
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 4.12.2015 – Martin 

Prítomní: 

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

 
PROGRAM: 

1. M. Ferenčík: organizácia XXIV. Slovenských dialógov o bolesti, ktoré sa budú konať 10.-
11.6.2016 v Bojniciach 

2. M. Kulichová: agenda SSŠLB, IASP a EFIC. 
3. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára – členské do IASP 
4. I. Martuliak:  vzdelávanie 
5. H. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie  
6. Všetci členovia výboru: problem, komunikované elektronicky, čo je potrebné riešiť 
7. Plán zasadnutí na budúci rok 
 
 
Výbor sa stretol na svojom riadnom zasadaní v Martine 4.12.2015, bolo prítomných 7 členov, 3 
členovia ospravdlnení, Výbor bol uznášania schopný. Pozvaný Dr. Ferenčík za organizačný výbor 
XXIV. Slovenských dialógov o bolesti, ktoré sa budú konať 10.-11.6.2016 v Bojniciach. 
1. M. Ferenčík: Dialógy sa budú konať v Hoteli pod zámkom, kapacita ubytovania je 130 lôžok. 

Nájom kongresovej sály 300 +150Euro. Informoval o možnostiach ubytovania (rezervácia 13 izieb 
pre výbor). Akcia  je prihlásená do kalendára SLS,  organizačný výbor je stanovený 
D. Broďáni: informácie sú pripravené na uverejnenie, menovky budú ako na čs. dialógoch.  
M. Kulichová - témy: Chronická a akútna bolesť, Bolesť kĺbov, Intervečná algeziológia, Paliatívna 
medicína..  
Prezident kongresu: M. Kulichová, predseda vedeckého výboru: I. Martuliak, predseda 
organizačného výboru: M. Ferenčík. 
I. Martuliak- skúsia zostaviť sekciu sestier na dialógy, pridať k témam “bolesť kĺbov”, osloví Prof. 
Rybára ovyžiadanú prednášku (/ky). Touto témou sa pripájame k EFIC a IASP roku roku boja proti 
bolesti 
Termíny uzávierok: 30.apríl, pre firmy: 30.marec, termín storno prihlásenia:15. Máj 
Kongresový poplatok: do 30. apríla – lekári: člen SSŠLB 70 euro, nečlen 80 euro 
sestry: členky sekcie – 10 euro, nečlen - 20 euro 
Kongresový poplatok od 1. mája – lekári: člen SSŠLB 90 euro, nečlen 100 euro, 
sestry od 1.mája- člen sekcie sestier 20 euro, nečlen 30euro. 
Potrebné zriadiť účet, aby úhrada išla na účet SLS.  
Ddohodnúť s Ing. Bielikovou číslo účtu a variabilný symbol pre  XXIV. Slovenské dialógy o bolesti. 
Neskôr je potrebné doriešiť tlač abstraktov.  

 
2. M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP a EFIC.  

Do konca roka potrebuje  napísať históriu spoločnosti po anglicky a poslať do pripravovanej 
publikácie EFICu – požiadala členov Výboru o fotodokumentáciu. 
Oznímila, že Mundipharma má 20.výročie činnosti v SR, chcú mať na dialógoch videoprezentáciu 
a chcú byť generálnym sponzorom – výbor vyjadril súhlas. 
V roku 2016 sa uskutočnia voľby do výboru SSŠLB. 
Zo SLS poslali aktuálny zoznam členov SSŠLB –172, Sekcia paliatívnej medicíny 38 členov, 
Sekcia intervečnej algeziológie - 30 členov.  



Volebné lístky je potrebné poslať členom spoločnosti E.Salamonová zaridi na SLS, dedline: 
30..4.2016.  Ešte doriešime na výbore SSŠLB vo februári 2016. 
 

3. E. Salamonová - úhrada členského do IASP – predchádzajúci členovia a Dr. Ferenčík.  
 
4. I. Martuliak: vzdelávanie –máme atestovaných 73 lekárov v odbore Algeziológia, pošle . 

 zoznam na Pain.sk. 12 kolegov je v príprave  pred atestáciou.  
Je nová dekanka na SZU LF, pripomienkovali nový zákon, pritom odpublikovali pôvodný. 
Deň subkatedry sa uskutoční 21.4.2016, zmena témy: Neuralgia n. trigemini 
Budúce Čs.dialógy sa uskutočnia 5.-7. októbra 2017 v Banskej Bystrici. 
 

5. H. Jakubíková – poslala informácie mailom.  Informovala o odídení dvoch členiek výboru Sekcie 
paliatívnej medicíny, ako náhradníci nastupujú (podľa výsledku posledných volieb) Dr. Dančíková 
a  Dr. Jasenková, prvá z nich už vyjadrila písomný súhlas. 

 
6. D. Hasarová sa elektronicky 

 vyjadrila k diskutovanej téme časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti a) potom, čo Dr. 

Križanová poslala posledný návrh ohľadom  časopisu "Pal. med. a liečba bolesti", predovšetkým 

členov redakčnej rady, a potom  ako som si pozrela aj  prvé internetové číslo časopisu, si myslím, 

že ďalšie vydávanie časopisu v takejto podobe  by bol krok vzad. Preto, navrhujem jednať so 

Solenom o vydávaní nového vlastného časopisu, hoci len 2 čísla za rok, ale v tlačenej podobe. 

Treba zvážiť, či by sme neprispeli z peňazí spoločnosti na predplatné pre všetkých členov SSŠLB  

miesto predplatného  za časopis Bolest.  Kto chce časopis Bolesť, môže si ho predplatiť.  

Myslím, že 2 čísla do roka by sme vedeli vyplniť, vytvorili by sme vlastnú redakčnú radu, ktorú by 

sme riadili my a nie, aby niekto riadil nás.Treba si uvedomiť, že nám ako výboru chýba 

komunikácia s členskou základňou a potreba prenášať informácie z výboru na členskú základňu. 

V čase, keď sme na kolene robili Spravodaj, stmelovali sme aj spoločnosť. A nakoniec treba 

myslieť  aj na to, že pride nova generácia, ktorá sa môže naučiť správne publikovať.  Tým, že 

prídeme o časopis, strácame aj možnosť získavania kreditov.  

7. Výbor tému časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti starostlivo prediskutoval, uzavrel, že 
posledné ultimáta od Dr. Križanovej sú neakceptovateľné a ani ďalšia spolupráca za takýchto 
okolností nie je možná.   
Poveril M. Kulichovú, aby sa listom obrátila na riaditeľku redakcie Solenu a oznámila, že SSŠLB 

nebude ďalej garantovať časopis s editormi K. Križanovou a ďalšou jej nominantkou a praje si 

vypustiť z názvu časopisu „bolesť“. 

Výbor poveril M. Kulichovú, aby sa listom obrátila na prezidenta SSAIM a dohodla s ním možnú 

spoluprácu v rámci nimi vydávaného časopisu. 

8. Plán zasadaní výboru na rok 2016:  
05.02.2016  Martin 
21.04.2016  Banská Bystrica 
09.06.2016  Bojnice 
07.10.2016  Martin 
02.12.2016  Martin  
 
 
V Martine, 4.12.2015 Zapísala: MUDr. Alena Šujanová, člen výboru SSŠLB 


