
 
From: Mácová [mailto:macova@sls.sk]  

Sent: Wednesday, June 13, 2012 2:31 PM 

To: 'doc. MUDr. Igor Martuliak,PhD' 
Cc: 'Mária Mistríková'; 'Petrovičová Valéria'; 'Horvathova'; 'Veronika Spustova'; 'Mária Čápová'; 

'Neščáková'; 'Peter Krištúfek'; rorapcanOO7@yahoo.com; rilles@seznam.cz; vinylkro@mail.t-com.sk; 
'Juraj Mláka'; michal.venglarcik@gmail.com; milos2m@hotmail.com; blanka.komanova@post.sk; 

kulichova@mfn.sk 

Subject: Vytvorenie Sekcie intervenčnej algeziológie SSŠaLB, o.z. SLS - stanovisko Prezídia SLS 

Vážený pán doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., 
 
Vážení členovia prípravného výboru Sekcie intervenčnej algeziológie Slovenskej spoločnosti pre 
štúdium a liečbu bolesti, o.z. SLS, 
Vážení reprezentanti výboru Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti, o.z. SLS, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že Prezídium SLS na svojom zasadnutí dňa 12.06.2012 schválilo Vašu 
žiadosť o vznik Sekcie intervenčnej algeziológie Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti, 
o.z. SLS. 
Sekcia má pridelený kód 06992, pod ktorým bude vedená databáza členov v členskej evidencii SLS 
a hospodárenie sekcie v účtovnej evidencii SLS. Prípravný výbor sekcie je kompetentný plniť všetky 
úlohy a vyvíjať aktivity, ktoré vyplývajú zo Stanov SLS, do riadnych volieb.  
Zároveň sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste nám zaslali elektronickou poštou menný zoznam 
záujemcov o členstvo v sekcii, s ich aktuálnymi kontaktnými adresami (vrátane mailu a mobilu). 
V ručne písanom zozname záujemcov o členstvo v sekcii, ktorý ste nám poslali sú viaceré mená 
nečitateľné. Pri vytváraní databázy členov novej sekcie je potrebné, aby sme zistili, či jednotlivci už sú 
členmi Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti, alebo členmi inej odbornej spoločnosti SLS 
a členstvom v sekcii si rozšíria aj členstvo v SSŠLB, resp. ide o nových členov SLS, ktorí nám musia 
zaslať členskú prihlášku. Podľa týchto skutočností sa potom individuálne vypočíta výška členského 
príspevku SLS na príslušný rok.  
S vďakou za spoluprácu a srdečným pozdravom 
                                                                            Ž. Mácová 
 
PhDr. Želmíra Mácová, MPH 
riaditeľka  
Slovenská lekárska spoločnosť 
Cukrova 3 
813 22 Bratislava 
Tel.: +421 2 5292 2020 
Fax: +421 2 5263 5611 
Mobil: 0915 777 152 
e-mail: macova@sls.sk 
www.sls.sk 
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