Zápisnica č. 1 zo zasadania výboru Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny
katastrof SLS, volebné obdobie 2022-2025
Dátum konania: 26. 1. 2022
Miesto konania: SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica
Začiatok: 13.00 hod
Prítomní: MUDr. Táňa Bulíková, PhD; MUDr. Attila Gányovics; Doc. MUDr. Roman Škulec,
PhD., MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD., MPH, MUDr. Ivan Majling,
Prítomní online: MUDr. Katarína Brštiaková, MUDr. Silvia Trnovská, MPH
Dozorná rada: MUDr. Ľudovít Priecel; MUDr. Štefan Trenkler, PhD.; MUDr. István Bodor
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Predstavenie zvolených členov výboru a dozornej rady
3. Príprava a organizácia XII. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK
4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
5. Kalendár akcií na rok 2022
6. Rôzne a diskusia
7. Termín ďalšieho stretnutia
K bodu č.1. a 2
Zasadnutie otvorila prezidentka spoločnosti MUDr. Bulíková, PhD., privítala prítomných členov.
Prečítala zápisnicu z volieb výboru na obdobie 2022 – 2025, predstavila členov výboru a dozornej
rady a zablahoželala zvoleným členom.
Po predstavení výbor pristúpil k voľbe nového prezidenta výboru. Na návrh MUDr. Bulíkovej bol
všetkými členmi za prezidenta výboru zvolený MUDr. Gányovics. Na návrh MUDr. Gányovicsa
bola všetkými členmi za viceprezidentku výboru zvolená MUDr. Bulíková. Za vedeckú sekretárku
bola všetkými členmi zvolená MUDr. Brštiaková. Za pokladníka bol všetkými členmi zvolený
MUDr. Majling. Za predsedu dozornej rady bol opäť všetkými členmi zvolený MUDr. Bodor.
Uznesenie 1: Výbor za účasti všetkých členov jednohlasne verejne volí za prezidenta SSUMaMK
MUDr. A. Gányovicsa, za viceprezidentku MUDr. T. Bulíkovú, PhD., za vedeckú sekretárku
MUDr. K. Brštiakovú, zo pokladníka MUDr. I. Majlinga. Dozorná rada jednohlasne volí za
predsedu MUDr. I. Bodora.
Zodpovedný: Vedecká sekretárka bude o voľbe informovať príslušné orgány SLS.
Termín: 10.2.2022
K bodu č. 3
Členovia výboru dostali informáciu od MUDr. Bulíkovej a MUDr. Priecela z Hviezda života o stave
prípravy na výročný kongres SSUMaMK. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bolo
navrhnuté zmeniť termín na jún. Miesto konania by ostalo nezmenené. Členovia výboru diskutovali
o hlavných témach kongresu. Bola podaná informácia o možnostiach financovania.
Uznesenie 2: Výbor spoločnosti jednohlasne súhlasí s presunutím výročného kongresu na 13.15.6.2022 v Hoteli Sitno, Vyhne. Prezident navrhne vedecký výbor a po diskusii hlavné témy.
Termín: 28.2.2022
K bodu č. 4
Kontrolou bolo zistené, že všetky stanovené úlohy za predchádzajúce obdobie boli splnené.
K bodu č. 5
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Zverejnené kalendáre akcií budú upravená ohľadom dátumu konania XII. ročníka Stredoeurópskeho
kongresu SSUMaMK na 13. - 15. jún 2022. Zodpovedný: vedecká sekretárka.
K bodu č.6
V rámci diskusie sa otvorili viaceré témy. Členovia výboru sa zhodli na potrebe pokračovať v tvorbe
odborných odporúčaní pre liečbu. Doc. Škulec navrhol možnosť spolupracovať pri tvorbe aj
s Českou spoločnosťou UMaMK. Ďalej sa diskutovala problematika zavedenia štandardizovaných
indikátorov kvality poskytovanej ZS, ktoré by boli dlhodobo sledované a vyhodnocované
spoločnosťou UM a MK. Otvorila sa problematika vzdelávania, ktorá bude jednou z hlavných priorít
spoločnosti v aktuálnom funkčnom období. Výbor diskutoval aj o budúcnosti organizácie kongresu
Dr. Trenkler predložil zoznam jubilantov v roku 2022. Výbor sa rozhodol oceniť Bronzovou
medailou SLS MUDr. M. Brennera, MUDr R. Koyša, MUDr. N. Moravanského, PhD. Ostatní
jubilanti dostanú pozdravné listy.
Výbor poveril MUDr. Trnovskú problematikou ocenení.
Uznesenie 3: Výbor jednohlasne rozhodol o podaní návrhu na udelenie Bronzovej medaily SLS
význačným členom spoločnosti pri ich životnom jubileu, a to MUDr. Marcelovi Brennerovi, MUDr.
Richardovi Koyšovi a MUDr. Norbertovi Moravanskému, PhD. Ostatní jubilanti dostanú pozdravné
listy.
Zodpovedný: MUDr. Trnovská
Termín na odoslanie na sekretariát SLS: apríl 2022
Uznesenie 4: Prezident spoločnosti pripraví na základe diskusie členov výboru a dozornej rady
programové vyhlásenie nového výboru na najbližšie štyri roky. Prezident pripraví príhovor na
stránku spoločnosti.
Termín: 28.2.2022
Uznesenie 5. Na stránke SSUMaMK bude inovovaný zoznam členov výboru a dozornej rady,
vrátane krátkeho životopisu, fotografie a kontaktných údajov. Členovia výboru a dozornej rady
súhlasia so zverejnením.
Zodpovedný: MUDr. Trenkler a MUDr. Brštiaková
Termín 10.2.2022
Uznesenie 6. Výbor na návrh prezidenta jednohlasne zvolil za zástupcu výboru SSUMMK vo výbore
Slovenskej resuscitačnej rady MUDr. Bodora.
O zmene bude prezidenta SRR MUDr. Köppla informovať vedecká sekretárka.
Termín: 15.2.2022

K bodu č. 7
Termín najbližšieho zasadnutia výboru bol určený na 13.6.2022. On-line stretnutie podľa potreby.
Prezident spoločnosti ukončil zasadnutie o 17.00 hod.
Zapísal: MUDr. Ivan Majling
Overil: MUDr. Katarína Brštiaková
Banská Bystrica 26. 1. 2022
Príloha: prezenčná listina zo zasadnutia
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