
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 22.4.2016 v Banskej Bystrici 

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD.- ospravedlnený 
2. MUDr. Stanislav Fabuš  
3. MUDr. Darina Hasarová  
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  
9. MUDr. Eva Salamonová   
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  
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 
8. Príprava volieb na ďalšie funkčné obdobie 
 
 
1. M. Ferenčík:  organizácia XXIV. Slovenských dialógov o bolesti, ktoré sa budú konať 10.-

11.6.2016 v Bojniciach . 
Kulichová informuje za Broďániho, ktorý sa ospravedlnil - do 22.4.2016 je prihlásených na kongres 
33 lekárov, 5 prednášok a 1 abstrakt. Do 30. apríla je nižší registračný poplatok. 
Ferenčík – u Ing. Bielikovej sú prihlášky, informuje o doposiaľ získaných financiach a prihlásených 
sponzoroch, ešte stále  sú jednania s ďalšími firmami, ktoré ešte nie sú zaregistrované. 
Ubytovanie pre výbor je rezervované. Prebieha jednanie ohľadom zabezpečenia a kalkulácie 
spoločenského večera. Prenájmy miestností na piatok: 300 Eu,  sobota 150 Eu. 
Výbor bude deň pred zahájením kongresu - 9.6.2016 o 18,00 hod. Piatok zahájenie kongresu o 
9,00  hod, plánovaná aj plenárna schôdza. 
Broďáni – urobí menovky pre prednášajúcich aj pre všetkých účastníkov a certifikáty. Odmena 
bude vyplatená ako zluva o dielo- výborom odsúhlasené.  

2. Kulichová – Informácia – v septembri 2016 sa uskutoční  kongres EFIC v Dubrovníku. 
3. Salamonová- informovala o prípravách volieb do výboru SSŠLB na ďalšie funkčné obdobie. 

Komunikovala s Przewlockim, (predseda komisie + 2 členovia ). Je potrebné rozposlať volebné 
lístky. Voľby do sekcie Paliatívnej medicíny prebiehajú súbežné. 
Hasarová – skontroluje jubilea. Na kongrese budú ocenení.   

4. Martuliak - informuje o atestáciach, 21.4.2016- atestovali z odboru Algeziológia Cifraničová, 
Flasíková, Kováčik, Fedorko. Je veľký záujem o atestáciu z odboru.  Vypracoval materiály na 
akreditáciu. 

5. Hasarová – k štatistike. Každý rok robíme štatistisku algeziologických ambulancii. Tá sa doposiaľ 
vôbec nevyužila. Údaje, ktoré my zbierame a uvádzame v štatistike nikde nie sú uvedené. Ak 
chceme mať rozšírené štatistické údaje v rámci NCZI (Národné centrum zdravotnáckych 
informácii), musí hlavný odborník jednať cez MZd so štatistickým úradom.  Potom sa tam uvedené 
informácie, dajú sa využiť v ďalšom jednaní v prospech odboru.  

6. Fabuš podporil návrh Hasarovej, ide o najlepšiu propagáciu odboru. 
7. Výbor poveril hlavného odborníka jednať v tomto smere.  
8. Nemčíková - hlavný odborník - bez pripomienok. 



9. Jakubíková – ospravedlnená. Poslala informáciu, že Spoločnosť paliatívnej medicíny uvádz na 
svojej webovej stránke, že je členom SLS.  

10. Rôzne- Hasarová tento rok máme 2 jubilantov Nemčíková, Salamonová. Výbor odsúhlasil  prenich 
ocenenia. Budú ocenené na XXIV. Slovenských dialógoch o bolesti v Bojniciach. – vybavenie 
formalít na SLS- poverená Salamonová (vedecký sekretár SSŠLB).  

 
 
 
 
Banská Bystrica 22.4.2016                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  
                                                                                                            člen výboru SSŠLB 
 
 
 

 


