
11. riadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie SLS 

10. novembra 2021   

        o 18,00 hod. v salóniku h. DoubleTree by Hilton 

 

Prítomní (11): R. Záhorec, J. Firment, J. Koutun, Š. Krbila, Š. Trenkler, M. Venglarčík, Ľ. Romanová, K. 
Galková, I. Olejárová, J. Köppl 

Ospravedlnení (3): J. Valky, M. Pauliny, M. Minárik 

Dozorná rada (3): T. Veselovský, J. Macková, ospravedlnení P. Szeghy 

 

Otvorenie a kontrola zápisnice z konania 10. výboru SSAIM z Bratislavy zo dňa 6.10., Záhorec, 
výbor skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
Výbor zhodnotil prípravy odb. programu témy, pozvanie hostí a prednášajúcich na 27. 
Kongres SSAIM v h. DoubleTree HILTON, Bratislava – 11.-12. november 2021, témy 
predniesol: R. Záhorec, kongres sa uskutoční prezenčnou formou, trvanie 1 ½ dňa, v režime 
povinnej vakcinácie, prihlásených je takmer 130 účastníkov, 55 prednášok, 4 minisympóziá, 
bude vystavovať 25 firiem, prídu hostia z ČR, Poľska a UK. 
Organizácia prebieha prvý raz v spolupráci s kongresovou agentúrou Progress a SLS. 
 

Uznesenie 88/8 Výbor odhlasoval, že prednášky z kongresu SSAIM budú dostupné pre 
všetkých registrovaných účastníkov cez link na web a tiež bude predĺžená registrácia 
s možnosťou dodatočného uhradenia aj po skončení kongresu. Video-prezentácie budú 
prístupné cez link na stránke www.ssaim2021.sk od 1. decembra 2021 do 31.1.2022. 

Prípravu 2. čísla časopisu SSAIM - AIM 2021/2 referovala šéfredaktorka Galková, časopis 
vyjde do Vianoc v spolupráci so SRR, vyjde spolu so suplementom o nových odporúčaniach 
KPR – ERC Guidelines 2021. 
 
Stav prípravy Kalendára akcií SSAIM pre SLS na rok 2022, nahlásenie podujatí na SLS - 
poverený Š. Trenkler, vyjde v časopise AIM 2021/2, a na stránke SSAIM. www.ssaim.sk 
 

Uznesenie 89/8  výbor odhlasoval nomináciu na Kadlicovu medailu na rok 2022 – Dr. Szeghy 

Uznesenie 90/8  výbor poveril pracovnú skupinu predn. Valky, Szeghy, Krbila vypracovaním 
up-date Odporúčaní pre COVID-19 liečených na OAIM/KAIM v SR. Implementáciou projektu 
ERAS v perioperačnej medicíne v SR v rámci SSAIM poveril pracovnú skupinu Záhorec, 
Firment, Tarabová, Venglarčík a kol. na roky 2022- . 



Uznesenie 91/8  Správa Dozornej rady, stav hospodárenia za rok 2020 – Veselovský, 
Macková, Szeghy – pozitívny hospodársky výsledok. Sumárny výsledok hospodárenia za rok 
2021 bude vo februári – marci 2022 po hospodárskej a účtovnej uzávierke r. 2021. 
 
Uznesenie 92/8  výbor SSAIM poveril prezidenta SSAIM, aby oslovil biomedicínskeho štatistika na 
štatistické spracovanie dát pacientov z COVID pandémie druhej vlny (október 2020 - marec 2021) 
z KAIM NR (Galková), NZ (Krbila), Banská bystrica (Valky) a BB kraj – Zvolen, Veľký Krtíš, Brezno 
(spoločne J. Valky) spolu do 900 pacientov. Projekt Data Search COVID-19 v SR/SSAIM. 
 
Oznamy: 
Informácie o projektoch MZ SR – OSN (webex konfer.) – referoval hl. odborník pre AIM doc. Firment. 
Doc. M. Minárik – oznámil prezidentovi SSAIM a členom výboru, že z pracovných dôvodov odstupuje 
z výboru SSAIM a rezignuje na funkciu člena výboru SSAIM ku dňu 31.12.2021. 
 
 
Diskusia - Správy a informácie: ČS odporúč. pre bezpečnú analgosedáciu resp. procedurálnu  
sedáciu – analgéziu spolu s ČSARIM Hoderov deň panel 21.10. on-line, diskusia 
k problematike sedácie v nemocniciach SR. Pozvanie na ESAIC Kongres EUROANAESTHESIA 
17.-19. dec. 2021, bude len distančnou formou on-line. 
 
 
Budúci výbor - Starý Smokovec, h. Bellevue pred konaním 28. kongresu SSAIM.  
 

Bratislava 19.11.2021              zapísala K. Galková                             R. Záhorec, prezident SSAIM 

 


