SLOVENSKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
Zápisnica č. 12/2016 – 2018 zo zasadnutia výboru
Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Zasadnutie výboru SKS sa konalo dňa 12. februára 2018 o 7:30 v zasadačke hotela Patria, Štrbské Pleso,
počas 9. TKD
Prítomní členovia výboru (abecedne): dr. J. Beňačka, dr. A. Bystriansky, dr. J. Dúbrava, prof. R. Hatala, dr.
P. Hlivák, doc. J. Kmec, dr. F. Kovář, doc. M. Studenčan, prof. I. Šimková
Kontrolná komisia: dr. P. Mečiar
Sekretariát SKS: Ing. P. Kollárik, Mgr. O. Sanaderová, R. Surovčiaková, Ľ. Štibraná
Neprítomní (ospravedlnení) členovia výboru: doc. A. Jurko, dr. G. Kaliská, prof. D. Pella, prof. F. Šimko
Predsedovia pracovných skupín: dr. O. Beňačka, doc. S. Filipová, doc. E. Goncalvesová, dr. M. Hrebík, dr.
P. Chňupa, dr. K. Mičko
1. Voľba prezidenta-electa
Prof. Hatala privítal prítomných a otvoril zasadanie výboru.
Prof. Hatala informoval o voľbe prezidenta-electa SKS na ďalšie volebné obdobie.
Odvolal sa na platné Stanovy SKS a potrebu ich korekcie. Navrhuje predĺžiť volebné obdobie o jeden rok.
Voľba nového prezidenta by mala mať nový model: prezídium navrhne nového prezidenta z členov výboru
tajnou voľbou.
Prof. Hatala navrhol za prezidenta-electa súčasného vedeckého sekretára SKS MUDr. Petra Hliváka, PhD.
Tajným hlasovaním voľby prebehli s výsledkom: áno = 8 hlasov, proti = 0, zdržal sa = 0, 1 prázdny hlasovací
lístok. Prof. Hatala a výbor SKS pogratulovali novému prezidentovi k jednomyseľnému zvoleniu a dr. Hlivák
sa za nomináciu poďakoval.

8. Rôzne
Prof. Hatala poukázal na potrebu zvýšenia aktivity PS SKS v priebehu roka, a to z piatich podujatí na desať.
Uvítal by dodanie fokusovaných článkov, venujúcich sa napr. novej molekule, vydanie ktorých by podporili
farma firmy.
Ing. Kollárik informoval o finančnej situácii SKS na základe poskytnutých podkladov hospodárenia od
účtovníckej spoločnosti Arisan.
Spomenul atraktívnu možnosť získania finančných prostriedkov od farma firiem ponúknutím uverejňovania
webinárov na webe SKS.
Dr. J. Beňačka – vypracuje oficiálne stanovisko SKS k zákonu o obhliadke mŕtvych.

Prof. Hatala – navrhol potrebu nomenklatúrnej úpravy názvov výkonov, ktoré sú v systéme nesprávne
uvedené. Položil otázku, či môže na pracovisku neinvazívnej kardiológie pracovať aj nekardiológ.
Dr. J. Dúbrava – potvrdil, že kardiologické výkony robia aj nekardiológovia.
V súvislosti s návrhom otvorenia pracovísk 1-dňovej hospitalizácie v kardiológii, kde by boli ošetrení
nízkorizikoví pacienti – výbor je proti tomuto návrhu. Momentálny stav 11 katetrizačných stolov v SR je
postačujúci.

Prof. Hatala poďakoval prítomným za účasť a bezproblémový priebeh volieb a ukončil výborovú schôdzu.

Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
prezident SKS

MUDr. Peter Hlivák, PhD.
vedecký sekretár SKS
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