
Zápisnica 12. Schôdze výboru SSAIM, 8. volebné obdobie 

výbor SSAIM 16.2.2022 online MS TEAMS o 14,30 hod 

Prítomní (12): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Valky, Š. Krbila, J. Köppl, J. Koutun, Ľ. Romanová, 
M. Venglarčík, Š. Trenkler, K. Galková, I. Olejárová 

Ospr. (1): M. Minárik – rezignoval na funkciu člena výboru. 

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

Výbor otvoril doc. Záhorec, kontrola zápisnice z konania 11. výboru SSAIM z Bratislavy z 10.11.2021, 
úlohy sa priebežne plnia podľa uznesení, niektoré sú splnené. 

Zhodnotenie 27. kongresu SSAIM 2021 nov. – Výbor konštatoval, že kombináciou prezenčnej formy 
a dostupnosti prednášok vo virtuálnom priestore sa podarilo usporiadať Slovenský kongres aj v čase 
silnejúcej 3. vlny pandémie SARs-Cov2. To bolo dôvodom nižšieho počtu prezenčnej účasti, cca 130 
účastníkov. Dobrá odozva bola na on-line prednášky dostupné 2 mesiace na webe. Kongres sa 
podarilo usporiadať napriek nepriaznivým okolnostiam s pozitívnym hospodárskym výsledkom. 

Uznesenie 93/8  Výbor sa rozhodol pre ďalšiu spoluprácu pri organizovaní podujatí SSAIM na r. 2022 
osloviť firmu Tajpan ev. Rowex, v tomto poradí (zodp. Záhorec, Pauliny). 

Výbor prerokoval prípravu odborného programu, témy, pozvanie hostí a prednášajúcich na 28. 
Kongres SSAIM, Starý Smokovec predbežne 19.-20. mája 2022. Prednostne podľa epidemiologickej 
situácie sa uskutoční prezenčnou formou. Ved. sekretár navrhol Témy - Anestézia a perioperačná 
medicína, Mladí anestéziológovia, Ventilácia invazívna, neinvazívna, Covid pandémia na ICU. Blok  
ERAS, blok SKARA – regionálna anestézia, v pláne organizácia workshopov na témy USG v intenzívnej 
medicíne, inzercia PICC - midline katétrov, ak bude dostupná 3. sála. Pozvanie firiem a 
vystavovateľov, vedenie sekcií, Kadlicov memoriál, ocenenie jubilantov, správa o činnosti výboru 
SSAIM 2019-2022, organizačné pokyny, pozvaní hostia na 28. kongres. 

Príprava Správy o činnosti výboru SSAIM za 8. volebné obdobie – na 28. kongrese prednesú Pauliny, 
Záhorec, správu o hospodárení za 8. volebné obdobie – Veselovský. 

Uznesenie 94/8  výbor prerokoval a schválil návrhy na ocenenie jubilantov 2022 podľa podkladov Dr. 
Romanovej. 

Uznesenie 95/8  výbor schválil nomináciu Dr. Petra Szeghyho na Kadlicovu medailu. Do 15.3. postúpi 
proces schvaľovania podľa regule a štatútu pre udeľovanie Kadlicovej medaily. zodp. M. Pauliny. 

Uznesenie 96/8  Doc. Minárik rezignoval na funkciu člena výboru SSAIM k 31.12.2021, podľa stanov 
SSAIM – SLS p. výsledku volieb 2018, novým členom sa stáva 1. náhradník Dr. Peter Kenderessy, BB. 

Uznesenie 97/8  aktualizovaný adresár členov SSAIM k 31.1.2022 (768 čl.) bude za účelom distribúcie 
časopisu AIM poskytnutý vydavateľstvu SOLEN za podmienky dodržania zásad ochrany osob. údajov. 
Zoznam nesmie byť poskytnutý iným subjektom alebo osobám. 



Stav prípravy prvého čísla Časopisu AIM 2022 referovala šéfredaktorka Galková, momentálne sú 
v redakcii tri obsiahle príspevky, 1 recenzia knihy. Bude uverejnená výzva na návrhy nových 
kandidátov na členov výboru dozornej rady SSAIM na 9. volebné obdobie 2023-2026. 

Uznesenie 98/8  Výbor prerokoval voľby do výboru SSAIM – nov./dec. 2022, prípravu kandidačnej 
listiny, pozvanie a výber kandidátov za členov do výboru, oslovenie, návrhy kandidátov podľa 
regiónov - 1. kolo do 18. mája resp. návrhy kandidátov 2. kolo do 10. októbra 2022. Potom bude  
zostavená kandidačná listina pre VOĽBY 2022. 

Správu Dozornej rady, stav hospodárenia za rok 2021 – referoval Veselovský. Konštatoval, že 
spoločnosť je momentálne v dobrej finančnej kondícii, s pozitívnym hospodárskym výsledkom. Počet  
členov SSAIM k 31.1.2022 je 768, vyšší oproti r. 2021 - 751. Dôležité treba čerpať granty – GRANTY 
SSAIM. Žiadosť o výskumný projekt treba podať do 31.08.2022. 

Uznesenie 99/8  Stav prípravy nových odporúčaní SSAIM pre rok 2022 (členovia výboru): a) 
Manažment COVID pac. (Szeghy, Valky, Krbila, Kozánek) – pripravia stručný algoritmus liečby na  
OAIM/KAIM kriticky chorých COVID pac. – termín do 31.3.2022, b) Implementácia ERAS v SR a PBM 
(Zhc, Firment, Tarabová, Venglarčík, Daňo) - osnovy projektu do 31.3.2022. 

Informácie o projektoch SSAIM – ISIA realizácia p. Dr. Capková, projekt ECMO centrá v SR – bude 
kreovaná pracovná skupina pre SSAIM pod vedením zodp. J. Valky, vzdelávacie aktivity SONO-USG 
kurzy, kurzy ESRA - SKARA referoval M. Venglarčík, kurzy CEEA - dr. Hudák, pre rok 2022. 

Uznesenie 100/8  Hlavný odborník doc. J. Firment referoval o vzniku Odbornej pracovnej skupiny AIM 
pri MZ SR (15 členov), a Kategorizačná komisia za AIM pri MZ. Ich úlohou bude presadzovať záujmy 
odboru AIM na MZ SR. Pretrváva problém s poskytovaním detských anestézií v regionálnych 
nemocniciach – OAIM. Po konzultácii s J. Köpplom problém má riešiť hl. odborník AIM J. Firment a hl. 
odborník pre Pediatr. anestéziológiu prim. Hargaš - pôjde o spôsob školení, dobu stáží na DKAIM (BA, 
BB, MT, KE) a certifikátov pre vykonávania anest. u detí 4-10 r. pre určených lekárov z jednotlivých 
OAIM, delegovaných primárom / riaditeľom príslušného zdrav. zariadenia. 

Diskusia + Rôzne: a) Kongres EUROANAESTHESIA 5.-6.-7. jún 2022, National Village, výbor rozhodol 
nezúčastniť sa výstavy National village pre r. 2022 - tentoraz bez stánku spoločnosti, b) úlohy NASC 
bude naďalej zastupovať doc. M. Minárik, až do skončenia funkčného obdobia. 

c) Prieskum a stav členskej základne SSAIM za rok 2021 žiadala WFSA v dec. 2021, d) symposium 
Neoton – Víglaš bude 18.-19. marec 2022, e) Symp. Colours of Sepsis bude 25.-29. apríl 2022 Ostrava, 
f) symposium s hepatológmi SPH a SSAIM Ban. Štiavnica 17.-18. jún 2022 Intensive care - hepatic 
coma. Upozornenie Cave: sledujte SPC - Embessin inj. 40 IU vs. Vardessin inj. 20 IU (ukr). Rozhodnutie 
EMA – zrušenie roztokov HES pre klinické použitie. g) žiadatelia o grant SSAIM treba podať prihlášku 
na výbor – výskumný projekt do 30. augusta 2022, na roky 2023-2024. 

Záver, pozvanie na budúci výbor – prezenčne prelom marec/apríl 2022. 

Zapísala: Katarína Galková                                                                 Roman Záhorec 18.2.2022 

Overil Jozef Války 

 


