
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 24 .4.2015 – Banská Bystrica 

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD. - ospravedlnený 
2. MUDr. Stanislav Fabuš  
3. MUDr. Darina Hasarová -ospravedlnená 
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. M. Kulichová: : informácia o agende SSŠLB 
 – podrobná kalkulácia grant TEVA – oficiálny partner SSŠLB 
–  katalogizačná komisia MZd SR bez zmeny, nemáme možnosť pripomienkovať členov komisie, 
lebo sme nemali možnosť ich navrhovať, ako som Vám to oznámila mailom 
  

2. E. Salamonová: organizácia  XVII. Československých dialógov o bolesti, ktoré sa budú konať 8-
10.10.2015 v Bratislave – stav prípravy, čo bolo urobené, v čom je potrebné pomôcť..   

3. Martuliak:  vzdelávanie 
4. Nemčíková: agenda hlavného odborníka 
5. Salamonová: agenda vedeckého sekretára. 
6. Broďáni: štatistika algeziologických pracovísk  
7. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie 
8. Všetci členovia výboru: problem, čo je potrebné riešiť 
9. Rôzne 
 
1. Kulichová – TEVA poskytla Grant 3300€ – potrebné spraviť kalkuláciu na 2310€, na 990€ spraví 

kalkuláciu SLS. Kalkulácia SSŠLB zahŕňa poplatky za časopis Bolest a jeho distribúciu, členské 
poplatky do IASP a EAPC, poplatok za vedenie internetovej stránky, zvyšných 330€ je na 
prekrytie poplatkov pre aktívnych členov spoločnost. Výbor kalkuláciu schválil. 

2. Kulichová - Informácia o liste Dr. Križanovej, je to žiadosť o stanovisku k vzniku Slovenskej 
spoločnosti Paliatívnej medicíny ako samostatnej odbornej spoločnosti s členstvom v SLS.   

 Hasarová- pripomienka mailom- SSŠLB založila sekciu Paliatívnej medicíny, drvivá väčšina jej 
členov sú algeziológovia, aj finacovanie ide z našej spoločnosti. Aj tento rok sme uhradili 
poplatok do EAPC.  Existujúci Výbor sekcie vzišiel z riadnych volieb, preto si myslím, že ak 
chce niekto zmenu, mal by zvolať plenárnu schôdzu členov sekcie, tam vyložiť svoje 
argumenty a ak členov presvedčí, nech sa zmena udeje na základe hlasovania.    

 Fabuš- pripomienka- Križanová ako predsedkyňa  sekcie Paliatívnej medicíny neinformovala 
Europsku spoločnosť Paliatívnej medicíny o existencii sekcie Paliatívnej medicíny na 
Slovensku. 

 Výbor zaujme definitívne stanovisko po hlasovaní na plenárnej schôdzi SSŠLB, ktorá sa 
uskutoční počas XVII. Čs. dialógov o bolesti 8.-10.10.2015 v Bratislave.  

 Kulichová – napíše v týchto intenciách odpoveď na list. 
 

3. Salamonová Informácie o organizácii XVII. Československých dialógov o bolesti:  

 Termín 8.-10.10.2015, Miesto: Radisson Blu Carlton hotel Bratislava. Zabezpečené priestory, 
dohodnuté ceny izieb a prednáškových miestností.  

 Nemčíková - vypracovala časový harmonogram blokov prednášok. Prihlásené sú 3 sympózia 
(Mundipharma, Astellas, STADA.). Informácie o prihlásených firmách. Budú sesterské sekcie 
a lekárske sekcie. 

 Je plánovaná 1 hodinová prechádzka po Bratislave so sprievodcom, v piatok bude 
spoločenský veče r- zabezpečená skupina Pressburger klezmer, zabezpečené prestávky na 
kávu, technika taktiež.  



 anglická verzia informácie o kongrese tiež zabezpečená, na úvod prisľúbený príhovor 
primatóra, ktorý bol oslovený. 

 Abstraktá – tlač zabezpečená cez Solen- chcú dedline do 15.augusta. Reklama do abstrakt 
bude možná podľa sponzorstva (zlatý, strieborný, bronzový). Vyzvať firmy, aby dodali logá. 
Vizitky, registrácia, menovky- zabezpečí Broďáni. 

  Kulichová poslala pozývací list na kongres prezidentovi EFICu Chris Wells-ovi, zatiaľ nie je 
odpoveď. 

 Martuliak osloví Prof. Turčániho o vyžiadanú prednášku. Je ohlásený blok patofyziologických 
prednášok z JLF UK Martin o bazálnom výskume.  
Nemčíková osloví ohľadom prednášky Benetina alebo Valkoviča. 

 Martuliak- predseda vedeckého výboru – pripravuje abstrakty, prednášky budú limitované 
časom 10 minút, diskusia k tomu 5 minút. Zabezpečiť časomieru na prednášky. 

  Fabuš  - potrebné informovať  media o kongrese. 

 

4. Martuliak – informácia o vzdelávaní - bez pripomienok 
5. Nemčíková- agenda hlavného odborníka - bez pripomienok 
6. Salamonová – agenda vedeckého sekretára- bez pripomienok 

7. Broďáni-  informovala Kulichová- chýbyjú ešte štatistiky z jednotlivých pracovísk za rok 2014, nie 
je možné skompletizovať výsledky, neozvali sa všetky pracoviská. 

8. Jakubíková  -  angažovať sa v paliatíve nebude, má dve odbornosti ( neurológ, algeziológ), robí 
tieto 2 ambulancie. 

9. Diskusia o bodovom hodnotení, Rebox uhrádza VšZP. 

 
 
Banská Bystrica,  24.4.2015                                                        Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  
                                                                                                           člen výboru SSŠLB 


