Zápisnica č. 10/2018 – 2021 z on-line zasadnutia výboru
Slovenskej kardiologickej spoločnosti 10. marca 2021
Prítomní členovia výboru (abecedne): doc. J. Beňačka, doc. M. Dúbrava, doc. E.
Goncalvesová, prof. R. Hatala, dr. P. Hlivák, dr. M. Hudec, prof. J. Kmec, dr. F. Kovář, dr. P.
Lesný, doc. M. Studenčan, prof. F. Šimko dr. I. Šoóšová, dr. A. Vachulová
Kontrolná komisia SKS: dr. T. Malacký
Ospravedlnení: dr. R. Margóczy, dr. P. Olexa
Sekretariát SKS (abecedne): Ing. I. Bieliková, Mgr. I. Orlická, Ľ. Štibraná
Hosť: dr. O. Beňačka

Program
1. XXV. kongres SKS – vyhodnotenie
2. XXVI. kongres SKS, 7. – 9. 10. 2021
3. 10. TKD – aktuálny stav príprav
4. Prezident-elect – voľba
5. Voľby SKS 2021 – 2014
6. Rôzne
Otvorenie, program výboru
Dr. Hlivák privítal prítomných na zasadaní výboru, ktorý sa z dôvodu pretrvávajúcej
nepriaznivej epidemiologickej situácie uskutočnil on-line. Informoval o bodoch dnešného
programu.
XXV. kongres SKS – vyhodnotenie
Kongresu sa zúčastnilo 20 farmaceutických spoločností, dvaja generálni partneri: Pfizer
a Novartis, hlavný partner: Servier. Odznelo 83 prednášok v 23 blokoch (edukačné granty: 8
sympózií, 7 prednášok, 9 blokov PS, 21 abstraktov, 1 blok originálnych prác, 15 posterov).
Trvanie: prednášky 1540 minút, čas vysielania: 1815 minút, celkovo aj s Valným
zhromaždením a reklamami vyše 30 hodín vysielacieho času. Priemerný počet pripojení:
340/blok. Počet registrovaných účastníkov kongresu 1180 (lekári, sestry, iní). Prezentovaný
počet zhliadnutí v jednotlivých dňoch (priemerne 1101/vysielací deň), peak, sledovanosť,
hospodársky výsledok kongresu (náklady, výnosy a zisk).
XXVI. kongres SKS, 7. – 9. 10. 2021
Uvedený termín je rezervovaný v Šamoríne, záloha uhradená. Rozhodnutie o prezenčnom
alebo on-line konaní kongresu nie je aktuálne možné, dohodne sa neskôr podľa vývoja
epidemiologickej situácie. Je potrebné vytvoriť organizačný a programový výbor kongresu.
Prezident SKS Dr. Hlivák vyzval členov výboru, aby sa prihlásili do jednotlivých výborov
kongresu, do programového výboru sa prihlásili prof. Kmec a doc. Goncalvesová. Ďalší
záujemcovia sa majú prihlásiť do konca marca.
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10. TKD 11. – 12. 4. 2021– aktuálny stav príprav
Stav príprav k dnešnému dňu: program podujatia pripravený na 95 %. Sympóziá PS: 6, spolu
420 minút. Firemné sympóziá: 9, spolu 650 minút. Novartis – generálny partner (2 sympóziá).
Počet prednášok: 54 (PS: 20, FF: 34), plánovaný čas prezentácií 960 minút, skutočný čas
prezentácií však 1070 minút. Redukovať čas trvania prednášok. Návrh: skrátiť sympóziá z 90
minút na 60 minút. Treba dodať chýbajúce názvy prednášok a mená prednášajúcich. Otvorená
je otázka on-line vysielania buď z práce, z domova alebo zo štúdia v Tatrách.
Diskusia: podujatie rozdeliť na viac dní, sympóziá skrátiť na 60-minútové, prednášky FMK
rozdeliť do blokov iných PS.
Prezident-elect – voľba
Voľba prezidenta-electa bola z dôvodu prebiehajúcej pandémie presunutá na obdobie, kedy
bude možné bezpečne zabezpečiť tajnú voľbu - prezenčne (rozhodnutie výboru na VZ
v novembri 2020). Aktuálna situácia je však naďalej nepriaznivá. Preto sa výbor rozhodol
voľby uskutočniť počas online zasadania výboru. V súčasnej situácii voľba prebehne
elektronicky prostredníctvom aplikácie Slido, ktorej priebeh a vyhodnocovanie bude
zabezpečovať predseda kontrolnej komisie dr. Malacký. Nemôže byť volený súčasný prezident
(dr. Hlivák), štatutárni zástupcovia iných spoločností (prof. Hatala – SASA, dr. Vachulová –
SHS). Pred samotnou voľbou premietol súčasný prezident SKS Dr. Hlivák aktuálne imanie,
hospodárenie SKS za ostatné 3 roky a stav účtov SKS k 10.3.2021. Vysvetlili sa krok po kroku
technické aspekty hlasovania cez aplikáciu Slido. Dr. Hudec navrhol prof. Kmeca, ktorý
nomináciu vzhľadom na mnohé paralelné pracovné povinnosti odmietol. Dr. Vachulová
navrhla za prezidenta-elect doc. Goncalvesovú. Prezident a všetci členovia výboru sa v diskusii,
ktorú iniciovala doc. Goncalvesová a vyzvala všetkých členov výboru, aby sa ku nominácii
vyjadrili, zhodli, že doc. Goncalvesová predstavuje výborného kandidáta, môže naplno využiť
svoje kardiologicko-manažérske schopnosti a v zdravej atmosfére kolegiality, dôvery a
podpory členov výboru môže pracovať pre prospech SKS v nastávajúcom náročnom období.
Doc. Goncalvesová nomináciu prijala, poďakovala za prejavenú dôveru a v plnom nasadení sa
bude koncentrovať na podstatné aj nové výzvy pre rozvoj kardiológie a SKS.
Hlasovanie: aplikácia Slido (spustil, kontroloval a vyhodnotil dr. Malacký, predseda Kontrolnej
komisie SKS). Najskôr všetci prítomní súhlasili s takýmto spôsobom hlasovania a následne aj
s návrhom na voľbu doc. Goncalvesovej ako prezidenta-electa s výsledkom:
Áno = 12; Nie = 0; Zdržal sa = 1. Doc. Goncalvesová bola jednomysleľne zvolená do funkcie
prezident-elect SKS.
Voľby SKS 2021 – 2014
Dr. O. Beňačka informoval o súčasnom stave prípravy volieb do výboru SKS na obdobie
rokov 2021 – 2024. Budú sa voliť: a) členovia výboru a kontrolnej komisie SKS a b)
predsedovia PS.
Volebná komisia pracuje v tomto zložení:
MUDr. Ondrej Beňačka, PhD., MBA – predseda VK
MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC
MUDr. Peter Olexa, PhD.
Volebná komisia vytvorila dokument – Manuál pre voľby, kde sú podrobnejšie vysvetlené
niektoré body, týkajúce sa volieb. Začiatok volieb je stanovený na 14. 4. 2021. Platby členského
– túto povinnosť vysvetľujú stanovy takto: Riadne členstvo zaniká pre neplatenie členských
príspevkov za dva kalendárne roky. Členstvo zaniká automaticky bez ďalšieho upozornenia 30
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dní po uplynutí dvoch rokov. Z diskusie vyplynula potreba vysvetlenia článku 4, odst. 4.4.1
pís. d) Stanov SKS, podal dr. Hlivák: Členstvo zaniká uplynutím 30 dní po konci druhého
kalendárneho roka v poradí, za ktoré člen nezaplatil členské, pričom nemusí ísť o po sebe idúce
dva roky. Zaplatenie členského za tretí rok ani doplatenie členského po 31.1. za ktorýkoľvek
z daných dvoch rokov zánik členstva nezvráti a SKS ho môže opätovne prijať za člena. Z tohto
vyplýva, že ak volebný proces začne v apríli 2021, definitívny zoznam členov oprávnených
voliť, očistený od tzv. neplatičov, ktorým členstvo zaniklo, môže byť zostavený ešte pred
voľbami a prípadne sa môžu pridať noví členovia SKS. Oprávňovať nových členov SKS
registrovaných po prvom dni konania volieb na volenie by zrejme viedlo k chaosu
a k nerovnakému počtu voliacich členov v každom kole. Treba sa pridŕžať zoznamu voliacich
členov zostavenému k prvému dňu volieb aj napriek skutočnosti, že stanovy formálne
priznávajú právo voliť každému registrovanému. V zmysle stanov je objektívnym momentom
zániku členstva uplynutie 30-dňovej lehoty po termíne splatnosti členského za druhý rok po
sebe. Z uvedeného vyplýva: človek buď je alebo nie je členom SKS. Keď je členom, môže voliť
a byť volený a členom prestane byť vo chvíli, keď uplynú dva roky + 30 dní. Toto bude platiť
ku dňu vyhlásenia volieb. Zoznam voličov treba očistiť od neplatičov dva roky + 30 dní.
Netreba používať výraz „uzamykanie“ platieb. Stav databázy sa posúdi ku dňu vyhlásenia
volieb 14. 4., kto nie je členom, nemôže voliť ani nemôže byť volený.
Rôzne
- XXIX. kongres ČKS, 9. – 21. 5. 2021, on-line: výzva na členov výboru SKS - je potrebné
navrhnúť blok SKS.
- Doc. Beňačka – informoval o fungovaní kardiologických ambulancií v súčasnej pandemickej
situácii. Po troch rokoch bola realizovaná anketa o podmienkach v kardiologických
ambulanciách. Štatistika je vypracovaná – bude uverejnená v Cardiology Letters. Výsledky
ankety budú zverejnené na webovej stránke SKS. Anketa priniesla aj výsledky týkajúce sa
aktuálnych zmlúv s VšZP. Ďalší materiál sa týka problému s hodnotiacimi koeficientmi za
jednotlivé výkony, ktoré sú zavádzajúce a mätúce. Väčšina kardiológov ich nepoužíva. Treba
vypracovať iné koeficienty. Výsledky ankety odošle do VšZP. Otázka pre výbor – materiál
odošle ako osoba, člen PS alebo pod hlavičkou výboru SKS. Materiál členovia výboru
preštudujú a svoje stanovisko odošlú dr. Beňačkovi do 15. 3. 2021.
Prezident SKS dr. Hlivák poďakoval prítomným za účasť, dobrú diskusiu a príjemnú atmosféru.
Ďalší výbor: 9. 6. 2021

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

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
vedecký sekretár SKS
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