň 2014 sú plánované atestácie z odboru, prihlásení sú 3 atestanti. Dr. Šimek požiadal o 
uznanie atestácie z algeziológie na základe absolvovaných kurzov v Nemecku. Informácie o dokončení knihy 
“Patofyziológia bolesti”, je už v recenznom konaní, hľadá finančné prostriedky na vydanie.  

7. Jakubíková –v rámci XXII.Slovenských dialógov o bolesti odznejú 1- 2 bloky prednášok z oblasti Paliatívnej 
medicíny.VI. česko – slovenská konferencia palitaívnej medicíny sa uskutoční 9.-10. októbra 2014 v Brne.   

8. Kulichová – informovala o rokovaní s Medtronicom, objednali si s.r.o., ktorá spraví register pacientov so 
zavedeným neurostimulátorom. SLS by mala uzatvoriť zmluvu s touto spoločnosťou, zakúpiť tento register. 
Škodová z Medtronicu rokovala s JUDr. Mistríkovou, pripraví zmluvu, ktorá bude SLS podpísaná. Výbor prejednal 
návrh Škodovej.  

9. Rôzne: na výbore sme si pripomenuli 2 významné výročia. 1.marca 2014- 30 rokov založenia ACHB Martin a 25 
rokov založenia ACHB v Banskej Bystrici.  

 
 
Banská Bystrica  25.4.2014                                       Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  


