
 

Zápisnica z výboru SSŠLB dňa 14.6.2019 v Martine 

 

Prítomní:  

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD. 

2. MUDr. Stanislav Fabuš 

3. MUDr. Miroslav Ferenčík 

4. MUDr. Darina Hasarová - ospravedlnená 

5. MUDr. Marta Kulichová, CSc. 

6. MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD. 

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

8. MUDr. Ľubomíra Nemčíková   

9. MUDr. Eva Salamonová - ospravedlnená 

10. MUDr. Alena Šujanová  - ospravedlnená 

  

Hostia: MUDr. Valéria Králiková  

  

PROGRAM:  

1. V.Králiková, D.Broďáni, I.Martuliak:  stav príprav XXI. Česko-slovenských dialógov o 

bolesti, ktoré sa budú konať 3.-5.10. 2019. 

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

3. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára, 

4. D. Hasarová:  agenda hlavného odborníka 

5. I. Martuliak:  agenda prednostu kliniky 

6. H. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie 

7. Všetci členovia výboru: aktuálne   problémy   

  

Výbor  SSŠLB sa stretol na svojom riadnom zasadaní a bol uznášania schopný.  

 

 

 



1.  V.Králiková-  informovala o stave príprav XXI. Česko-slovenských dialógov o bolesti, ktoré 

sa budú konať 3.-5.10. 2019.  Prihlasujú sa farmaceutické firmy, niektoré už uhrádzali poplatok 

podľa zmlúv. V programe podujatia bude okrem odborného programu plenárna schôdza v piatok, 

voľné popoludnie na relax účastníkov. 

Záštitu nad kongresom prijal prezident SR pán Andrej Kiska a primátor Vysokých Tatier pán Ján 

Mokroš 

D.Broďáni- zatiaľ je prihlásený nízky počet účastníkov, deadline na prihlásenie k 

aktívnej/pasívnej účasti a na zaslanie abstraktov je 31.7.2019 

- uputávka na novú učebnicu je na webovej stránke SSŠLB 

- pripravuje tlač certifikátov, visačiek, menoviek  

I.Martuliak- zostaví odborný program,   tlač abstraktov je dohodnutá vo vydavateľstve Solen ako 

suplementum časopisu Anesteziológia a intenzívna medicína, pp. formát A4, plánované sú aj 

odborné sympóziá 

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

- zúčastní sa zasadnutia councilu vo Valencii 

- prof. Kosek zo Švédska prisľúbila aktívnu účasť na kongrese 

- na úvodnom ceremoniáli plánujeme krst knihy doc. Martuliaka "Farmakoterapia bolesti pre 

lekárov a farmaceutov" 

3. I. Martuliak:  agenda prednostu kliniky-  referencie elektronicky- 

vzdelávanie pokračuje, zaradených a aktívnych v príprave je okolo 15 lekárov, najbližší termín 

atestácie  22. 11. 2019 - 4 lekári. 

4. H. Jakubíková: agenda predsedníčky paliatívnej sekcie 

- bude agitovať členov spoločnosti k vytvoreniu bloku prednášok z problematiky paliatívnej 

medicíny 

5. Všetci členovia výboru: aktuálne   problémy 

- M.Ferenčík – zaslal preklady brožúry FACT SHEETS 2019 do IASPu, plánuje sa ich tlač a 

distribúcia do kongresových tašiek, budú zverejnené na našej web stránke 

- pripraviť cenové ponuky na kongresové tašky (Jakubíková, Králiková), transport  prof. Kosek z 

letiska, zistiť jubilantov na prípadné ocenenia (Salamonová), aktualizovaný zoznam mailov na 

stránku spoločnosti, tlač  brožúry Fact sheets- cenové ponuky (Ferenčík, Broďáni) 

 

v Martine, 14.6.2019    zapísala: 

       MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD., člen výboru 


