Zápisnica č. 3/2018 – 2021 zo zasadnutia výboru
Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Zasadnutie výboru SKS sa konalo 12. júna 2019 o 13:30 h v zasadačke Kliniky kardiológie
a angiológie, NÚSCH, a. s., Bratislava.
Prítomní členovia výboru (abecedne): doc. M. Dúbrava, doc. E. Gonçalvesová, prof. R.
Hatala, dr. P. Hlivák, prof. J. Kmec, dr. F. Kovář, dr. P. Lesný, doc. M. Studenčan, prof. F.
Šimko, dr. I. Šoóšová
Kontrolná komisia SKS: dr. T. Malacký, dr. Margóczy
Ospravedlnení: dr. J. Beňačka, dr. M. Hudec, dr. P. Olexa, dr. A. Vachulová
Sekretariát SKS (abecedne): Ing. I. Bieliková, Mgr. E. Smolinská, Ľ. Štibraná
Predsedovia pracovných skupín (abecedne): dr. A. Böhm, dr. P. Chňupa, dr. M. Luknár, dr.
V. Neuschl, dr. Ing. K. Sládeková, doc. J. Török, dr. M. Záhorec
Ospravedlnení: dr. P. Kalist, PhDr. M. Labudová
Neprítomní: doc. S. Filipová, doc. J. Maďarič

Otvorenie a program
Dr. Hlivák privítal prítomných a otvoril zasadanie výboru s nasledovným programom:
Otvorenie a program výboru
Prezídium SKS – aktuálna situácia
XXIV. kongres SKS 2019
Odborné podujatia organizované SKS – vyhodnotenie
a) AKVR 2019
b) FMK 2019
c) PSIIK 2019
d) Manuál SKS na organizáciu a podporu podujatí
5. Aktivity PS SKS 2019 – 2021
6. Správa o činnosti sekretariátu SKS: 01/2019 až 06/2019
7. Rôzne
a) Schválenie aktualizovaných podmienok k žiadosti o finančnú podporu
b) Odovzdanie podkladov pre Súťaž o najlepšie uverejnené publikácie v CL 2018
1.
2.
3.
4.
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Prezídium SKS – aktuálna situácia
Prof. Hatala informoval o svojom zvolení za prezidenta Slovenskej asociácie srdcových
arytmií. Vzhľadom na to, že nie je kompatibilné so stanovami SKS zastávať súčasne funkciu
štatutára SKS, odstupuje z pozície past-prezidenta SKS. Prof. Hatala oznámil svoje
odstúpenie aj písomne, dňa 10. 6. 2019.
Dr. Hlivák informoval o možnostiach ďalšieho vedenia prezídia SKS, obrátil sa s uvedenou
skutočnosťou na spolupracujúcu advokátsku kanceláriu a zároveň na kontrolnú komisiu (KK)
SKS. Dr. Malacký ako predseda KK informoval o najoptimálnejšom riešení ponechať
prezídium SKS dvojčlenné až do zvolenia prezident-electa v 3. štvrťroku 2020. Hlasovanie:
prítomní členovia výboru toto riešenie jednohlasne odsúhlasili.
XXIV. kongres SKS 2019
Termín kongresu je 3. – 5. október 2019 v kongresovom centre X-Bionic Sphere v Šamoríne.
1. informácia, ako aj prihlasovacie formuláre sú na webovej stránke a boli odoslané členom
SKS a obchodným partnerom. K dnešnému dňu je prihlásených 15 blokov pracovných skupín
(PS), 10 sympózií sponzorovaných farmaceutickými spoločnosťami, 18 farmaceutických
spoločností. Hlavní partneri sú: Pfizer, Novartis, Servier. Spoločnosť Boehringer-Ingelheim aj
v tomto roku finančne podporí Súťaž o najlepší poster. Prihlásených bolo 34 abstraktov
originálnych prác. Výbor zhodnotil stav ako nedostatočnú aktivitu členov SKS v tomto
ohľade podobnú minulým rokom. Vzhľadom na nízky počet odoslaných abstraktov poprosil
prezident SKS o hodnotenie abstraktov všetkých členov výboru. Abstrakty odošle sekretariát
SKS elektronicky (príp. poštou na požiadanie) všetkým členom výboru s dátum odovzdania
hodnotenia na sekretariát do 30. júna 2019.
Doc. Farský ako predseda PS KV rehabilitácie odoslal namiesto štandardného návrhu bloku
prednášok PS návrh konania športovej aktivity – triatlonu – v priestoroch kongresového
centra. Okrem iných, významnou prekážkou realizácie uvedenej aktivity je deklarované
dištancovanie sa SKS od využívania iných ako kongresových priestorov, predovšetkým
wellness a športových priestorov centra (podmienka AIFP) počas kongresu. Preto výbor SKS
zamietol uvedený návrh a navrhol ako prípadnú športovú aktivitu beh, ktorý by sa konal pred
alebo po oficiálnom ukončení kongresu. Odporučil smerovať tento a podobné návrhy na
Slovenskú nadáciu srdca. Dr. Šoóšová informovala o konaní podujatia nadácie – Deň zdravia,
ktorý bude 20. 9. 2019 v okolí Eurovea pri Dunaji a jeho súčasťou bude aj Beh zdravia.
Doc. Goncalvesová spomenula konanie obľúbených futbalových turnajov medzi
kardiocentrami v minulých rokoch, navrhuje oživenie tejto kolektívnej športovej aktivity
v budúcnosti.
Dr. Hlivák vyzval prítomných, aby poslali návrhy na udelenie ocenenia (podľa aktuálne
platného Štatútu udeľovania ocenení SKS) pre jubilujúcich členov SKS, zahraničných
hostí/partnerov, príp. ďalších, aj so zdôvodnením návrhu. Termín do 30. júna. 2019.
Pri predbežných rokovaniach s Kongresovým centrom X-Bionic ponúkla agentúra Tajpan pre
SKS na konanie XXV. kongresu v roku 2020 dva termíny: 1. – 3. 10. alebo 8. – 10. 10. Výbor
sa jednohlasne zhodol na termíne 8. – 10. 10. 2020.
Odborné podujatia organizované SKS – vyhodnotenie
AKVR – 13. 4. 2019, Martin – výborná akcia, 63 účastníkov, poďakovanie za výbornú
spoluprácu so sekretariátom SKS. Negatívny ekonomický výsledok podujatia.
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FMK – 26. – 27. 4. 2019, Piešťany – 73 účastníkov. Dr. Hlivák prečítal hodnotiacu správu Dr.
Kertésza, ktorý konštatoval pestrý kvalitný vzdelávací program, kazuistiky, Fabiánov
memoriál, zastúpenie kardiocentier. Ako dôvod nižšieho počtu účastníkov uviedol neskoré
zverejnenie úvodných informácií o kongrese, celkovo však hodnotí priebeh podujatia kladne s
pozitívnou spätnou väzbou zúčastnených mladých lekárov. Pozitívny ekonomický výsledok
podujatia.
PSIK – 6. – 8. 6. 2019, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry. Správu predniesol Doc. Studenčan,
úspešná akcia, kvalitný odborný program, účasť aj z ČR, obmedzený počet účastníkov (46),
poďakovanie za výbornú spoluprácu so sekretariátom SKS. Pozitívny ekonomický výsledok
podujatia, žiadosť o použitie zvyšných finančných prostriedkov na ďalšiu aktivitu tejto PS –
register SLOVAKS. Schválené.
Manuál SKS na organizáciu a podporu podujatí – tento bod programu sa vzhľadom na
kľúčovú úlohu sekretariátu a pripravovanú personálnu reorganizáciu pracovníkov sekretariátu
presúva na ďalší výbor po doriešení uvedenej situácie.
Aktivity pracovných skupín SKS 2019 – 2021
Úloha pre predsedov PS: zadefinovať kľúčové body odborného rozvoja pracovných skupín na
nasledujúce dva-tri roky s cieľom systémového riešenia programu SKS, určenie priorít.
Termín: do 31. 8. 2019
Správa o činnosti sekretariátu SKS: 03/2018 – 06/2019
Správu predložila výkonná riaditeľka SKS Mgr. Smolinská, činnosti zhrnula do 4 bodov:
management, kongres 2018, členské a podujatia SKS. Informovala o jednotlivých bodoch:
predaj vreckových odporúčaní a cenník na ich dotlač, nižší náklad Cardiology Letters –
úspora za tlač a poštovné, jazykoví korektori honorovaní za normostrany, uzatváranie, úprava
a aktualizácia rôznych druhov zmlúv, doprogramovanie funkcií a aktualizácia novej databázy
členov SKS, výroba webinárov a ich predaj, aktualizácia prihlášok na kongres 2019,
aktualizácia adresárov, cenníka pre partnerov, webovej stránky, zefektívnenie prác na
sekretariáte, on-line registračné formuláre na webe pre jednotlivé podujatia SKS, vytvorenie
balíkov služieb pre podujatia, potvrdenia o účasti, tvorba Manuálu pre menšie podujatia,
tvorba darovacích zmlúv, pri ktorých nie sú dane z príjmu, zlepšenie platieb členského na
základe sériových mailov i listov, zisk z organizovania menších podujatí. Opatrenia smerovali
k zvýšeniu zisku pre SKS.
Rôzne
Schválenie aktualizovaných podmienok k žiadosti o finančnú podporu
Členom výboru bol v časovom predstihu zaslané aktualizované podmienky k žiadosti o
finančnú podporu. Prof. Šimko nesúhlasil s návrhom formulácie viet: „práca/prednáška/poster
nesmie byť predmetom inej finančnej podpory alebo grantu“ a „čestné prehlásenie, že práca
nebola inak finančne podporená/predmetom grantu“. Nasledovala bohatá diskusia na túto
tému. Členovia výboru sa v diskusii o podmienkach zhodli na povinnosti žiadateľa publikovať
v Cardiology Letters formou full paper, min. na úrovni short communication. Domácu
publikačnú činnosť treba podporovať a finančná odmena je morálnou podporou,
poďakovaním za vynaložené pracovné úsilie. Doc. Studenčan navrhol spojiť diskusiu
o finančných podporách s problematikou Cardiology Letters.
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Úloha pre členov výboru a predsedov PS: do 30. 6. písomne vypracovať pripomienky
k uvedenému návrhu podmienok k žiadosti o finančnú podporu.
Volebná komisia ostatných volieb SKS bola oslovená s otázkou o možnosti konania nových
volieb do PS Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti, ktorá doteraz nemá zvolený
výbor. Doc. Studenčan referoval, že v zhode s ostatnými členmi volebnej komisie navrhujú
postupovať v zmysle Stanov SKS a voľby neopakovať. Po voľbách 2018 sa písomne vzdali
dvaja z piatich členov s najvyšším počtom hlasov. Na ich miesta podľa Stanov SKS postúpia
ďalší dvaja členovia na základe výsledkov volieb do PS vo volebnej listine, a preto nové
voľby nebudú. Dr. Kaldarárová s najvyšším počtom hlasov má povinnosť zvolať prvé
zasadenie nového výboru PS, ktorý bude pozostávať z 5 kandidátov, ktorí budú súhlasiť
s členstvom vo výbore PS, v prípade rovnosti hlasov sa bude žrebovať. Od kandidátov by
mala získať písomné súhlasné stanovisko na funkciu ev. predsedu PS, nakoľko počas prvého
zasadania výboru PS prebehne aj voľba predsedu PS v zmysle Stanov SKS. Hlasovanie:
členovia výboru jednohlasne uvedený postup odsúhlasili.
EORP registre – Dr. Hlivák informoval, že ESC oslovuje ľudí, ktorí na niektorých projektoch
už pracovali v minulosti, s ponukou prípadnej ďalšej spolupráce. Výbor SKS už na svojom
ostatnom zasadaní rozhodol, že t. č. túto aktivitu nebude podporovať najmä z dôvodu
absencie finančnej podpory zo strany ESC a neochoty lekárov vypĺňať registre zadarmo.
Diskutoval a zvažoval možnú účasť na registroch do budúcnosti, keďže Slovensko je jednou
z mála krajín, ktorá sa tohto projektu momentálne nezúčastňuje.
Žiadosť o finančnú podporu: EORP nominovalo Dr. Brozmannovú za národného koordinátora
registra EORP – NON-STEMI. Dr. Brozmannová žiada SKS o finančnú podporu na
uhradenie cestovných nákladov na kongres ESC v Paríži, kde bude zasadanie výboru EORP –
NON-STEMI. Výbor o problematike EORP diskutoval v širšom kontexte, pozri vyššie
Hlasovanie: členovia výboru žiadosť neschválili.
Dr. Hlivák sa obrátil na predsedu PS FMK s otázkou o každoročnej ponuke ESC pre národné
spoločnosti o možnosti 25 bezplatných registrácií na ESC kongres 2019 pre mladých lekárov.
Dr. Böhm informoval, že o tejto možnosti členov FMK informoval a nebol žiaden záujem. PS
FMK sa bude snažiť získať tri granty pre mladých kardiológov od ESC na ESC kongres 2019.
Dr. Hlivák presunul plánovanú diskusiu o činnosti Cardiology Letters na ďalší výbor.
Členom výboru a predsedom PS boli odovzdané podklady pre Súťaž o najlepšie originálne
publikácie, uverejnené v CL 2018. Víťazi súťaže budú ocenení počas kongresu SKS 2019,
súťaž aj tohto roku podporí spoločnosť Servier Slovensko spol. s. r. o. Termín dodania
hodnotenia: 16. 7. 2019.
Nasledujúci výbor: 25. september 2019
Dr. Hlivák poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie výboru.
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MUDr. Peter Hlivák, PhD.
prezident SKS

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD.
vedecký sekretár SKS
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