
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 5.2. 2016 – Martin 

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 -ospravedlnená 
9. MUDr. Eva Salamonová - ospravedlnená  
10. MUDr. Alena Šujanová   

 
Hostia: 
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. Ľ. Nemčíková: agenda hlavného odborníka 
6. H.Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie  
7. Všetci členovia výboru: problemy komunikované elektronicky, čo je potrebné riešiť 
 
 

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

2. Prebiehajú jednania ohľadom organizácie kongresu s Ing. Bielikovou, informovala o cenníku 
vnútropodnikových akcií. Oslovili farmaceutické firmy, ktoré sa hlásili na kongresy po iné roky. 
Generálny sponzor kongresu – Mundipharma, bronzový sponzor STADA, strieborný sponzor-
zatiaľ nie je. Registrované poplatky sú: 4,20Eu- stravné/deň. Je potrebné prejednať s Ing. 
Bielikovou, či nie je možné rozdeliť kongresový poplatok  na: (účastnícky + stravné) 
Informácia o zmene zákona, podľa nového zákona musí aj prednášajúci zaplatiť účastnícky 
poplatok. Všetci účastníci kongresu musia platiť  kongresové poplatky, nikto nie je oslobodený 
od poplatkov. Program kongresu: 10.6.2016 - otvorenie o 9,00hod, odborný program začína o 
9,30hod.  Dôležité terminy uzávierok: 30.apríl, pre firmy 30.marec, termín storno 
prihlásenia:15. máj. Úhrada kongresového  poplatku do: 30.4.2016. Informácie sú zverejnené 
na www.pain.sk 

 
3. M. Kulichová: informácia o agende SSŠLB, IASP a EFIC. Informovala o možnosti spolupráce 

s anesteziologickou spoločnosťou. Môžeme prispievať do časopisu Anesteziológia a 
intenzívna medicína, ale nebudú meniť ani názov, ani našu garanciu, môžu uvažovať o 
rozšírení redakčnej rady.  Do redakčnej rady navrhnutí: MUDr. Kulichová Csc., Doc. MUDr. 
Martuliak PhD. ,Výbor prerokoval a schválil, že budeme vydávať Spravodaj, tak ako sme ho 
vydávali v minulosti. 
Odoslala materiály o histórii SSŠLB do EFICu. Na výbore dohodnuté a členmi výboru 
schválené. Kongres EFIC a Sympozium (SIP) sa uskutoční 21.9.2016-23.9.2016 v 
Dubrovníku-zúčastnia sa: Kulichova, Hasarová. 
V druhej polovici roka Slovensko má predsedať EU. Bart Morlion budúci president EFIC 
požiadal, aby skontrolovala preklad listu pre ministra zdravotníctva, kde je návrh zaradenia 
bolesti do agendy preferovanej SR, a aby pripojili svoj podpis na list. 

 
4. Salamonová- úhrada členského do IASP   
5. Martuliak informoval: na 4 roky dopredu máme atestantov v príprave. Bude pokrytý celý 

východ. Do februára má byť akreditácia. Prebiehajú kurzy podľa plánu. Deň subkatedry bude 

http://www.pain.sk/


21.4.2016, téma: „ Neuralgia n. trigemini “. Čs. dialógy o bolesti sa uskutočnia 5.-7.októbra, 
2017 v Banskej Bystrici . Plánujú v hoteli Lux, ktorý bude vynovený, sú v jednaní s riaditeľom 
hotela.  

6. Jakubíková –  Informovala o odídení dvoch členiek výboru sekcie Paliatívnej medicíny. 
Náhradníci podľa platných volieb sú: Dr. Dančíková a Dr. Jasenková. Oslovila Dr. Dančíkovú 
– súhlasí, s Dr. Jasenkovou sa jej nepodarilo opakovane telefonicky skontaktovať. Ďalšou 
zvolenou v poradí je Dr.Hasarová, ktorá súhlasí.  

7. Kulichová: Bola ustanovená nova katalogizačná komisia: Hasarová- predseda, Salamonová - 
zástupca, členovia: Kulichová, Pastucha, Šujanová. 

8. Broďáni- spracovanú štatistiku potrebné odoslať do konca februára 
9. V roku 2016 nás čakajú voľby. Člen výboru SSŠLB nemôže byť členom volebnej komisie.  

Výbor poveril Dr.Salamonovú, aby iniciovala na SLS voľby do výboru SSŠLB aj do Výboru 
paliatívnej sekcie, nebude sa uvádzať zoznam doporučených členov výboru. 
 

 
 
Martin 5.2..2016                                                        Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  
                                                                                                           člen výboru SSŠLB 


