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Zápisnica zo zasadania výboru Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny 

katastrof číslo 5, volebné obdobie 2018-2021, zo dňa 23. septembra 2020 
 

 

Miesto konania: Budova SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica 

Začiatok stretnutia: 13:50 hod 

  

Prítomní: MUDr. Táňa Bulíková, PhD; MUDr. Štefan Trenkler, PhD; MUDr. Attila Gányovics,  

  MUDr. Ľudovít Priecel, MUDr. Katarína Brštiaková, PhDr. Alena Dudeková, PhD.,  

  MUDr. Dušana Prčová 

Neprítomní: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD, MUDr. Boris Šťastný, MUDr. Ladislav Kotrusz,  

MUDr. Marcel Brenner - ospravedlnení 

Hostia: MUDr. Ivo Hybrant 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Príprava XI. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK (XI. ročník vo Vyhniach bol zrušený 

pre COVID -19) - hlavné témy, WS, organizácia a iné 

3. Príprava III. ročníka Polytrauma Košice 2020 

4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia 

5. Urgent sonografia - curriculum pre urgentológov - ako ďalej? 

6. Rôzne a diskusia 

7. Kalendár akcií za rok 2021 a termín nasledujúceho stretnutia. 

 

K bodu č. 1: 

 Prezidentka MUDr. Bulíková  privítala členov výboru  v náročnej dobe druhej vlny koronakrízy 

a za prísnych protiepidemických opatrení (pravidlo R-O-R) otvorila zasadnutie výboru. Tlmočila 

zároveň ospravedlnenie neprítomných, navrhla program výboru. Prednostne sa výbor bude zao-

berať prípravou vedeckého programu nadchádzajúceho kongresu v roku 2021, ako i  riešením 

problematiky včasného manažmentu závažného úrazu cestou MZ.  

 Program zasadnutia bol jednohlasne schválený 

 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti 

 

K bodu č. 2: 

XI. ročník Stredoeurópskeho kongresu SSUMaMK bol zrušený pre pandémiu COVID-19,  ďalší 

termín XI. kongresu bol stanovený na 22.- 24. apríl 2021, Hotel Sitno, Vyhne.  

 

Hlavné témy a bloky (vrátane určených koordinátorov):  

1. Novinky v odbore a nové odporúčania v KPR (koordinátor MUDr. Trenkler, MUDr. Hyb-

rant a SRR) 

2. COVID -19 (koordinátor MUDr. Brenner, PhDr. Alenka Dudeková). Aktualizácia noviniek 

podľa vývoja pandemickej situácie) 

3. Urgentné príjmy (koordinátor MUDr. Šťastný, MUDr. Trnovská) 

4. Trauma (koordinátor MUDr. Gányovics, MUDr. Brštiaková) 

5. Geriatrický a  psychiatrický pacient (koordinátor MUDr. Viliam Dobiáš) 

6. Urgentná kardiológia (koordinátor MUDr. Bulíková, MUDr. Studenčan) 

7. Urgentná sonografia (koordinátor doc. MUDr. Škulec, PhD, CZ) 

8. Neurológia (koordinátor MUDr. Gányovics)  

9. Kazuistiky a varia (koordinátor MUDr. Prčová) 

10. VIP  
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Dôležité termíny: 

 zaslanie abstraktov do 31. januára 2021 (posielať na dve e-mailové adresy  

jozef.kojs@gmail.com, dr.ati@azet.sk  - Dr. Gányovics) 

 prihlášky na kongres do 15.3.2021, zverejnenie programu do 31.3.2021 

 každý účastník kongresu sa musí zaregistrovať (aj keď sa zúčastní len jedného dňa kon-

gresu, registrujú sa samozrejme aj členovia výboru a VIP), spustenie registrácie predbežne 

od 15. decembra 2020,  

 ubytovanie v hoteli Sitno v dvojlôžkových izbách bez možnosti ubytovania samostatne na 

izbe, ubytovacia kapacita hotela Sitno je limitovaná počtom do 210 účastníkov, dôležité je 

upozorniť ľudí, že po naplnení ubytovacej kapacity hotela sa budú môcť účastníci kon-

gresu zaregistrovať na kongres, avšak vo vlastnej réžii si budú hľadať ubytovanie v okoli-

tých penziónoch, chatkách. 

 workshop: urgent SONO (doc. MUDr. Škulec, PhD.), Trauma (MUDr. Gányovics),  min. 

10 účastníkov na workshop 

 e-postery – návrh miesta orálnej prezentácie posterov do malej kongresovej sály  

 Kongres začína vo štvrtok o 12.00 prvým blokom prednášok, slávnostné otvorenie kon-

gresu s účasťou prizvaných hostí (rektor SZU, minister zdravotníctva SR, hlavný odborník 

pre UM, event. ďalší) vo štvrtok 22. apríla 2021 o 20.hod.  

 zasadnutie výboru SSUMaMK  v stredu 21.apríla 2021 o 17.00 hod.   

 ocenenia – doc. MUDr. Dobiáš, PhD., MUDr. Šimák (ešte za rok 2020) budú odovzdané 

na kongrese 

 návrhy pre ďalšie ocenenia poslať výboru na schválenie v predstihu (zodpovedná MUDr. 

Prčová  

 schválenie vedeckého výboru -  ostáva pôvodný + schválená nová členka vedeckého vý-

boru - MUDr. Katarína Brštiaková,  

 návrh na VIP hostí -  prof. MUDr. Šimko, prezidentka SR Zuzana Čaputová, hlavný odbor-

ník MUDr. M. Brenner 

 návrh na VIP - prednášatelia – predbežne prof. MUDr. Kresánek, MUDr. Franěk (CZ), 

MUDr. Roman Gřegoř (CZ) 

 s ohľadom na nejasnú budúcnosť kongresov a konferencií v roku 2021, je potrebné sa za-

mýšlať aj nad alternatívnym riešením kongresu – „on-line“ v apríli 2021. Organizačne kon-

gres robíme viac ako 10 rokov s OZ Hviezda života,  kľúčová ale stále ostáva otázka spon-

zorskej pomoci a mediálnej podpory, potreba hľadania a oslovovania nových sponzorov. 

Úloha pre každého člena výboru a DR. 

 

Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti 
 

K bodu č. 3: 

Dr. Gányovics informoval o presunutí konania kongresu Polytrauma - Košice z novembra 2020 na 

budúci rok. Predbežný termín konania kongresu stanovený na druhú polovicu mesiaca marec alebo 

prvú polovicu mesiaca máj 2021. Zároveň sa bude pripravovať ďalší ročník kongresu s predpokla-

daným termínom jeseň 2021. 

 

K bodu č. 4: 

Odporúčanie pre závažný úraz - ukončené pripomienkovanie, nasleduje zverejnenie na stránke spo-

ločnosti a zaslanie všetkým zainteresovaným inštitúciám. Dr. Brštiaková informovala členov vý-

boru o septembrovom stretnutí na MZ SR, kde bol prerokovávaný manažment pacienta so závaž-

ným úrazom. Členom výboru bola k dispozícii zápisnica zo stretnutia, ako i požiadavka minister-

stva na zaslanie listu s návrhmi na riešenie a zlepšenie včasného manažmentu pacienta so závaž-

ným úrazom v súčasných podmienkach slovenských nemocníc. List pripravila MUDr. Brštiaková, 

po štylistickej kontrole MUDr. Trenklerom bude zaslaný na MZ SR a do kópie hlavnému odborní-

kovi pre UM - MUDr. Brennerovi, rovnako na vedomie riaditeľovi OS ZZS, Traumatologickej 

spoločnosti, SSAIM a doc. MUDr. Kalužayovi z MZ SR. 
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Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti 
 

K bodu č. 5: 

- zatiaľ pozastavené a neukončené veci ohľadom curricula urgentnej sonografie - primárne sa riešili 

problémy a odporúčania ohľadom COVID-19, postup posádok 

 

K bodu č. 6: 

- členská základňa – je nutné osloviť mladých lekárov, budúcich urgentológov, hľadať rezidentov 

ako  zástupcov plánovanej „sekcie mladých lekárov“. Títo rezidenti – v počte 2 -3 by boli prizý-

vaní na pravidelné zasadnutia výboru. Cieľom je podporiť adherenciu  mladých kolegov 

k nášmu oboru, rozšíriť členskú základňu a založiť „sekciu mladých lekárov“, ktorí by tiež parti-

cipovali na rozvoji oboru. 

- pokúsiť sa vyriešiť technické problémy s webovou stránkou SSUMaMK – www. urgmed.sk (ob-

noviť, redizajn, bezpečnosť  - zistí Dr. Prčová),  

- príprava volieb do nového výboru SSUMaMK – na rok 2021 (Dr. Trenkler),  

- nová informácia na ministerskej stránke ohľadom rezidentského programu v urgentnej medicíne 

 

 

K bodu č. 7: 

- najbližšie stretnutie výboru bude 21. apríla 2021 o 17.00 hod, Hotel Sitno Vyhne 

- ostatné podľa vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 

 

Prezidentka ukončila stretnutie výboru o 18.30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: MUDr. Katarína Brštiaková 

 

B. Bystrica 23.9.2020 

 


