
Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej sekcie sestier pracujúcich 
v neonatológii 13.11. 2015, Bratislava 

Prítomní:  
Mgr. Ľubica Kaiserová  
PhDr. Vlasta Baňasová, PhD. 
Mgr. Michaela Galková, PhD. 
PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. 
Mária Vachová, dipl. s. 
Mgr. Katarína Chromčíková, PhD. 
Kristína Dubničková 
Mgr. Renata Jančovičová 
PhDr. Jana Bazárová 
 
Ospravedlnení: Agnesa Hikkerová, dipl.sestra 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie členov výboru a dozornej rady 

2. Výsledky volieb do výboru a dozornej rady Slovenskej sekcie sestier pracujúcich 
v neonatológii na nasledujúce volebné obdobie  

3. Informácia k výsledkom konferencie z roku 2014 v Poprade a prípravám na 
nasledujúcu konferenciu v roku 2016 v Martine 

4. Informácia k vzniknutému Inštitútu pre podporu dojčenia 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

1.  Predsedníčka Ľ. Kaiserová privítala členky výboru a dozornej rady a otvorila zasadnutie 
výboru Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii.  

2.  Predsedníčka Ľ. Kaiserová informovala o výsledkoch korešpodenčných volieb, ktoré 
prebiehali v termíne 16.9. – 28.9.2015. Návratnosť rozoslaných hlasovacích lístkov bola 
50%. Výsledky volieb sú platné. Po sčítaní platných hlasov bol zvolený výbor a dozorná 
rada na nasledujúce volebné obdobie. Následne si nový výbor zvolil predsedu, 
podpredsedu, vedeckého sekretára a členov.  

 Výbor:   Mgr. R. Jančovičová - predsedníčka  

   PhDr. J. Bazárová - podpredsedníčka  

   Mgr. Ľ. Kaiserová – vedecký sekretár  

   PhDr. G. Magyarová, PhD. - členka 

   Mgr. K. Chromčíková, PhD. - členka 



  M. Vachová - členka 

 Dozorná rada:  PhDr. V. Baňasová, PhD. 

   K Dubničková 

   Mgr. M. Galková, PhD. 

3. Predsedníčka Ľ. Kaiserová informovala o tom, že zatiaľ stále nevieme, či z minuloročnej 
konferencie v Poprade vznikol na účte sekcie zisk. Keď budú všetky výsledky 
hospodárenia sekcie za rok 2015 známe na začiatku roku 2016, bude nás informovať.  

 Výbor sekcie sa dohodol, po predchádzajúcej konzultácii s vedením Neonatologickej 
kliniky UNM, že nasledujúca konferencia v novembri roku 2016 sa bude konať v Martine. 
Presný termín a téma konferencie sú predmetom ďalšieho rokovania a budú zverejnené po 
dohode.  

4.  Členka M. Galková informovala o novovzniknutom Inštitúte pre podporu dojčenia  

 -  už prebiehajú kurzy, zatiaľ s veľmi kladnou odozvou,  

 -  Inštitút pre podporu dojčenia spolupracuje so SLS,  

 -  poplatok za vydanie certifikátu po ukončení (5 €) je poukazovaný na účet Sekcie sestier    

        pracujúcich v neonatológii.  

 

 

V Bratislave dňa 13. 11. 2015  zapísal: Katarína Chromčíková 

  

  

 


