Zápisnica č. 1/2021 – 2024 zo zasadnutia výboru
Slovenskej kardiologickej spoločnosti
3. novembra 2021, hotel Loft, Bratislava
Prítomní členovia nového výboru: dr. O. Beňačka, dr. A. Bystriansky, doc. E. Gonçalvesová, doc.
J. Gonsorčík, dr. P. Hlivák, dr. G. Kaliská, dr. P. Lesný, dr. M. Luknár, dr. J. Pacák, prof. I. Šimková,
dr. Ľ. Urban, dr. A. Vachulová
Kontrolná komisia: dr. I. Šoóšová
Predsedovia PS SKS okrem členov výboru: dr. A. Farkaš, dr. V. Illíková, doc. J. Maďarič
Odstupujúci výbor a kontrolná komisia: doc. J. Beňačka, doc. M. Dúbrava, prof. R. Hatala, prof.
J. Kmec, dr. F. Kovář, dr. P. Lesný, dr. R. Margóczy, doc. M. Studenčan, prof. F. Šimko,
Neprítomní (ospravedlnení): dr. M. Hudec, dr. T. Malacký, dr. P. Olexa, dr. A. Böhm, dr. J.
Dúbrava, doc. Š. Farský, ing. M. Ferko,dr. P. Margitfalvi, Mgr. M. Mikátová, doc. S. Mišíková, dr.
V. Neuschl
Sekretariát SKS: Ing. I. Bieliková, Mgr. I. Orlická, Ľ. Štibraná
Program 1. časť
Spoločné zasadnutie výborov SKS v končiacom a nastávajúcom funkčnom období:
1. Otvorenie a program výboru (spoločne)
2. Cardiology Letters
3. XXVI. kongres SKS 2021 – vyhodnotenie
4. Funkčné obdobie výboru SKS 2018 – 2021 – odkazy pre kontinuitu a budúci rozvoj
Otvorenie a program výboru
Doc. Gonçalvesová, prezidentka SKS, privítala prítomných na spoločnom zasadnutí výborov
v končiacom (2018-2021) a nastávajúcom (2021-2024) funkčnom období a oboznámila ich
s pripraveným programom.
Cardiology Letters
Prof. Hatala, šéfredaktor časopisu Cardiology Letters, informoval o pracovnom stretnutí 8. 9. 2021
(doc. M. Dúbrava, doc. E. Gonçalvesová, prof. R. Hatala, dr. P. Hlivák a dr. F. Nehaj), na ktorom
zúčastnení predniesli svoje predstavy a návrhy, ako zvýšiť úroveň časopisu Cardiology Letters (CL)
a s tým spojenú rekonštrukciu redakčnej rady. CL bude vychádzať 6x ročne, forma bude hybridná.
Webovú stránku CL je nevyhnutné aktualizovať, aby mala funkčný a prehľadný dizajn s možnosťou
full textového vyhľadávania, užívateľsky prívetivé rozhranie pre dvojjazyčné on-line podávanie
rukopisov, ich ďalší manažment, vrátane recenzií a revízií. Je potrebné nájsť nového dodávateľa.
Štruktúra čísla CL:
− originálny článok 2x
− krátky originálny článok (short communication) 2x
− State-of-the-Art – review (pozvanie, honorár) 2x
− nevyžiadané prehľadové články 2x
− kazuistiky 1 – 3
− Journal watch – lekári v špecializácii by vyberali najaktuálnejšie novinky z iných
renomovaných medicínskych časopisov (napr. FMK)

1

− Obrazy v kardiológii a Kardiológia v obrazoch (originálne schémy, obrazové informácie...).
Pre kvalitnú grafiku abstraktov a obrázkov nájsť skúseného grafika
− Odporúčania ESC (preklad vreckovej formy)
− Komentár k odporúčaniam
Šéfredaktorom (Editor-in-Chief) bude prof. MUDr. Peter Mitro, PhD., Klinika kardiológie UPJŠ LF
a VÚSCH, a. s., Košice. Zástupcovia (Co-Editors-in-Chief): doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
a prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
Redakčná rada (Editorial Board) = výkonná redakčná rada = 11 editori
− 3-ročné funkčné obdobie (zhodné s funkčným obdobím Výboru SKS)
− minimálne 2 príspevky/rok (1x ako autor, 1x ako korešpondujúci autor)
− písomné recenzie
− 6x ročne virtuálne zasadnutie RR (ku každému číslu)
− past predsedníctvo (prezident a vedecký sekretár)
− aktuálny vedecký sekretár
− zástupcovia vedeckých inštitúcií, pre pre- a postgraduálnu výučbu v kardiológii:
o prof. MUDr. Zuzana Gdovinová (neurológia)
o PharmDr. Adriana Duriš Adameová (basic research)
− nominant SASA
− nominant SHS
Recenzné konanie: recenzia bude kolektívnym rozhodnutím (prípadne prizvaný recenzent z ČR)
Interaktívna recenzia, pomoc mladým autorom vytvoriť kvalitný manuscript.
Diskusia: doc. Goncalvesová: vychádzajúce č. 3–4/2021 je kvalitné. CL prináša dôležité odborné
informácie čitateľom. Úloha CL je nezastupiteľná, treba zvýšiť úroveň časopisu, čo je výzvou pre
členov výboru zlepšiť publikačnú aktivitu. Vyzvala prítomných prihlásiť sa do novej výkonnej RR.
Prof. Hatala: CL čítajú aj revízni lekári, odborníci z MZ SR. Dr. Urban: pridať logá SHS a SASA
na obálku CL a na web. Doc. Goncalvesová vyslovila poďakovanie prof. Ivanovi Hulínovi, DrSc.
za dlhoročnú vynikajúcu prácu v prospech časopisu, ktorý ako Co-Editor-in-Chief for Basic
Cardiovascular Research bude pracovať do konca t. r.
Súhlas s rekonštrukciou RR vyjadrili všetci prítomní.
XXVI. kongres SKS 2021 – vyhodnotenie
Partneri podujatia: FF spolu: 30. Hlavní partneri: 3 (Novartis, Pfizer, Servier)
Odborný program: Počet blokov: 27, Počet prednášok: 96
Sponzorované sympóziá: 11 sympózií (9 x 60 min; 1 x 90 min; 1 x 40 min), 1 prednáška (1 x 20
min), Bloky pracovných skupín: 9
Abstrakty: 19 = 1 blok originálnych prác (akceptovaných 5 prednášok z toho 1 neodznela), 13
posterov (akceptovaných 14 z toho 1 nedodaný)
Počet stiahnutí mobilnej aplikácie: 101.
Počet registrovaných 654, lekári 417, sestry 36 , študenti 15, vystavovatelia 186.
Vysielanie kongresu (blokov PS) sledovalo 117 účastníkov.
Archív bude dostupný na webe kongresu www.sks2021.sk od 8. 11. 2021.
Pozitíva: menej paralelných sekcií, dostatočné prestávky, odpadla sobota.
Výzvy: malý počet abstraktov, ktoré boli formálne nejednotné; nejasné súhlasy s nahrávaním pre
SKS a agentúru Tajpan (v budúcnosti bude opäť prejednané a aktualizované v spolupráci s externou
advokátskou kanceláriou). Disproporcia: originálne práce / bloky pracovných skupín /
sponzorované sympóziá.
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Pri prejednávaní výsledkov XXVI. Kongresu SKS výbor rozhodol o potrebe písomného
upozornenia MUDr. Allan Böhma v súvislosti s nevhodnou prezentáciou súkromnej kliniky
(spoločnosti) v jeho prednáške v bloku PS FMK na kongrese SKS. V súvislosti s tým sa Dr. Böhm
vzdal odmeny zo zisku kongresu SKS pre koordinátorov vedeckého programu.
Doc. Gonçalvesová ďalej informovala o predpokladanom hospodárskom výsledku XXVI. kongresu,
nákladoch, výnosoch a zisku. Definitívny výsledok bude po obdržaní všetkých faktúr. Rozdelenie
zisku podľa hospodárskeho poriadku SKS, t. j. 10 % z čistého zisku rozdeliť medzi koordinátorov
vedeckého programu a sekretariát.
Hlasovanie: Jednomyseľný súhlas odstupujúceho a nového výboru, proti: 0, zdržal sa: 0
Funkčné obdobie výboru SKS 2018 – 2021
Dr. Hlivák, past-prezident SKS, poďakoval za postrehy a komentáre členom odstupujúceho výboru.
Trojročné obdobie bolo ovplyvnené nepriaznivou epidemiologickou situáciou, spôsobenou
ochorením COVID-19. Pracovné a edukačné aktivity boli zrušené alebo presúvané na iné termíny.
Činnosť SKS viedol v zmysle Stanov SKS, nariadení ESC, WHF a ich vzájomnej kooperácii. XXV.
kongres bol zorganizovaný úspešne on-line. Zvýšené nároky pri uzatváraní zmlúv
s farmaceutickými spoločnosťami. V uvedenom volebnom období sa konali tri kongresy SKS,
s pozitívnym hospodárskym výsledkom a ďalšie edukačné aktivity pre členov SKS, napr. Fórum
mladých kardiológov, Tatranské kardiologické dni (on-line). Všetky aktivity boli prerokované na
Valnom zhromaždení SKS s priaznivým hospodárskym výsledkom. Na záver sa poďakoval
sekretariátu SKS, odstupujúcemu výboru a nastupujúcemu výboru poprial veľa zdaru.
Za vynikajúcu spoluprácu v danom období sa všetkým poďakoval aj vedecký sekretár prof. Kmec.
Program 2. časť
1. Zasadnutie nového výboru 2021 – 2024
2. Voľba vedeckého sekretára
3. Plánované akcie na rok 2022
4. Nosné a strategické agendy SKS – úvod do diskusie pre riešenia na funkčné obdobie
2021 – 2024
5. Termíny rokovaní výboru SKS 2022
6. Rôzne
Voľby do výborov PS 2021 – 2024
Pracovná skupina
Akútna kardiológia
Ambulantní kardiológovia
Experimentálna kardiológia
Fórum mladých kardiológov
Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti
Invazívna a intervenčná kardiológia
Kardio-cerebrálna medicína
Kardio-rádiologické zobrazovanie
Kardiovaskulárna rehabilitácia
Neinvazívna kardiológia
Pediatrická kardiológia
Periférna cirkulácia

Predseda PS
MUDr. Anton Farkaš, PhD.
doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH
Ing. Miroslav Ferko, PhD.
MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC
prof. MUDr. Iveta Šimková CSc., FESC, FACC
MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC
doc. MUDr. Silvia Mišíková PhD., MPH
MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC
MUDr. Viera Illíková, PhD.
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
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Preventívna kardiológia
Sestry pracujúce v kardiológii
Srdcové zlyhávanie
Transplantácia srdca a pľúc

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC
Mgr. Margita Mikátová
MUDr. Peter Lesný, PhD.
MUDr. Milan Luknár, PhD.

Voľba vedeckého sekretára
STANOVY SKS, čl. 6: Na prvej schôdzi výboru SKS po voľbách volí výbor zo svojich
novozvolených členov (na návrh prezidenta alebo iného člena výboru) vedeckého sekretára tajnou
voľbou.
Prezidentka SKS doc. Goncalvesová navrhla za vedeckého sekretára MUDr. Milana Luknára, PhD.
Dr. Luknár nomináciu prijal.
Hlasovanie bolo tajné: Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0.
Sčítanie hlasovacích lístkov vykonala : MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., člen kontrolnej komisie SKS.
Plánované akcie na rok 2022
− XXVII. kongres SKS: 5. – 7. 10. 2022, Šamorín
− Tatranské kardiologické dni (TKD) – odporúčanie zachovať periodicitu raz za 2 roky,
najbližšie TKD je plánované v roku 2023.
− FMK: apríl/máj 2022, východné Slovensko
− Sympózium na XXX. zjazde ČKS, 8. – 10. 5. 2022, Brno, hybridná forma (posledných 6
rokov pripravovali bloky SASA, PSSZ, PSAK, PSIIK). Do 25. 11. 2021 predsedovia PS
nahlásia návrhy na edukačnú prednášku.
− Sympózia na kongresoch iných spoločností
− PSIIK (CINRE): druhá polovica júna
− ECHODEŇ: dr. J. Dúbrava (PSNK) a prof. Šimková (PS ChCh a VChS): 1 deň v apríli/máji
− PSAK: dr. Farkaš: každoročné podujatie s participáciou iných spoločností: oznámi termín
− PS Pediatrická kardiológia: Memoriál prof. Jakubcovej + 30. výročie DKC: 28. 4. 2022
− PS preventívnej kardiológie spolu s XXXVII. kongres SHS: 31. 3. – 2. 4. 2022, Bratislava.
SHS poskytne financie PS PK v alikvótnej čiastke.
IMPLEMENTAČNÝ MÍTING/GY
Doc. Goncalvesová vysvetlila svoju predstavu konania takejto aktivity: jednodňový implementačný
míting pred kongresom SKS alebo po kongrese. Podobne pred alebo po podujatí FMK/TKD. Na
týchto mítingoch by boli prezentované najnovšie informácie z guidelinov ESC pre záujemcov
z radov SKS a iných spoločností, čo by bolo zaujímavé aj pre sponzorov. Diskusia: zaujímavý
nápad, treba pozvať aj odborníkov z MZ SR, poisťovní, revíznych lekárov.
FMK, východné Slovensko – Implementačný míting č. 1 – v piatok, vo štvrtok podujatie
Kongres SKS – Implementačný míting č. 2: návrh: v stredu pred kongresom alebo v piatok po
kongrese
Hlasovanie: piatok po kongrese: za 10, proti: 2, zdržal sa: 0
Ďalšie podujatia:
• SASA: slovenské a české sympózium o arytmiách, termín: nedeľa – utorok, november
• SASA: podujatie máj – jún, Donovaly (predtým Vyhne)
Návrh: kalendár podujatí SKS uverejniť na webe a v časopise. Predsedovia PS nahlásia sekretariátu
SKS plán podujatí na rok 2022.
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Hospodárenie SKS
Doc. Goncalvesová stručne informovala o finančnej situácii spoločnosti, porovnala jednotlivé
položky hospodárenia za roky 2017 – 2021 (výnosy a náklady kongresov, časopisu Cardiology
Letters, vreckových odporúčaní a i.). Rok 2020 je ziskový, odhadované údaje roku 2021 k
30. 10. 2021: predpoklad zisku.
Návrh rozpočtu na rok 2022
Prezentované náklady, výnosy v jednotlivých položkách.
Diskusia: Dr. Illíková – požiadala o finančnú podporu pre DKC –30. výročie. Dr. Farkaš – pre
mladých kardiológov je možnosť požiadať o európske granty (stáže, pobyt na zahraničných
pracoviskách, výskumné edukačné granty). Dr. Hlivák – táto forma podpory funguje, napr. ESC
poskytuje voľné registrácie pre mladých členov. Táto aktivita je málo komunikovaná. Doc.
Gonsorčík navrhol finančne podporiť napr. stáže. Prof. Šimková a dr. Hlivák – nevyhnutnosť
revidovať Hospodársky poriadok SKS.
Hlasovanie o návrhu rozpočtu na rok 2022: Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
Ciele vo funkčnom období 2021 – 2024
Zvýšiť aktivitu v oblasti originálnych prác a výskumu.
Časopis CL revitalizácia (stabilizácia).
Tradičné akcie aj inovácie vo vzdelávacích aktivitách SKS.
Podpora ambulantných a mladých kardiológov – definovať „priority“ týchto skupín.
Nosné agendy SKS
− Guidelines: koordinácia – vedecký sekretár, implementačné mítingy – Dr. Urban. Národným
koordinátorom guidelines ESC je v súčasnosti prof. Šimková, nahradí ju vedecký sekretár
dr. Luknár
− Vzťahy s ostatnými odbornými spoločnosťami okrem ESC: ČKS, SHS, SLS, SIS, SASA,
WHF – past prezident: súhlasí, okrem legislatívnej agendy SLS.
Doc. Beňačka a dr. Kaliská navrhli vytvoriť tzv. „Legislatívnu radu“ ktorá bude prerokovávať
podklady zo SLS a aj MZ SR, čo je mimoriadne náročná práca, preto treba iniciovať skupinu
minimálne troch členov z výboru, pracovných skupín alebo kontrolnej komisie do uvedenej
rady. Z dodaných podkladov SLS a MZ SR vyberú relevantné a následne budú informovať
výbor o svojej činnosti. S týmto návrhom výbor SKS súhlasí.
− Vzťahy s ESC: vedecký sekretár a prezident
− Zmluvy, ekonomika, garancie, stratégia: predsedníctvo
− Akcie SKS: všetci – organizačný a programový výbor, predsedovia PS a predsedníctvo. Na
najbližšom zasadnutí budú výbory definované.
− Sociálne siete a web: Dr. O. Beňačka, vedecký sekretár
Ďalšie agendy (do budúceho stretnutia vyjadriť záujem o prácu v týchto skupinách):
− Kontinuálne info: SKS news, sekretariát, mladí, prípadne skupina ľudí ktorá zabezpečí
informovanosť členskej základne.
− Legislatívna komisia
− Grantová komisia
− Finančné príspevky SKS za vedeckú aktivitu
Zoznam členov pracovných skupín poskytne sekretariát SKS na vyžiadanie predsedovi PS.
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Termíny rokovaní výboru v roku 2022
9. február, 13. apríl, 8. jún, 7. september, 9. november
Doc. Goncalvesová poďakovala prítomným za účasť, podnetné návrhy a ukončila zasadanie.

MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC
past prezident SKS

MUDr. Milan Luknár, PhD.
vedecký sekretár SKS

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA
prezidentka SKS
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