
 

SLOVENSKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 

 
Zápisnica č. 13/2016 – 2018 zo zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

 

 

Zasadnutie výboru SKS sa konalo dňa 25. apríla 2018 o 14:00 v zasadačke Kliniky kardiológie 

a angiológie NÚSCH, a. s., Bratislava. 

 

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

Hlivák, doc. A. Jurko, doc. M. Studenčan, prof. I. Šimková 

Ospravedlnení členovia výboru: dr. J. Dúbrava, dr. G. Kaliská, doc. J. Kmec, dr. F. Kovář, prof. F. 

Šimko, prof. D. Pella 

 

Kontrolná komisia SKS: Neprítomní: MUDr. P. Mečiar, doc. S. Stančák 

Ospravedlnení: MUDr. A. Vachulová 

 

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

Ospravedlnená: Mgr. E. Smolinská 

 

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

Labudová, doc. J. Maďarič 

 

 

1. Otvorenie a program 

 

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

 

  1. Otvorenie a program výboru 

  2.    9. TKD – vyhodnotenie 

  3. Prehľad hospodárenia SKS, kroky k zlepšeniu finančnej situácie, rozpočet 

  4. XXIII. kongres SKS – organizácia, návrhy, termíny 

  5. Voľby do výboru SKS – návrh a schválenie volebnej komisie 

  6. Rôzne: 

• Cardiology Letters – zvýšenie odbornej úrovne 

• Žiadosti o finančnú podporu 

• Podmienky udeľovania finančných príspevkov za individuálne publikačné 

a prednáškové aktivity členov SKS 

• Zmena výšky finančných odmien za tvorbu komentára a vreckových 

odporúčaní 

• Činnosť pracovných skupín / založenie PS kardiálna rádiodiagnostika 

• 2 % z dane 

• Správa o činnosti sekretariátu: 12/2016 až 04/2018 

 

1.  Otvorenie a program výboru 
 

MUDr. Vivodová z MZ SR – podala výboru SKS správu o 8 zdravotných ambulantných 

výkonoch, ktoré MZ SR schválilo a vyjdú ako nariadenie vlády SR. Informovala o naliehavej 

potrebe vypísať registračné listy, ktoré sú na webe. 80 % údajov sa automaticky preklopí do 

registračného listu a treba doplniť do nich chýbajúce údaje, napr. staré a nové názvy výkonov. 

Navrhla, aby výbor SKS určil 4 ľudí, ktorí by v spolupráci s MZ SR tieto registračné listy doplnili. 

Poďakovala dr. Kaliskej za výbornú spoluprácu a koordináciu. Dr. Bystriansky prisľúbil pomoc 

v spolupráci s dr. Kaliskou a ich oddelením. Dr. Beňačka sa s dr. Mičkom poradí o zozname 



ambulantných výkonov a preddefinuje názvy výkonov, prípadne navrhne ľudí z ich PS. Na záver 

diskusie rozhodol prof. Hatala, pretože termín bol do konca marca t.r., navrhnúť ľudí, ktorí tejto 

problematike rozumejú a spravia potrebné do 9.5.  

 

 

2. Vyhodnotenie 9. TKD  

 
 

Registrovaných 15 FF, 60 reprezentantov FF, 6 sestier, 250 lekárov. 

Večerný blok NEDEĽA (20:45-22:00) – 110 účastníkov (Antitrombotická liečba pri FP). 

Večerný blok PONDELOK (21:00-22:30) – 140 účastníkov (Smerovanie kardiológie na Slovensku – 

hosť doc. A. Kalavská). 

Napriek minimalizácii nákladov, výnosy klesli na tretinu a TKD už nie sú výnosným podujatím.  

Odhlasovalo sa však, že budú v rovnakom termíne, na rovnakom mieste. V rámci ekonomickej 

bilancie Ing. Kollárik porovnal roky 2012 – 2018, komentoval štruktúru výnosov, bilanciu 

2015 – 2017, náklady a stratu v r. 2018.  
 

Po ukončení boli účastníci oslovení k vyplneniu ankety, ktorej štatistika ukázala nasledovné: 

Ponechať miesto a termín:  60 %   

Počet dní:   3 dni: Ne-Ut  55 %           

Chýbanie stánkov:  nemalo vplyv 63 %  (zhoršilo 22 %, zlepšilo 15 %)    

Chýbanie firemných sympózií: nemalo vplyv 75 % (zhoršilo 7 %,  zlepšilo 18 %) 

 

Ako pozitíva boli ohodnotené nasledujúce kategórie: dobrá organizácia, prednášky o EKG 

a arytmológii. prednášky o častých témach v ambulancii (FiP, KACH, SZ), prednášky o SZ a PH, 

prednášky o zobrazovacích vyšetreniach, prednášky o nových možnostiach prístrojovej liečby. 

 

Ako negatíva boli ohodnotené nasledujúce kategórie: večerné diskusie, vysoká cena, nedostatočný 

priestor pre diskusiu, problematická lokalita a termín.  

 

 

3. Prehľad hospodárenia SKS 

 

Treba zvýšiť výnosy, dostať sa na úroveň výnosov za posledné roky - napr. tvorba webinárov 

z prednášok na kongresoch a ich poskytnutie farma firmám, inzercia na portáli, 2 % z dane, 

disciplína v platení členského, čo by mohlo koncom t.r. priniesť kladný výsledok. Zvýšiť 

aktivitu PS SKS a menších podujatí, napr. regionálne podujatia. Treba navrhnúť poldňové 

a jednodňové podujatia a atraktívne témy. Nad mnohými podujatiami má SKS odbornú 

garanciu, čo tiež prináša zisk. Ing. Kollárik informoval o akvizičných návštevách farma firiem 

– Bayer, MSD, Novartis a Medtronic – ponúkli svoje webináre na umiestnenie na našom 

portáli, prípadne chcú finančne podporiť prednášku, inzerovať v Cardiology Letters... 
 

 

4. Príprava XXIII. kongresu SKS v roku 2018 

 

Miesto konania: Kongresové centrum X-bionic, Šamorín 

Termín: 4. – 6. 10. 2018 

Výbor SKS navrhne motto kongresu asap. 

 

 

5.  Čl. 6  Voľby do výboru SKS, voľby prezídia a voľby kontrolnej komisie SKS  

 



Návrh zloženia volebnej komisie:  

Predseda: MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.; Členovia: Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., MUDr. 

Ondrej Beňačka. 

Výbor jednohlasne odsúhlasil navrhnuté zloženie volebnej komisie. 

Elektronické voľby sú viazané na integráciu databázy na webe. Volebná komisia rozhodne 

o spôsobe volieb do konca mája. 

 

 

6. Rôzne 

 

Cardiology Letters – potreba zvýšenia odbornej úrovne: zvýšiť aktivity pre zlepšenie 

publikačnej činnosti časopisu: SKS získala z ESC licenciu na preklad 8 prehľadových článkov 

„Rok v kardiológii 2017“ z European Heart Journal. Tieto články zatraktívnia časopis. Od 

farma firiem očakávame finančnú podporu pri zabezpečovaní prekladov a výroby, a to vo 

výške cca 3 tis eur. Samozrejmosťou by malo byť napísanie 1 - 3 komentárov k danému 

článku. Uverejnenie dvoch preložených článkov v každom čísle časopisu by bolo dobrým 

prínosom. Obrázky sa nebudú uverejňovať, copyright by bol problém. Cieľom je postupná 

snaha získať IF. 

 

 

Žiadosti o finančnú podporu 

 

Slovenská nadácia srdca (7 000 eur)  

 Finančná bilancia bude jasná v máji, následne SKS rozhodne o výške podpory. 

Náklady spojené s presťahovaním, ročným prenájmom kancelárie, účtovné a administratívne služby  

X/2017 – X/2018  

   

Detské kardiocentrum a OZ Ružová margarétka (1500 eur schválené)  

PS pediatrická kardiológia, XV. ročník letného pobytového kardiotábora pre 40 detí s kardiologickým  

ochorením, 30.6. – 14.7. 2018 Duchonka. 

 

MUDr. Martin Záhorec, NÚSCH – DKC (1 800 eur schválené) 

Edukačný program v Detskom kardiocentre – náklady súvisiace s pobytom profesor Paula Stephensa 

z Children´sHospital of Philadelphia. 

 

MUDr. Viera Illíková  – finančne podporí SASA 

Aktívna účasť – poster na Európskom kardiologickom kongrese Europace/EHRA, 18. – 20.3.2018, 

Barcelona.  

 

MUDr. Anna Vachulová, PhD. – udelenie odmeny sa prehodnotí koncom roka 

Aktívna účasť – poster na Európskom kardiologickom kongrese Euro Echo – Imaging 2017, 6. – 9.12. 

2017, Lisabon.  

 

Pretože pribudli európske kongresy, ktoré zastrešujú asociácie ESC (je ich šesť), výbor SKS 

navrhol účasť na nich finančne podporiť z vlastných prostriedkov. SASA finančne podporí 

účasť na kongrese EHRA. 

Odmeny za účasť na kongresoch – žiadosti sa budú prehodnocovať na konci roka a podľa 

finančnej situácie spoločnosti. 

Odmena za uverejnenie publikácie v časopise: IF menší ako 1 – tento bod sa ruší. 



 

Zmena výšky finančných odmien za tvorbu komentára a vreckových odporúčaní 

Finančné ohodnotenie Odporúčaní ESC v rokoch 2008 – 2017:  

Preklad 1 strany Pocket Guidelines ESC: 8,30 eur. Návrh na rok 2018: 12 eur                                  

Vypracovanie Komentára k Odporúčaniam (Editorial) a kontrola textu prekladu Pocket Guidelines 

ESC: 665 eur. Návrh na rok 2018: minimálny rozsah 8 normostrán – bez literatúry: 500 eur. Doplniť 

text v zmluve o dielo: za správnosť prekladu zodpovedá autor komentára. 
                                                                                                                                             

Činnosť pracovných skupín 

 

SKS bude v krátkom horizonte vitálne závislá od zásadného zintenzívnenia odborných aktivít a 

organizácie podujatí PS (v spolupráci s FF a MTF). Cieľ: 10 podujatí PS. Treba navrhnúť poldňové 

a jednodňové podujatia s atraktívnymi témami. Môžu byť aj regionálne a prípadne kombinované pre 

viaceré PS. 

 

Založenie 2 nových Pracovných skupín SKS 

 

PS Kardiálna rádiodiagnostika 

Prípravný výbor: doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD., MUDr. Zuzana Berecová, PhD., 

MUDr. Vladimír Neuschl, PhD., MUDr. Claudia Gibarti, doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc. 

 

PS Kardio-cerebrálna medicína 

Prípravný výbor: prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc., MUDr. 

Andrea Petrovičová, MUDr. Peter Hlivák, PhD., MUDr. Luboš Urban, Ph 

 

2 % z dane 

 

SKS bola aj v r. 2017 registrovaná v zozname prijímateľov 2 % z daní. V r. 2017 získala SKS 

12 952,22 Eur (za zdaňovacie obdobie 2016). Tieto prostriedky boli použité na pokrytie nákladov na 

výrobu časopisu Cardiology Letters. Prítomní boli oboznámení s možnosťou poskytnúť 2% z dane do 

konca mesiaca v prípade, že sú zamestnancami a nepodávali daňové priznanie. 

 

Správa o činnosti sekretariátu: 12/2016 až 04/2018 

 

Ing. Kollárik oznámil ukončenie svojej činnosti na pozícii výkonného riaditeľa sekretariátu a podal 

správu o činnosti sekretariátu. V uplynulom roku sa ukutočňovali pravidelné koordinačné porady s 

prezidentom, prebehlo výberové konanie na novú účtovnícku firmu – úspora 800,- Eur/mesiac, 

výberové konanie na realizáciu a prevádzku novej webstránky a jej kontinuálne budovanie, 

zrealizovala sa nová databáza s prepojením na web stránku, nové formy spolupráce s farmaceutickými 

a prístrojovými firmami, nový cenník ponúkaných foriem spolupráce, akvizičné návštevy vo firmách. 

V súčasnosti sa pripravuje komplexný webový kongresový modul portálu SKS. Nová výkonná  

riaditeľka sekretariátu, Mgr. Elena Smolinská nastúpila 15.3.2018. 

 

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

 

 

Ďalšie zasadnutie výboru SKS: jún 2018 

(termín sa upresní podľa počtu hlasov v aplikácii Doodle). 

                                                                                                               



                                                                                                                                                                                              
                                                     Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.                                                                                            
                                                 prezident SKS                                                                          

                                              

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                

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

 

 

 


