
 

 

 

Zápisnica č. 3/2021– 2024 zo zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

10. apríla 2022, Hotel Patria, Štrbské Pleso (onsite + online) 

 

Prítomní členovia výboru (abecedne): dr. A. Bystriansky, doc. E. Goncalvesová,  

doc. J. Gonsorčík, dr. M. Hudec, dr. P. Lesný, dr. M. Luknár, dr. J. Pacák, dr. Ľ. Urban,  

dr. A. Vachulová 

Prítomní členovia výboru online (abecedne): dr. O. Beňačka, dr. P. Hlivák, dr. G. Kaliská, 

prof. I. Šimková 

Kontrolná komisia (online): dr. P. Olexa, dr. I. Šoóšová 

Pozvaní: dr. A. Farkaš, doc. Š. Farský, Mgr. J. Chrenková (TAJPAN, s.r.o.),  

dr. M. Vachalcová (online) 

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

 

 

Program: 

1. Kontrola úloh 

2. FMK a I . Implementačný míting 

3. XXVII. Kongres SKS a II. Implementačný míting 

a. Aktuálny stav príprav  

b. Návrh ocenení SKS pre jubilantov  

4. Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 

republiky, Slovenskou kardiologickou spoločnosťou, Novartis Slovakia s.r.o., o 

spolupráci v oblasti zlepšenia špecializovanej starostlivosti pre pacientov po prekonaní 

akútneho koronárneho syndrómu 

5. Správa o činnosti Národného koordinátora KV prevencie pre Slovensko v rámci ESC 

(doc. Š. Farský)  

6. Žiadosť o finančný príspevok pri tvorbe učebníc 

7. Žiadosť MZ SR o zaslanie nominácie do funkcie predsedu Odbornej pracovnej 

skupiny C (pre kardiovaskulárny systém)  

8. Žiadosti NKÚ – problematika Národného registra chorôb obehovej sústavy 

9. Rôzne 

 

Prezidentka SKS doc. Goncalvesová privítala prítomných na zasadaní výboru, oboznámila ich 

s programom a otvorila zasadanie. 

 

1. Kontrola úloh 

Cardiology Letters (CL) – súčasná webová stránka časopisu je upravená. Pripravuje sa návrh 

novej webovej stránky. Bude možnosť vyhľadávania článkov podľa kľúčových slov. Obálka 

časopisu je mierne zmenená.  

Redakčná rada CL bola rozšírená o 1 nominanta SHS. 

Cardio Update 2022 – SKS dostalo 5 voľných lístkov na toto podujatie a postúpilo ich  

dr. Vachalcovej (PS FMK). 

Nové skórovacie systémy SCORE II a OP (Older Persons) - SKS prejavila záujem 

participovať na národnej verzii v slovenskom jazyku. 



 

 

 

2. FMK a I. Implementačný míting 

Prezidentka SKS poďakovala programovému a organizačnému výboru obidvoch podujatí za 

aktívny prístup a tímovú prácu pri príprave podujatí a odborného programu.  

Fórum mladých kardiológov (FMK), 10. – 11. apríl 2022 

Program je kvalitne pripravený. Pozostáva zo sekcií: postery (8), kazuistiky I a II (10), State 

of the art lectures I a II (7) a Sympózia SKS: Fabiánov memoriál a Hricákova prednáška. 

Podujatie začne večer 10. 4. Sekciou simulátorov a posterov. 

I. Imlementačný míting, 11. – 12. apríl 2022. Odporúčania do praxe: Akútne a chronické 

srdcové zlyhávanie 

Podujatie začne večer 11. 4. Diskusným večerom: Quiz show z kardiológie (prezentácia 6 

kazuistík). 12. 4. v blokoch I, II a IV odoznie 15 prednášok, venovaných problematike 

srdcového zlyhávania. V bloku III sa stretne výbor SKS s predstaviteľmi MZ SR 

a zdravotných poisťovní pri „Okrúhlom stole“, aby si objasnili „Úskalia implementácie 

odporúčaní z pohľadu regulátora a platcov zdravotnej starostlivosti.“ 

Doc. Goncalvesová zdôraznila problém s financovaním tejto nezávislej akcie, s finančnou 

podporou farma firiem prostredníctvom edukačných grantov.  

Mgr. Chrenková, Tajpan – partneri podujatia privítali nezávislosť odborného programu, avšak 

podpora formou edukačných grantov a interné predpisy firmám nedovoľujú zúčastniť sa 

fyzicky  

 

3. XXVII. kongres SKS a II. Implementačný míting,  5. – 7. október 2022, Šamorín 

a. Aktuálny stav príprav  

Doc. Goncalvesová informovala o svojej predstave konania kongresu spojeného 

s implementačným mítingom, aby nevznikol problém s podporou farmaceutických 

spoločností. Kongres by prebiehal počas troch dní. Prednášky (tri sekcie) by boli v dvoch 

sálach a zároveň v tretej sále by formou dvoch plenárnych blokov boli prezentované 

implementačné mítingy, venované odporúčaniam ESC 2021: Prevencia kardiovaskulárnych 

ochorení v klinickej praxi a Chlopňové chyby srdca. Pre odporúčania Chlopňové chyby budú 

dva bloky: 90 + 60 minút. Pozvánka na kongres, resp. 1. informácia bude jedna pre obidve 

aktivity. V bohatej diskusii prítomní uvedený model schválili.  

Úloha pre výbor a predsedov PS: Zostavenie odborného programu T: 30. 5. 2022 (Kongres 

SKS) 30. 6. 2022 (II. Implementačný míting)  

b. Návrh ocenení SKS pre jubilantov  

Zo zoznamu jubilantov SKS v roku 2022 vyberie prezídium SKS potenciálnych jubilantov, 

ktorým by SKS mohla udeliť ocenenia podľa Štatútu ocenení SKS. Návrh predstaví na 

zasadaní výboru v júni 2022. 

4. Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 

republiky, Slovenskou kardiologickou spoločnosťou, Novartis Slovakia s.r.o., o 

spolupráci v oblasti zlepšenia špecializovanej starostlivosti pre pacientov po prekonaní 

akútneho koronárneho syndrómu 

Doc. Goncalvesova predstavila výboru SKS tento dokument, ktorý má výlučne deklaratórny 

charakter - podpíše v mene SKS prezidentka SKS. 

 



 

 

5. Správa o činnosti Národného koordinátora KV prevencie pre Slovensko v rámci ESC 

(doc. Š. Farský) 

Doc. Farský informoval o činnosti PS KVR – vypracovaný štandardný postup kvôli 

systémovým zmenám v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie, ktorý minister MZ SR 

podpísal.  Systematický monitoring KV rizika –program HeartScore (Score II.) bude aj 

v slovenskej verzii. KV prevenciu treba dostať do systému zdravotnej starostlivosti, aby sa 

znížili odvrátiteľné úmrtia, zmeniť životný štýl, spolupráca s ESC, publikovanie 

v zahraničných časopisoch. Je potrebné osloviť Ministerstvo školstva – výučba metód 

prevencie na základných, stredných aj vysokých školách. Otázka na SKS: môže podporiť 

doškoľovanie terapeutov, vytvorenie školiaceho pracoviska, telemonitoring, organizovanie 

workshopov a získanie certifikátu. Pripraviť triatlon v Šamoríne počas Kongresu SKS. 

Doc. Goncalvesová – navrhuje spraviť tlačovú konferenciu s cieľom predstaviť možnosti 

a nástroje na zlepšenie KV preventívnych programov v ambulanciách kardiológov. Očakáva 

lepšiu spoluprácu s PS Preventívna kardiológia   

Dr. Urban a dr. Kaliská – garantom certifikovaných pracovných činností môže byť SZU, LF, 

atď., ktoré musia mať charakter vzdelávacie inštitúcie.  

Prof. Šimková a dr. Kaliská – doc. Farskému ponúkli pomoc. Kúpele Sliač diskutujú 

o premene kúpeľnej starostlivosti vo forme wellness na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

- perspektíva budúcej spolupráce.  

 

6. Žiadosť o finančný príspevok pri tvorbe učebníc 

O príspevok SKS požiadali autori publikácie Praktická echokardiografia doc. Jozef Beňačka 

a dr. Ondrej Beňačka. Prezídium žiadosť prerokovalo a rozhodlo takto: SKS odkúpi časť 

nákladu z vydavateľstva Herba a publikácie budú odovzdávané ako odmena pre členov SKS 

pri rôznych príležitostiach. Časť zisku z predaja vydavateľstvo Herba odovzdá autorom. 

 

7. Žiadosť MZ SR o zaslanie nominácie do funkcie predsedu Odbornej pracovnej 

skupiny C (pre kardiovaskulárny systém)  

Výbor SKS nominuje na pozíciu predsedu Odbornej pracovnej skupiny C (pre 

kardiovaskulárny systém) MUDr. Tibora Malackého.  

Na pozíciu člena na návrh dr. Kaliskej nominuje MUDr. Ivana Rybára.  

8. Žiadosti NKÚ – problematika Národného registra chorôb obehovej sústavy 

Najvyšší kontrolný úrad SR Trnava zaslal SKS žiadosť o pracovné stretnutie za účelom 

identifikácie problémov v jednotlivých registroch NCZI.  

Dr. Kaliská – ide o koordináciu registrov. SKS má dva typy registrov: register chorôb a 

register výkonov. Máme záujem o register výkonov.  

Dr. Farkaš – NKÚ žiada pomoc SKS pri kontrole registrov NCZI. 

Doc. Goncalvesová navrhla pre objasnenie problému stretnutie za účasti: dr. Kaliská,  

dr. Hlivák, doc. Goncalvesová a dr. Farkaš. 

 

9. Rôzne 

V SKS je 16 pracovných skupín + SASA (kolektívny člen SKS), čo sa nejaví ako efektívne. 

Niektoré, ktoré majú málo členov a podobný profil zamerania by možno bolo vhodné zlúčiť. 

Bude sa o tom ďalej diskutovať na výbore v júni. 

 



 

 

SKS poskytlo humanitárnu pomoc Ukrajine (zdravotnícky materiál, prístroje) vo výške 30 

tisíc eur. Poďakovanie patrí dr. Olexovi a Lions Club Košice za rýchle zabezpečenie 

materiálu a jeho odvozu do nemocníc na Ukrajine. 

 

ESC Congress 2022 – ESC poskytlo SKS 25 voľných registrácií pre účastníkov pod 40 rokov 

a postúpilo ich dr. Vachalcovej (PS FMK). 

 

 

 

Najbližší výbor: 8. jún 2022 

 

 

        
MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC  MUDr. Milan Luknár, PhD. 

past prezident SKS     vedecký sekretár SKS 

 

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA 

prezidentka SKS 

 


