
Zápisnica  z výboru SSŠLB  dňa 2.12. 2016 – Martin 

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.  

6. Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.-ospravedlnený 

7. MUDr. Katarína Mičiaková   

8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková 

9. MUDr. Eva Salamonová   

10. MUDr. Alena Šujanová   

 

 

Hostia: 

MUDr. Tatiana Geistová  
 

PROGRAM: 

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

2. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára,  

3. Ľ. Nemčíková: agenda hlavného odborníka 

4. D. Hasarová informácia zo stretnutia predsedov katalagizačných komisií na MZd. 

5. H. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie,  

6. Všetci členovia výboru:  problémy komunikované elektronicky, čo je potrebné riešiť 

7. T. Geistová:  stav príprav XIX. Československých dialógov o bolesti, ktoré sa budú sa 

konať 5.-7. októbra 2017 v Banskej Bystrici 

 

 

Výbor SSŠLB sa stretol na svojom riadnom zasadaní a bol uznášaniaschopný. 

1. Kulichová: Poďakovala Dr. Mičiakovej za dlhoročnú prácu vo výbore spoločnosti. Výbor 

schválil ocenenie za prácu. 

EFIC council sa konal v Dubrovníku (09/2016) – informácie: Bolo vytvorené curriculum 

pre špecializáciu, podmienky pre získanie európskeho diplomu, aj pre medikov. Bolo 

doporučené stimulovať mladých lekárov, aby sa prihlásili na europský diplom. Prvé 

skúšky sa uskutočnia 31.3.2017 v Madride 

Dr. Broďáni uverejní link na stránku EFIC, kde sú uverejnené podmienky pre získanie 

europského diploma. 

2. Kulichová: EYAP a WYAP budú venované:  r.2017- pooperačná bolesť,  r.2018 edukácii  

v algeziológii. Nasledujúci kongres EFIC  sa uskutoční  6.-9.9.2017 v Kodani, termín 

zslania  abstract je do 28.2.2017, v r.2019 bude EFIC kongres v Goteborgu. 

3. Kulichová sa stretla so zástupcami fy TEVA ohľadom partnerstva s našou spoločnosťou, 

prebehla komunikácia s JUDr. Mistríkovou – SLS, ohľadom vystavenia faktúry pre firmu 

TEVA, podmienkou úhrady faktúry bolo uverejnenie loga firmy na stránke SSŠLB. TEVA  

má záujem na ďalšej spolupráci s našou spoločnosťou, chcú pokračovať v organizovaní  

ďalšej školy bolesti v dňoch 26.-27.máj 2016 v Tenis hoteli Zvolen, téma: Právne problem 

vo vzťahu k nášmu odboru.   



4. Kulichová: Mundipharma má stale záujem o spoluprácu so SSŠLB. K jubileu sme spolu 

pripravili Mundi magazin. Výbor schválil odoslanie ďakovného listu MUDr. Jenčovej za 

doterajšiu spoluprácu. 

5. Salamonová- zaplatené členské do IASP. 

6. Nemčíková poslala na NZCI návrh zoznamu výkonov na sledovanie. Návody na 

štandardné postupy pre dg. na MZd ešte nie sú vypracované, preto sme nič zatiaľ 

nepodnikli v tomto smere.  

7. Hasarová odoslala návrhy –doplnky ku katalógu výkonov na MZd. 
8. Jakubíková – EAPC si elektronicky vyžiadala údaje o počte členov SSŠLB, ktorá je kolektívnym 

členom EAPC  a výške nášho členského poplatku. Výbor schválil zaplatiť členské  do EAPC aj na 

rok 2017  za 3 členov- Kulichová, Jakubíková, Mičiaková, z ktorého vyplýva kolektívne členstvo 

všetkým členom SSŠLB, potrebné je však zaregistrovať sa elektronicky na stráne EAPC, Pošlem 

mailom všetkým členom postup, ako to urobiť. V dňoch 18.-20.5.2017 bude EAPC kongres v 

Madride, skorá zvýhodnená registrácia do 15.2.2017, členovia SSŠLB ju môžu využiť po 

zaregistrovaní sa.  

9. Geistová – informácie o pripravovaných XIX. Česko-slovenských dialógoch o bolesti a 

XXIV. Slovenských dialógoch o bolesti, ktoré sa budú konať v dňoch 5.-7.október 2017 v 

Banskej Bystrici. Miesto konania kongresu: Hotel Lux 

Hlavné témy kongresu: Pooperačná bolesť, Akútna a chronická bolesť, Intervečná 

algeziológia, Paliatívna medicína. 

Kongres sa bude konať pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica MUDr. Jána Noska 

a riaditeľky FNsF F.D.Roosevelta Ing. Miriam Lapuníkovej, MBA. 

Výbor odsúhlasil kongresový poplatok pri registrácii do 31.7.2017 

Lekári: 90 Eu(člen SSŠLB/SSLB), 100 Eu(nečlen SSŠLB/SSLB) 

Sestry: 20Eu(člen SAS), 30Eu(nečlen SAS) 

Kongresový poplatok pri registrácii po 1.8.2017 

Lekári: 110 Eu(člen SSŠLB/SSLB), 120 Eu(nečlen SSŠLB/SSLB) 

Sestry: 30Eu(člen SAS), 40Eu(nečlen SAS) 

Účastnícky poplatok na kongres hradia všetci účastníci. 

Kongresový poplatok zahŕňa: 

a) vstup na všetké prednášky a symposia 

b) účasť na výstave firiem 

c) kongresové materiály(program, zborník abstraktov, menovka) 

d) certifikát o účasti 

e) občerstvenie počas prestávok 

Kongresový poplatok nezahŕňa: 

a) Registráciu na spoločenský večer:10 eu/osobu, doprevádzajúca osoba 20 Eu. 

b) Stravovanie: 5.10.2017-servírovaný obed:7,0Eu, 6.10.2017-servírovaný obed:7,0Eu,                      

7.10.2017-servírovaný obed:7,0Eu 

Ostatné informácie ohľadom úhrady poplatku, ubytovania, ďalšie organizačné informácie 

sú uvedené na web stránke SSŠLB.  

Otvorenie kongresu sa plánuje vo štvrtok 5.10.2017 – v pláne zabezpečiť pozváného 

prednášateľa. 

Vo štvrtok 17,30 hod je plánovaná  členská schôdza SSŠLB. 

Organizátori plánujú  prehliadku mesta – 2 dni, účastníkov- rozdeliť do dvoch skupín. 

Spoločenský večer je plánovaný na 6.10.2017 – t.j. v piatok. 

Organizátori plánujú v stredu 4.10.2017, kurz na tému”Sono navigácia v regionálnej 

anestézii” – Dr. Venglarčík. 

4.10.2016- plánovaná večera výborov českej a slovenskej spoločnosti.  

Boli odoslané pozývacie listy farmaceutickým firmám, niektoré už prejavili záujem 



zúčastniť sa kongresu. 

 

10. Správa zo sekcie setier- prebehli voľby, vrátilo sa 20 hlasov, 18 bolo platných, plánujú   

zasadnutie v decembri 2016, kde bude zvolený výbor SAS. 

11.  Výbor schválil termíny zasadnutí výboru SSŠLB na rok 2017. 

24.2.2017 – Martin 

28.4.2017 – Banská Bystrica 

9.6.2017- Martin 

4.10.2017-Banská Bystrica 

1.12.2017- Martin 

 

 

 

Martin  2.12.2016                                                Zapísala: MUDr. Alena Šujanová  

                                                                                             člen výboru SSŠLB 

 

 

 

 

 

 

  


