
   SLOVENSKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 

Zápisnica č. 10/2016 – 2018 zo zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

 

 

 

 

Zasadnutie výboru SKS sa konalo dňa 20. septembra 2017 o 14:00 v zasadačke Kliniky kardiológie a 

angiológie NÚSCH, a. s., Bratislava. 
 

Prítomní členovia výboru (abecedne): dr. J. Beňačka, dr. A. Bystriansky, dr. J. Dúbrava, prof. R. Hatala, dr. 

P. Hlivák, dr. G. Kaliská, doc. J. Kmec, dr. F. Kovář, doc. M. Studenčan, prof. F. Šimko, prof. I. Šimková 
Kontrolná komisia: dr. A. Vachulová 
Sekretariát SKS:  Ing. P. Kollárik, Mgr. O. Sanaderová, Ľ. Štibraná, L. Gábrišová 
Neprítomní (ospravedlnení) členovia výboru: doc. A. Jurko, prof. D. Pella,  

Predsedovia pracovných skupín: dr. O. Beňačka, doc. S. Filipová, doc. E. Goncalvesová, dr. M. Hrebík, dr. 

P. Chňupa, dr. F. Kovář, dr. M. Labudová, doc. J. Maďarič, dr. K. Mičko 
 

 

1. Otvorenie a program 

 

 

 Prof. Hatala privítal prítomných a otvoril zasadanie výboru s nasledovným programom: 
  

1. Otvorenie a program výboru, kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

2. XXII. kongres SKS  

3. Stanovy SKS 

4. Nová webová stranka  www.sks.sk  

5. Schválenie Štatútu udeľovania ocenení SKS 

6. Správa o hospodárení za rok 2016 

7. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy 

8. Rôzne  
• Výsledky súťaže o najlepšie originálne práce uverejnené v CL v roku 2016 

• Žiadosti o finančný príspevok a nové členstvo 
 

Kontrola úloh:  

 

U8/17/7 plní sa 
U8/17/9  splnená 
U8/17/10 splnená 

U9/17/1 splnili iba niektorí predsedovia PS 
U9/17/2 zrušená 
U9/17/3 splnili iba niektorí predsedovia PS 
 

U9/17/4 splnená 
U9/17/5 splnená 
U9/17/6 splnená 

U9/17/7 splnená 
U9/17/8 splnená 

U9/17/9 splnená 



 

2. Organizácia XXII. kongresu SKS – stav príprav 
 

Správu o aktuálnom stave príprav na XXII. kongres SKS podal prof. Hatala. Prihlásených je doteraz 26 FF, 

z toho 8 prihlásilo 10 edukačných grantov. Generálnym partnerom bude Novartis, hlavných partnerov je 4. 

Aktuálne objednaná výstavná plocha: 290 m2. Všetky PS prihlásili bloky, niektoré aj viac blokov alebo ďalší 

spoločný v kombinácií s druhou PS. Bloky SASA a SHS, blok ČKS. Abstraktov bolo prihlásených 40, ktoré 

boli zaradené do originálnych blokov a posterovej sekcie. 13 posterov je zaradených do Súťaže o najlepší 

poster. Tlačený program bude pripravený pre účastníkov kongresu už len v tomto roku. V budúcnosti sa už 

program tlačiť nebude, účastníkom sa poskytne v elektronickej forme. Slávnostné otvorenie o 17-tej. 

Očakávame príhovor ministra MZ SR. Budú dve prednášky zahraničných hostí: prof. Vardas a prof. Kautzner 

a udelenie čestného členstva SKS menovaným. Občerstvenie a umelecký večer v Opere. Na Valnom 

zhromaždení ocenenia jubilantov SKS, výhercov Súťaže o najlepšie originálne práce uverejnené v Cardiology 

Letters v roku 2016 a Súťaže o najlepší poster. 

 

3. Stanovy SKS 

Dr. Beňačka informoval o návrhoch členov výboru a PS k niektorým bodom stanov. Týkali sa viacerých 

zásad a pravidiel, ktoré vytypovali členovia výboru ku korekcii na základe skúseností s aplikáciou stanov 

v praxi v posledných rokoch. Výbor sa zhodol v názore, že sa nebude meniť trojročné volebné obdobie, 

princíp voľby prezidenta a zásadu „2x a dosť“ (pre členstvo vo výbore). Výbor sa zhodol aj na zmene zásady 

voľby kontrolného výboru (z delegátov umiestnených v druhom kole „pod čiarou“) a na zmene termínu 

prechodu kompetencií na nové vedenie SKS v deň konania Valného zhromaždenia. Stanovy boli na návrh 

právnej kancelárie doplnené o texty upresňujúce postup kompetentných orgánov SKS v prípade uvoľnenia 

funkcií, resp. nefunkčnosti orgánov SKS. Upravil sa aj princíp prijímania nových členov. Za takto upravený 

text stanov hlasovali členovia výboru jednohlasne. 
Dohodnuté návrhy zmien v stanovách budú predložené na hlasovanie na Valnom zhromaždení na XXII. 

kongrese SKS. 

 

 

4. Správa o príprave webovej stranky na doméne www.sks.sk 
 

Dr. Ondrej Beňačka predniesol informáciu o stave prípravy nového portálu SKS (www.sks.sk) a o jeho 

napĺňaní iniciačným obsahom. Stručne prezentoval zrozumiteľné a logické postupy vyhľadávanie 

jednotlivých záujmových tém, praktické funkcie pre každodenné využitie, napr. domáce i zahraničné kongresy 

a akcie, odporúčania, Cardiology Letters, kalkulačky, zoznam špecializovaných pracovísk, vyhľadávanie 

liekov, aktuality vo vede, odosielanie abstraktov na kongresy, odosielanie hromadných mailov. Odborná 

komisia v zložení prof. Hatala, prof. Šimková, doc. Goncalvesová, doc. Studenčan, dr. Hlivák a dr. Dúbrava 

bude dohliadať na kvalitný výber podkladov a informácií, ktoré sa budú uverejňovať na portáli. Bola založená 

aj redakčná rada z členov FMK. Portál je kompatibilný s mobilnými zariadeniami. Skúšobné spustenie portálu 

bude na XXII. kongrese SKS. Na 9. TKD už očakávame detailnú prezentáciu. 
 

 

5. Štatút udeľovania ocenení SKS 

 

Ing. Kollárik informoval o novom spôsobe udelenia ocenení SKS, t. j. o udelení bude rozhodovať výbor 

SKS a nie SLS. Štatút udeľovania ocenení SKS obsahuje 2 druhy ocenení: udelenie čestného členstva a 

najvyšším ocenením bude udelenie medaile SKS. 
Členovia výboru návrh jednohlasne podporili. 

 

6. Správa o hospodárení za rok 2016 

 

Správu o hospodárení v krátkosti predniesol vedecký sekretár na základe podkladov novej  účtovníckej 

spoločnosti Arisan. Výdavky SKS za rok 2016 boli 644 k€, prijmy 647,5 k€ a zisk bežného roka po zdanení 

-29 k€. Porovnanie nákladov/výnosov za predchádzajúce roky a porovnanie 2016 vs 2014  (porovnateľné 

roky s Tatranskými kardiologickými dňami). Táto správa bude prednesená aj na Valnom zhromaždení. 

http://www.sks.sk/


 

 

7. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy 

 

MZ SR vyžaduje od odborných spoločnosti vyracovanie ŠDTP, má to byť referenčný dokument, ktorý by 

používali predovšetkým praktickí lekári. Vypracovaním sú poverení viacerí členovia Výboru (Pracovná 

skupina). Prebehla diskusia ohľadne rozsahu a termínu odovzadania. . Po kongrese je potrebné začať vkladať 

dokumenty podľa inštrukcií doc. Šuvadu z MZ SR. Prof. Hatala rozpošle jednotlivým členom PS témy na 

spracovanie. 

 

8. Rôzne 

 

Katalóg zdravotných vykonov ambulantnej zdravotnej staroslivosti 

 

Katalóg zdravotných výkonov ambulantnej zdravotnej staroslivosti sa finalizuje. Aktuálne sa spúšťa fáza 

vypisovania registračných listov zdravotných výkonov zaradených do pripravovaného zoznamu zdravotných 

výkonov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Poverení boli Dr. Ďurčíková a dr. Dědič. Táto práca bude 

honorovaná zo strany MZ SR. 
 

 

Dr. Hlivák podal informáciu o výsledku Súťaže o najlepšie origilnálne práce uverejnené v Cardiology 

Letters v roku 2016 v kategóriách do a nad 35 rokov. 

 

9.TKD 
Termín: 11. – 13.2.2018 

Lokalita: tradične hotel Patria, Štrbské Pleso. 
Primárnou úlohou SKS je starať sa o kontinuálne vzdelávanie lekárov na Slovensku. Tatranské dni majú svoju 

tradíciu, ktorú treba ponechať. Z dôvodu obáv niektorých farmaceutických spoločností kvôli lokalite konania 

sa niektoré nezúčastnia tohto podujatia, takže firemné sympóziá nebudú. Očakáva sa viac blokov PS a Súťaž 

o najlepšiu kardiologickú kazuistiku. 

 

 

V diskusii o konaní XXIII. Kongresu SKS tradične v SND , resp. v Šamoríne členovia výboru napriek 

neuznášaniaschopnosti hlasovali v prospech X-bionic v Šamoríne.  

 

 

Žiadosti o finančnú podporu 

NÚSCH – Detské kardiocentrum, Bratislava, za Edukačný program v Detskom kardiocentre pri príležitosti 

pracovnej návštevy dvoch svetových odborníkov v detskej kardiológii a echokardiografii: Prof. Meryl Cohen 

(USA) a prof. Jan Marek (ČR/Veľká Británia). Podpora vo výške 1.300 eur nebola odsúhlasená. Prof. Hatala 

navrhol uhradiť poplatky spojené s ubytovaním a výbor jeho návrh schválil. 

Doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD. – publikácia Publikácia “Analysis of necroptotic proteins in 

failing human hearts”, 1Adameová Adriana,1Szobi Adrián, 2Gonçalvesová Eva, 3Varga Zoltán, 4Leszek 

Przemyslaw, 4Kuśmierczyk Mariusz, 5Hulman Michal, 1Kyselovič Ján, 3Ferdinandy Péter. Výbor odsúhlasil 

podporu 600 eur. 

MUDr. Marcela Danková PhD. – Aktívna účasť na ESC kongrese 2017, poster „Patients with HFrEF, 

HFmrEF and HFpEF, are they so different?“,Gonçalvesová E, Lesný P, Luknár M, Danková M, Šimovičová 

V, Kováčová M on behalf of the SLOVASeZ II investigators. Výbor odsúhlasil podporu 500 eur. 

PhDr. Monika Labudová, PhD. predsedníčka PS Sestry v kardiológii požiadala o podporu konania VI. 

Konferencie sestier vo výške 3000 eur. Prof. Hatala si vyžiadal rozpočet konferencie, následne navrhne výšku 

podpory. 

 

 



Žiadosti o členstvo v SKS 
 

MUDr.  Petra Kapráľová a MUDr. Drahomíra Schwartzová ml. Členmi SKS sa stanú po zaplatení členského 

príspevku. 

 

 

10. Nové úlohy   

 

U10/17/1  V spolupráci s finančným poradcom vypracovať analýzu nákladovosti a príjmov SKS spolu s 

návrhmi na opatrenia, ktorých cieľom je vyrovnané resp. prebytkové finančné hospodárenie. 
Z: Sekretariát         T: marec 2018 

 

U10/17/2  Členovia výboru navrhnú mechanizmy na riešenie pripomienkovania v legislatíve. 

Z: Členovia výboru        T: ASAP 

 

U10/17/3  Rozposlať témy na spracovanie ŠDTP. 

Z: Prof. R. Hatala        T: ASAP 

 

 

Prof. Hatala poďakoval prítomným za podporu a účasť a ukončil výborovú schôdzu. 

 
           

Plán zasadnutí výboru  na rok 2017 
 

• 29.11.2017 
 

                                                                                                                                        

 
                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                              
                                                        Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.                                                                                            

                                                 prezident SKS                                                                          
                                              

                                                                       
                                                                                                        

   MUDr. Peter Hlivák, PhD.                                                Prof. MUDr. Iveta Šimková 
      vedecký sekretár SKS                                                predchádzajúca prezidentka SKS      
 

 

 

 Zápis: O. Sanaderová 
 


