
 

1 
 

Zápisnica č. 11/2018 – 2021 zo zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 9. júna 2021 

 

Prítomní členovia výboru (abecedne): doc. J. Beňačka, doc. M. Dúbrava, doc. E. 

Goncalvesová, prof. R. Hatala, dr. P. Hlivák, prof. J. Kmec, dr. P. Lesný, prof. F. Šimko, dr. I. 

Šoóšová  

Ospravedlnení: dr. M. Hudec, dr. F. Kovář, doc. M. Studenčan, dr. A. Vachulová 

Kontrolná komisia SKS: dr. T. Malacký, dr. R. Margóczy 

Ospravedlnený: dr. P. Olexa 

Sekretariát SKS (abecedne): Ing. I. Bieliková, Mgr. I. Orlická, Ľ. Štibraná 

 

1. Otvorenie a program výboru 

2. Vedecké podujatia  

o 10. TKD 2021, 10. – 11. 4. 2021 – vyhodnotenie 

o XXVI. kongres SKS, 7. – 9. 10. 2021 

o ESC Congress 2021 – The Digital Experience  27. – 30. 8. 2021 

o XXIII. PSIIK 2021, 9. – 12. 6. 2021  

o VII. vedecká konferencia sestier pracujúcich v kardiológii, 17. – 18. 9. 2021 

o 7th CARDIO UPDATE EUROPE, 2. – 3. 7. 2021 

3. Voľby SKS 2021 – aktuálne informácie o priebehu 

4. Rôzne  

 

1. OTVORENIE A PROGRAM VÝBORU  

Prezident SKS dr. Hlivák privítal prítomných, otvoril zasadanie výboru a oboznámil ich 

s programom. 

 

2. VEDECKÉ PODUJATIA 

10. TKD, 11. – 13. 4. 2021, on-line – vyhodnotenie 

10. Tatranské kardiologické dni boli druhým väčším on-line podujatím SKS. Zúčastnilo sa 18 

farmaceutických spoločností (FF), generálny partner: Novartis. Odznelo 55 prednášok v 16 

blokoch, (9 edukačných grantov, 6 prednášok, 6 blokov pracovných skupín - 9 PS). Počet 

registrovaných účastníkov 644, z toho 440 lekárov, 306 sestier, 97 zástupcov FF,1 iné. 

Vysielanie: trvanie 1 070 minút, čistý čas prednášok 17 hodín 50 minút. Počet pripojení/účasť: 

priemer 298 (maximum 456, minimum 167). Sobota: počet sledovaní streamu 1 284, peak 456, 

sledovanosť nikdy neklesla pod 167. Nedeľa: počet sledovaní streamu 1 062, peak 489, 

sledovanosť nikdy neklesla pod 171. 

Dr. Hlivák informoval o nákladoch, výnosoch a priaznivom hospodárskom výsledku tohto 

podujatia. Vydarená akcia po odbornej aj ekonomickej stránke. 

 

XXVI. kongres SKS, 7. – 9. 10. 2021, X-Bionic Sphere, Šamorín 

Na poslednom zasadnutí výboru SKS 10.3.2021 prezident SKS vyzval členov výboru 

a kontrolnej komisie SKS o prihlásenie sa do programového a organizačného výboru XXVI. 
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kongresu SKS. Do programového výboru sa na uvedenom zasadnutí prihlásili doc. E. 

Goncalvesová, prof. J. Kmec. K dnešnému dňu sa nikto iný neprihlásil. Ešte je potrebné 

navrhnúť jedného člena do programového výboru a do organizačného výboru troch ľudí. 

Záujemcovia o prácu v týchto výboroch sa majú možnosť prihlásiť do 30. 7. 2021. 

Dr. Hlivák navrhuje prezenčnú formu konania kongresu. Očakáva sa však 3. vlna pandémie, 

ktorá prinesie rôzne regionálne opatrenia, obmedzenie počtu ľudí na hromadných podujatiach. 

1. informácia je pripravená. V bohatej diskusii zazneli rôzne návrhy na konanie kongresu: 

prezenčne, on-line, príp. kombinácia prezenčného i online – hybridné podujatie, prezenčná 

účasť speakrov a časti publika, prednášky, ktoré môžu byť aj v archíve, aj súčasne vysielané. 

Pri prezenčnej forme využiť menší počet sál, napr. 2 sály a max. počet účastníkov 300, resp. 

500. Po bohatej diskusii sa aktuálne rozhodlo pokračovať v prípravách na prezenčnú formu 

konania kongresu aj s vedomím potreby limitovania počtu účastníkov podľa v tom čase 

platných epidemiologických opatrení. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa 

zmení forma kongresu na „hybridnú“.  

  

Pretrvávajú problémy so zmluvami FF (napr. nevyhovujúce podmienky pre SKS). Etický kódex 

AIFP má prísne pravidlá. Napríklad podľa bodu 6.12 kódexu FF nemôžu poskytovať 

účastníkom žiadne plnenia v súvislosti so súťažami. V SKS sa to týka dlhoročnej Súťaže 

o najlepší poster, ktorú finančne podporovala spoločnosť Boehringer-Ingelheim. Takže v tomto 

roku túto súťaž podporí SKS (1. cena 500 eur, 2. cena 300 eur, 3. cena 150 eur). 

Pretože AIFP diktuje FF nezmyselné podmienky schvaľovania prednášok i prednášajúcich, 

ktoré následne FF zahrnie do zmlúv pre SKS pri organizovaní odborných podujatí, prof. Hatala 

apeluje na výbor, aby túto pre SKS nepriaznivú a ponižujúcu situáciu vyriešili. V diskusii sa 

zhodli na tom, že slovenská legislatíva je v tomto smere nevyhovujúca a k jednotlivým 

zmluvám by sa mali vyjadriť právnici, čo sa aj deje. Navrhli, aby prednášku, ktorú si FF vyžiada 

na kontrolu a schválenie, ako posledný schválil odborný garant SKS, resp. SKS delegovaný 

člen, ktorý bude v predsedníctve sympózia. Bude však potrebné pripraviť zmenu pravidiel pri 

organizovaní SKS podujatí vo vzťahu k spolupráci s farmaceutickými spoločnosťami s jasnými 

pravidlami s cieľom dosiahnutia garancie nezávislosti odbornej náplne sympózií bez toho, aby 

o.i. farmaceutické spoločnosti ako posledné kontrolovali obsah prezentácií a o tomto probléme 

s AIFP rokovať.  

 

Ocenenia jubilantov SKS v roku 2021 

Dr. Hlivák vyzval prítomných, aby poslali svoje návrhy na udelenie ocenení SKS jubilujúcim 

(Čestné členstvo, Medaila a diplom „Za rozvoj kardiológie“ a Medaila a diplom „Za zásluhy 

o poznanie srdca“). Sekretariát pošle členom výboru zoznam jubilantov od 50-tich rokov 

vyššie. Doc. Dúbrava navrhol udeliť ocenenie aj pre sestry v kardiológii, čo výbor odsúhlasil. 

Dr. Labudová pošle návrh názvu ocenenia pre sestry. Následne bude potrebné aktualizovať 

Štatút udeľovania ocenení Slovenskej kardiologickej spoločnosti. 

 

ESC Congress 2021 – The Digital Experience  27. – 30. 8. 2021 

Momentálne (9.6. od 15,00 hod) prebieha virtuálny ESC meeting týkajúci sa podrobností 

ohľadom konania on-line kongresu a virtuálnej prezentácie národných spoločností. Každá 

spoločnosť si má v ESC vytvoriť svoj virtuálny priestor, stánok, prezentované denné 

„highlighty“, integrovaný „chatovací“ systém, informácie o spoločnosti formou obrázkov a 

videí. Zodpovedný za SKS: dr. O. Beňačka 
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XXIII. PSIIK 2021, 9. – 12. 6. 2021, hotel Partizán, Tále 

Aktivita Pracovnej skupiny Invazívnej a intervenčnej kardiológie, prvé podujatie SKS, ktoré sa 

bude t.r. konať prezenčne. Stav k dnešnému dňu:  partneri podujatia 27 FF, počet 

registrovaných 72 (lekári 44, sestry 28).  

 

VII. vedecká konferencia sestier pracujúcich v kardiológii, 17. – 18. 9. 2021, hotel Holiday 

Inn, Žilina 

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie boli už tri termíny podujatia v roku 2020 

a 2021 zrušené. Záloha za kongresové priestory je uhradená. Problémom je získavanie 

finančných príspevkov, preto SKS prisľúbila finančnú podporu do výšky 10 tis eur. 

 

7th CARDIO UPDATE EUROPE, 2. – 3. 7. 2021, virtual 

Pôvodne sa malo konať toto podujatie v Bratislave. SKS dostala 5 voľných vstupov pre svojich 

členov, preto treba navrhnúť mená možných účastníkov za zásluhy. Prof. Hatala bude mať 3. 

7. prednášku na tému Ventricular Arrhythmias. 

 

3. Voľby SKS 2021 – aktuálne informácie o priebehu 

Aktuálne informácie od predsedu volebnej komisie dr. O. Beňačku. 1. kolo volieb – zasielanie 

súhlasov s kandidatúrou do 17. 6. 2021. Hlasovalo 126 členov SKS. Na tomto základe sa 

vypracoval menný zoznam podľa počtu hlasov. Z prvých 30 oslovených súhlasilo 

s kandidatúrou 29, 1 nesúhlasil s postupom do 2. kola volieb. Aktuálne bolo oslovených 5 

náhradníkov. Zverejní sa zápisnica z 1. kola volieb a následne volebná komisia vyhlási 2. kolo 

volieb a súbežne budú prebiehať voľby do pracovných skupín. 

 

4. Rôzne 

Prof. Kmec – členovia výboru dostali mail ohľadom možnosti byť expertom EMA (člen 

vedeckej poradnej skupiny) – nikto sa však neprihlásil v 1. kole. Ak bude záujem v 2. kole, 

treba navrhnúť členov. V súčasnosti je v EMA 12 expertov z celej Európy. 

Doc. Beňačka – Písomný dokument, týkajúci sa problémov ambulantných kardiológov (návrhy 

zmien hodnotiacich koeficientov v dg. postupoch), poslal na VšZP, žiaľ, je bez odpovede. 

V novom termíne do 16. 8. sa plánuje stretnutie vo VšZP. 

Ďalším problémom je, aké sú zazmluvnené počty kardiologických ambulancií v jednotlivých 

krajoch. Toto je nevyhnutné prerokovať s VšZP a MZ SR. 

Dr. Hlivák informoval, že aktuálne sa pripravuje aj optimalizácia siete ambulantných pracovísk, 

zatiaľ, žiaľ, nemá bližšie informácie k aktuálnemu stavu projektu. V diskusii členovia výboru 

navrhli, aby sa tieto problémy uverejňovali v mienkotvorných médiách, aby zdravotné 

poisťovne postúpili SKS dáta na komentovanie, zdravotné poisťovne však nie sú povinné dáta 

poskytovať. Treba sa obrátiť na NCZI. Potrebné je stretnutie SKS so štátnym tajomníkom MZ 

SR a vytvorenie pracovnej skupiny na preskúmanie legislatívy a následne treba podať návrh 

potrebného počtu ambulantných kardiológov. Tento problém MZ SR rieši, výsledky sa 

očakávajú v lete. 

Cardiology Letters 2-2021 a vreckové odporúčania ESC 2020 NSTE-AKS sú pripravené do 

tlače. 
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Ďalší výbor: 8. 9. 2021 

 

Dr. Hlivák sa poďakoval členom výboru za dobrú spoluprácu a účasť na zasadaní výboru. 

 

 

 

 

 

     

MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC 

prezident SKS    prezident elect  

 

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH, FESC 

vedecký sekretár SKS 

 


