
Zápisnica z Výboru Sekcie sestier pracujúcich v algeziológii,  

Nitra 8.10. 2009 

 

 

Členovia výboru: 

Prítomní:  

1. PhDr. Daniela Rybárová 

2. Jana Snopková  

3. Mgr. Božena Malíčková  

4. Emília Bariaková  

5. Dana Cígerová 

6. Machlicová Valéria 

 

Ospravedlnená:  

1. Bc. Stadtherrová Marianna 

Iní:  

1. Hrdličková Gabriela 

 

Program: 

1. Rybárová: 

 informácie zo stretnutia predsedov sekcií SLS, 

 informácie o výsledku hospodárenia za uplynulý rok, 

 informácie o stránke: www.pain.sk, 

 informácie z plenárnej schôdze uskutočnenej na kongres v Nitre, 

 informácie o organizovaní Dialógov v Nitre, 

2. rôzne. 

 

Zápisnica: 

D. Rybárová informovala: 

 o výsledkoch, záveroch  zo stretnutia predsedov sekcií sestier SLS 

uskutočnenej 11. mája 2009 v Bratislave, 

 o výsledku hospodárenia za uplynulý rok, stave na účte sekcie, možnosti 

odmeňovať za organizáciu kongresu, za najlepšiu prednášky, pri 

životnom jubileu z fondu sekcie, preplatení cestovného pri  účasti na 

výbore, 

 o aktuálnom počte členov sekcie a problémoch so zoznamom členov 

sekcie a platení členského kvôli vylúčeniu zo sekcie,  

 o informáciách na stránke www.pain.sk týkajúcich sa sekcie sestier 

(zápisnice, zoznam členov, zoznam členov výboru), 

 o možnosti publikovať v časopise Bolesť a paliatívna medicína a na 

stránke, 

 o dátume, mieste konania nasledujúcich dialógov – 11. -12.6. 2010 

v Košiciach a 7.- 9. 10.2010 v Olomouci, 

http://www.pain.sk/
http://www.pain.sk/


 o nových formulároch prihlášok do sekcie, 

 o rozhodnutí SŠSLB, že pre všetky členky sekcie sestier pracujúcich 

v algeziológii sa na kongrese v Nitre zaplatí kongresový poplatok a sestre 

s aktívnou účasťou (autorke) je zaplatené cestovné a ubytovanie – toto 

rozhodnutie bude treba prerokovať s výborom SŠSLB (platnosť aj do 

budúcnosti), 

 o kontaktovaní MUDr. Šujanovej v súvislosti s organizovaním kongresu 

v Košiciach, nakoľko do 10. novembra 2009 je potrebné odoslať 

vyplnený kalendár akcií na budúci rok. 

 

Ďalej v diskusii bolo prerokované: 

1. s. Machlicová vysvetlila, že podala PhDr. Rybárovej „staré“ informácie 

o zaradzovaní do organizačného a vedeckého výboru pri organizovaní 

kongresu, a tým došlo k zmätočnému presúvaniu a prerokovávaniu jej 

účasti v jednotlivých výboroch, 

2. pozvánky na výbor sekcie budú odosielané emailom – nie poštou ako 

doteraz, 

3. výbor sa bude stretávať 2x do roka – 1. raz  v období príprav kongresu aj 

za účasti organizátorov kongresu, ktorá je nutná a 2. raz na kongrese,  

4. registračné poplatky na kongrese (uverejňované v 1. informáciách 

o organizovaní kongresu): 

 člen sekcie sestier pracujúcich v algeziológii 10 eur, 

 člen sekcie sestier pracujúcich v algeziológii -1. autor – 0 eur, 

 nečlen sekcie sestier pracujúcich v algeziológii, ale člen SLS - 15 

eur,  

 člen SK sestier a pôr. asistentiek – 15 eur, 

 organizačný výbor a organizátori – 0 eur, 

 sestry z miesta organizovania – 5 eur. 

Tento návrh o výške poplatkov je nutné prerokovať ešte s výborom SŠSLB.  

5. organizátori dialógov by mali prispieť do odborného programu – 2 

prednáškami,  

6. problém certifikátov z Dialógov v Nitre. 

 

 

Zapísala: PhDr. Daniela Rybárová 

Nitra 8.10. 2009 


