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Zápisnica č. 12/2018 – 2021 zo zasadnutia výboru  

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

8. septembra 2021, hotel Park Inn, Bratislava 
 

 

Prítomní členovia výboru (abecedne): doc. E. Goncalvesová, prof. R. Hatala, dr. P. Hlivák, 

dr. P. Lesný, doc. M. Studenčan, prof. F. Šimko, dr. A. Vachulová  

Ospravedlnení: doc. J. Beňačka, doc. M. Dúbrava, dr. M. Hudec, prof. J. Kmec, dr. F. 

Kovář, dr. I. Šoóšová  

Prítomní predsedovia PS: dr. A. Böhm, dr. P. Chňupa, doc. J. Maďarič, dr. V. Neuschl, 

prof. I. Šimková, doc. J. Török 

Ospravedlnení: doc. Š. Farský, doc. S. Filipová, dr. P. Kalist, dr. M. Labudová, dr. M. 

Luknár, dr. M. Záhorec 

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

Ospravedlnený: dr. P. Olexa  

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

 

 

Program: 

1. Otvorenie a program výboru 

2. Kontrola úloh  

3. XXVI. kongres SKS 2021 

4. Štatút udeľovania ocenení Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

5. Voľby SKS 2021 

6. Hospodárenie SKS 

7. Rôzne 

 

 

Otvorenie a program výboru 

Dr. Hlivák, prezident SKS, privítal prítomných na spoločnom zasadaní členov výboru 

a predsedov PS SKS a oboznámil ich s pripraveným programom. 

 

Kontrola úloh 

Dr. Hlivák stručne informoval o plnení jednotlivých aktivít členov výboru a predsedov PS. 

 

Štatút udeľovania ocenení kardiologickej spoločnosti 

PS sestier pracujúcich v kardiológii vypracovala návrh „Ocenenia sestry za významný prínos 

v rozvoji ošetrovateľstva v kardiológii“. Ocenenie má podobu brošne a diplomu vyhotovenom 

v latinskom jazyku. Dr. Hlivák navrhol možnosti: 1. Doplniť ocenenie sestry do existujúceho 

štatútu SKS a 2. Nový vlastný štatút pre ocenenie sestier. Výbor odsúhlasil možnosť č. 1 

s tým, že ocenenie sestrám sa prvýkrát bude odovzdávať na kongrese v roku 2022, pretože 

Štatút ocenení musí schváliť Valné zhromaždenie na kongrese v tomto roku. 

Za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 
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Výbor na základe dodaných návrhov členov výboru na ocenenie jubilantov SKS v roku 2021 

odsúhlasil tieto ocenenia: Čestné členstvo: MUDr. Pavol Kunovský, CSc. a doc. MUDr. 

Martin Dúbrava, CSc. Medaila za zásluhy o poznaní srdca: prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc. 

Medaila za rozvoj kardiológie: MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.  

Za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

Členovia výboru SKS navrhli udeliť ocenenie In memoriam pre: MUDr. František Fazekaš 

a RNDr. Valéria Regecová. Doc. Goncalvesová iniciovala, aby spolupracovníci menovaných 

pripravili do Cardiology Letters príspevok – spomienku (nekrológ).  

 

XXVI. kongres SKS 2021 

Kongres sa uskutoční prezenčne v dňoch 7. – 8. 10. 2021 v X-BIONIC v Šamoríne, v dvoch, 

resp. troch sálach. Otvorenie: 7. 10. o 9.30. Pripravené sú hodnotné prednášky – úvodný blok 

bude register SLOVAKS, Hot Lines – je voľný priestor pre ešte štyri prednášky o najnovších 

klinických štúdiách. Pripravené sú bloky PS, satelitné sympóziá, bloky ČKS, SHS, SASA, 

spoločný blok EHJ (The European Heart Journal) a SKS. Program je pripravený na 

zverejnenie na web a bude odoslaný členom výboru a predsedom PS. Vybrané sympóziá PS 

SKS budú streamované. Vstup len pre očkovaných. 

 

Voľby SKS  2021 – 2024 

Dr. Hlivák, prezident SKS, informoval o výsledkoch volieb. 

Dňa 1. 7. 2021 bolo vyhlásené druhé kolo volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS. Voľby 

do výboru PS sa uskutočňujú súčasne s 2. kolom volieb do výboru SKS. Spolu hlasovalo 163 

oprávnených voličov, volebné právo v druhom kole uplatnilo 18,7 % voličov. Členmi 

novozvoleného výboru SKS sa stávajú kandidáti, ktorí sa v 2. kole volieb umiestnili na 1. – 

11. mieste. Členmi kontrolnej komisie sa stávajú kandidáti, ktorí sa v 2. kole volieb umiestnili 

na 12. – 14. mieste. Vzhľadom na to, že na delenom 14. – 16. mieste sa umiestili traja 

kandidáti so zhodným počtom hlasov, o postupujúcom zostávajúcom kandidátovi do 

kontrolnej komisie SKS rozhodne žreb. Čl. 7 Stanov SKS: Členmi výboru PS sa stávajú piati 

kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov na posledných 

miestach rozhoduje o členoch žreb. Prvé zasadnutie nového výboru PS zvoláva člen PS, ktorý 

získal najväčší počet hlasov, najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb do 

výboru PS. Výbor PS si na svojom prvom zasadnutí volí predsedu a vedeckého sekretára. 

Zvolený predseda PS neodkladne oznámi výsledok volieb písomnou formou prezídiu SKS 

(prostredníctvom sekretariátu). Zápisnica zo zasadania volebnej komisie je na webovej 

stránke SKS. 

 

Hospodárenie SKS 

Dr. Hlivák stručne informoval o finančnej situácii spoločnosti, porovnal jednotlivé položky 

hospodárenia za roky 2017 – 2021 (výnosy a náklady kongresov, časopisu Cardiology Letters, 

vreckových odporúčaní a i.) tak ako budú prezentované na Valnom zhromaždení SKS. 

 

Rôzne 

Doc. Studenčan podal výstižnú informáciu o manažmente STEMI na Slovensku – register 

SLOVAKS 2020 – referoval o priebehu registra: zapojených 36 pracovísk, 7 centier, 

hláseniek 1450 atď. Výsledky budú uverejnené v Cardiology Letters. 

Zasadnutie redakčnej rady Cardiology Letters 8. 9. 2021: brainstorming k ďalšiemu 

fungovaniu časopisu – pripravujú sa štrukturálne, personálne zmeny (prof. Hulín už nebude 
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vo funkcii Co-Editor-in-Chief for Basic Cardiovascular Research). Napriek dobrej obsahovej 

úrovne časopis treba zatraktívniť, pridať nové rubriky, zaangažovať PS.  

 

Dr. Hlivák sa poďakoval prítomným za účasť, podnetné návrhy a ukončil zasadanie. 

 
 

       

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 

 


