
SLOVENSKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 

 
Zápisnica č. 11/2016 – 2018 zo zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

 

 
 

Zasadnutie výboru SKS sa konalo dňa 29. novembra 2017 o 13:30 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, doc. A. Jurko, dr. G. Kaliská, doc. J. Kmec, dr. F. Kovář, doc. M. Studenčan, prof. I. Šimková, prof. D. 

Pella 

Ospravedlnení členovia výboru: prof. F. Šimko 

 

Kontrolná komisia SKS:  

Prítomní: doc. S. Stančák 

Neprítomní: MUDr. P. Mečiar 

Ospravedlnení: MUDr. A. Vachulová 

 

Sekretariát SKS: Ing. P. Kollárik, Mgr. O. Sanaderová, Ľ. Štibraná, R. Surovčiaková 

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

Maďarič  

 

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 – vyhodnotenie 

3. Príprava XXIII. kongresu SKS v roku 2018 

4. Voľba prezidenta-electa 

5. Organizácia 9. TKD – stav príprav 

6. Finančná situácia SKS a návrhy na jej zlepšenie 

7. Perspektívne činnosti pracovných skupín 

8. Rôzne  

• Informácia o funkčnosti a využívaní nového portálu SKS 

• Žiadosti o finančný príspevok 

 

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru SKS 20.9.2017 

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

s návrhmi opatrení, ktorých cieľom je vyrovnané, resp. prebytkové finančné hospodárenie. 

Z: Sekretariát – Ing. Kollárik 

T: marec 2018    

 

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

Z: členovia výboru 

T: ASAP 

 

 

 

Plnenie:  

SLS by mala nájsť riešenie. SKS nemá dostatok finančných prostriedkov na právnické služby, ktoré sú 

nevyhnutné na riešenie nezrovnalostí v legislatíve. 

 

U10/17/3 – Rozposlať témy na spracovanie ŠDTP. 



Z: prof. R. Hatala 

T: ASAP 

Plnenie: splnené 

 

2. XXII. kongres SKS – vyhodnotenie 

 

 
Počet účastníkov: 1060 

Generálny partner: Novartis Slovakia 

Prednáška – Srdcové zlyhávanie – ARNI – najvyššia účasť 253 účastníkov 

Valné zhromaždenie – 83 účastníkov 

Novinky: -  skrátený odborný program / 2 dni  

  -  spoločenský program v SND / bez galavečera   

-  SLIDOO aplikácia 

  -  QR aplikácia na zisťovanie účasti v sále 

  -  elektronická aplikácia programu na webe 

 

 

3. Príprava XXIII. kongresu SKS v roku 2018 

 

Miesto konania: Kongresové centrum X-bionic Šamorín 

Termín: 4. – 6. 10. 2018  

Kalkulovaný odhad úspory nákladov oproti SND – cca 30 % 

Hlasovanie za miesto kongresu v X-Bionic, Šamorín 

Za: všetci prítomní 

 

4. Voľba prezidenta-electa 

 

• Čl. 6 stanov SKS: Na konci druhého roka funkčného obdobia volí výbor zo svojich novozvolených členov (na 

návrh prezidenta alebo iného člena výboru) budúceho prezidenta SKS (prezident-elect) tajnou voľbou. 

• Za budúceho prezidenta nemôže byť zvolený súčasný prezident ani past-prezident. 

• Prof. Hatala predniesol svoj návrh pre realizáciu voľby prezidenta SKS pre budúce volebné obdobie 

a profil budúceho preyidenta: 

• Kardiologickou komunitou akceptovaný odborný leader, uznávaná autorita 

na národnej úrovni, prezentný aj na medzinárodnej aréne 

• Znalý fungovania SKS na národnej i medzinárodnej úrovni s dobrými 

komunikačnými schopnosťami aj v anglickom jazyku 

• Kreatívnosť a inovatívnosť v hľadaní nových riešení pre všestranný rozvoj 

SKS 

• Prihláška potenciálnych kandidátov z radov členov aktuálneho výboru SKS 

(ktorým to stanovy umožňujú) 

• Štruktúra prihlášky: 

o CV 

o Koncepcia rozvoja SKS s konkrétnymi krokmi a postupom 

implementácie 

• Prihlášky adresovať predsedovi nominančného výboru (NV) 

• NV vyberie v tajnej voľbe minimálne 2 kandidátov 



• Výbor hlasuje v tajnej voľbe, prezidentom sa stáva kandidát, ktorý získal nadpolovičný počet všetkých hlasov 

členov výboru s právom voliť 

 

Nominačný výbor - zloženie 

• 5 členov (člen nemôže kandidovať pre nasledujúce volebné obdobie) 

• Prezident (predseda) 

• Past-prezident 

• Past-past prezident (nemôže kandidovať pre nasledujúce volebné obdobie) 

• Prednosta / primár kardiologickej kliniky / kardiocentra  v SR  

• Alternatíva:  

• Predseda niektorej PS  

• Člen širšieho výboru SKS mladší ako 40 rokov 

 

Na záver bohatej diskusie výbor rozhodol  o zložení nominačného výboru iba z členov prezídia a KK. 

 

Hlasovanie o zmene spôsobu voľby prezidenta:  

Do 22.1.2018 odoslať prihlášky prezidentovi vrátane CV a koncepcie rozvoja SKS alebo v prípade 

nominácie iného člena výboru jeho súhlas. 

Výbor na zasadnutí 11.2.2018 zvolí nového prezidenta. 

Za: všetci prítomní 

 

Hlasovanie o zapracovaní koncepcie voľby prezidenta do stanov SKS: 

Za: 11 

Zdržal sa: 1 

Proti: 0 
 

 

5. Organizácia 9. TKD – stav príprav 

 

Miesto: Hotel Patria, Štrbské Pleso, 11. – 13.2.2018 

21.11.2017 sa uskutočnilo stretnutie s farma firmami, na ktorej boli prezentované podmienky účasti. 

Novinka: Individuálna prednáška podporovaná edukačným grantom firmy. 

Na základe etického kódexu AIFP niektoré firmy nebudú môcť podporiť účasť lekárov na tomto podujatí. 

SKS im ponúklo alternatívne formy spolupráce: Inzercia na novom portáli, alebo v časopise Cardiology 

Letters. 

Termín odovzdania prihlášok: 7.12.2017 

Prof. Hatala vyzval predsedov PS a členov výboru, aby posielali svoje návrhy blokov. 

Treba zvýšiť finančnú aktivitu PS a zdôraznil v tejto súvislosti dôležitú úlohu PS pri organizovaní ich 

odborných podujatí.  

 

 

6. Finančná situácia SKS a návrhy na jej zlepšenie 

 

Námety na nové formy získavania príspevkov na edukačné aktivity SKS  

 

1. Osobné návštevy riaditeľov farma firiem s cieľom identifikovať nové formy spolupráce a motivovať 

ich k podpore ďalšieho vzdelávania kardiológov. 



2. Využitie edukačných grantov z fondov MZ SR, ESC, EÚ, WHO, Nórskych fondov, Švajčiarskych 

fondov … 

3. Iniciovať pravidelnú verejnú zbierku zameranú na podporu edukáciu, prevenciu a manažment KV 

ochorení podľa vzoru Dňa žltých narcisov, Modrej stužky, Hodiny deťom a pod.)  

Body 1. a 2. výbor odsúhlasil, bod 3. nie. 

Získanie 2 % z daní od firiem a aj jednotlivcov. 

Nový portál SKS – webináre, webové semináre podporované farma firmami. 

Prof. Hatala vyzval prítomných, aby posielali svoje návrhy na zlepšenie finančnej situácie SKS na sekretariát.  

 

 

7. Perspektívne činnosti pracovných skupín 

 

Prof. Hatala zdôraznil potrebu aktivizácie PS. 

Vytvorenie – založenie  novej pracovnej skupiny – 2 žiadosti 

1. PS Kardiovaskulárne zobrazovanie, ktorá by sa zaoberala zobrazovaním MRI a CT. 

2. PS Kardiocerebrálna medicína 

 

Prebehla diskusia o názve a náplni týchto PS. Zo všeobecnej situácie vyplýva, že sú potrebné a treba 

pripraviť ich vytvorenie. Treba hľadať konsenzus, najmä pri príprave PS pre kardiovaskulárne zobrazovanie, 

ktorej náplňou je z prevažnej väčšiny ultrazvukové zobrazovanie (echokardiografia), v našich podmienkach 

už 20 rokov zastrešené PS neinvazívnej kardiológie (PS NIK). O potrebe premenovania PS NIK na PS 

kardiovaskulárneho zobrazovania sa v poslednom roku diskutovalo aj na pôde výboru SKS (MUDr. Chňupa 

- predseda PS a prof. Šimková - podpredsedkyňa PS a predsedkyňa PS ChaVCHS). Prof. Šimková 

poukázala na to, že v ESC historicky sa EACVI (European association of cardiovascular imaging) kreovala 

z pôvodnej European association of echocardiography tým, že pred 5 rokmi poňala aj CT a MR diagnostiku, 

a zdôraznila, že v tejto PS i po fúzii absolútne dominuje echokardiografia. Aktivitu radiológov a ich žiadosť 

o etablovanie PS s náplňou radiologickej diagnostiky v KV medicíne treba privítať, avšak názov PS upraviť 

tak, aby vystihoval podstatu: "PS kardiologickej radiodiagnostiky". 

 

 

 

8. Rôzne 

 

Informáciu o funkčnosti a využívaní nového portálu SKS podal MUDr. O. Beňačka. 

Realizované kroky: 

- importovaná databáza (treba doladiť detaily) 

- spustené nové e-mailové adresy: info@sks.sk, president@sks.sk, cardiologyletters@sks.sk, 

redakcia@sks.sk 

- vytvorená 8-členná redakcia Aktuality vo vede, spustenie od 01/2018 

- vytvorené polia na bannery 

Plán na december: 

- skorigovať dáta v databáze členov (tituly, adresy atď..) 

- vyladiť odosielanie hromadnej pošty 

- vytvoriť archív akcií  

Google Analytics: 

- zatiaľ najnavštevovanejšie sekcie sú: „Odporúčania“, „Fotoreport z SKS“ a “Praktické“ 

Nový web SKS bol spustený pod vedením Dr. O. Beňačku. Treba doladiť detaily. 

 

 

mailto:info@sks.sk
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Žiadosti o finančný príspevok 

 

MUDr. Allan Böhm, MBA (500 eur schválené) 

Aktívna účasť na ESC kongrese v Barcelone 26.8. – 30.8.2017 „Produkty pokročilej glykácie ako 

prediktory dlhodobého výsledku rádiofrekvenčnej ablácie predsieňovej fibrilácie“. 

A. Böhm, Ľ. Tóthová, Ľ. Urban, P. Slezák, P. Hlivák, R. Hatala 

 

MUDr. Monika Kaldarárová, PhD. (500 eur schválené) 

Aktívna účasť na 51. kongrese AEPC v Lyone 29.3. – 1.4.2017 

„Dlhodobý vývoj koronárnych artérií pre Kawasakiho syndróme“ 

M. Kaldarárová, A. Kánotorová, V. Vršanská., J. Mikuláš, J. Mašura  

 

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.  (600 eur schválené) 

Publikácia v časopise: International Journal of Molecular Sciences, 07/2017, IF 3,226 

„Lactacystín-induced model of hypertension in rats: effects of melatonin and captopril“ 

F. Šimko, O. Pecháňová, K. Repová, S. Aziriová, K. Krajčírovičová, P. Celec, L. Tothová, S. Vranková, L. 

Balážová, Š. Zorad, M. Adamcová 

 

MUDr. Viera Illíková  (400 eur schválené) 

Prezentácia posteru na kongrese Europace – Cardiostim, Viedeň, 18.6. – 20.6.2017  

„Transseptal approach for catheter ablation of left-sided accesssory pathways in children and 

adolescents“ 

V. Illíková, P. Hlivák, M. Bjeloševič, M. Chalupka, R. Hatala 

 

SKS je už riadne registrovaná v zozname prijímateľov 2% z dane na rok 2018. 

 

Krátku informáciu o podujatí Cardio Upadate Europe 2018, ktoré sa bude konať v Bratislave v termíne 28. – 

30.6. 2018, podal Ing. Kollárik. 

 

Je potrebné rozšíriť pravidlá pre prideľovanie finančných prostriedkov z roku 2014 o ďalšie kongresy, napr. 

EuroEcho, EuroGUCH, Europrevent, Asociácia pre srdcové zlyhávanie.... 

Návrh na odmenu za účasť na týchto kongresoch: 400 eur 

Všetci členovia výboru jednohlasne schválili tento návrh. 

 

 

 

Nové úlohy: 

 

U11/17/1: Členovia výboru zašlú svoje návrhy na kandidáta prezidenta-electa, vrátane CV a koncepcie 

rozvoja SKS. 

Z: Členovia výboru SKS                         T: 22.1.2018 

 

U11/17/2: Zaslať návrhy blokov na 9. TKD 

Z: Členovia výboru SKS a predsedovia PS                 T: 7.12.2017 

       

U11/17/3: Poslať návrhy na zlepšenie finančnej situácie SKS na sekretariát. 

Z: Členovia výboru SKS a predsedovia PS                 T: 10.2.2018 

 

U11/17/4: Konzultovať s organizátormi bratislavského podujatia Cardio Update 2018 predstavu o podpore zo 

strany SKS. 

Z: Ing. Kollárik                    T: 11.12.2017 



 

 

Prof. Hatala poďakoval prítomným za účasť, zaželal príjemné sviatky a ukončil výborovú schôdzu. 

 

 

Ďalšie zasadnutie výboru SKS: 11.2.2018 na 9. TKD. 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              
                                                        Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.                                                                                            

                                                 prezident SKS                                                                          
                                              

                                                                    
                                                                                                        

                                                                                                                                

MUDr. Peter Hlivák, PhD.                                                Prof. MUDr. Iveta Šimková 

  vedecký sekretár SKS                                                predchádzajúca prezidentka SKS   


