Zápisnica č. 4/2018 – 2021 zo zasadnutia výboru
Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Zasadnutie výboru SKS sa konalo 25. septembra 2019 o 13:30 h v zasadačke Kliniky
kardiológie a angiológie, NÚSCH, a. s., Bratislava.
Prítomní členovia výboru (abecedne): dr. J. Beňačka, doc. M. Dúbrava, doc. E.
Gonçalvesová, prof. R. Hatala, dr. P. Hlivák, prof. J. Kmec, dr. P. Lesný, prof. F. Šimko, dr. I.
Šoóšová, dr. A. Vachulová
Kontrolná komisia SKS: dr. T. Malacký, dr. P. Olexa
Ospravedlnení: dr. M. Hudec, dr. F. Kovář, doc. M. Studenčan, dr. R. Margóczy
Sekretariát SKS (abecedne): Ing. I. Bieliková, Mgr. I. Kajúchová, Ľ. Štibraná
Predsedovia pracovných skupín (abecedne): doc. S. Filipová, dr. P. Chňupa, PhDr. M.
Labudová, dr. M. Luknár, dr. Poláková Mištinová, dr. Ing. K. Sládeková (v.z.), doc. J. Török,
dr. M. Záhorec
Ospravedlnení: dr. A. Böhm, doc. J. Maďarič
Neprítomní: dr. P. Kalist

Otvorenie a program
Dr. Hlivák privítal prítomných a otvoril zasadanie výboru s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a program výboru
Kontrola úloh
XXIV. kongres SKS 2019
Aktivity SKS počas ESC kongresu 2019
Cardiology Letters a podmienky žiadosti o finančnú podporu
Vyhodnotenie Súťaže o najlepšie uverejnené publikácie v CL 2018
Rôzne

Kontrola úloh zo zasadania výboru 12. 6. 2019
Z ostatného zasadania výboru vyplynuli povinnosti pre členov výboru a predsedov PS,
prezident SKS zhrnul ich aktivity:
– hodnotenia originálnych prác v rámci Súťaže o najlepšie originálne publikácie
v Cardiology Letters v roku 2018: odovzdali 10 (z 25 oslovených)
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–
–
–
–
–

návrhy na ocenenia jubilantov: bez jediného návrhu, následne prezident navrhol 2
ocenenia, došlo 8 odpovedí (z 13), všetko kladné
hodnotenia abstraktov XXIV. kongresu SKS: 9 (z 13)
návrh kľúčových bodov odborného rozvoja PS SKS: 0 (zo 16)
pripomienkovanie aktualizácie podmienok k žiadosti udeľovania finančnej podpory
SKS: 1 (z 13)
odovzdanie správy o činnosti PS SKS na VZ kongresu: 9 (zo 16)

XXIV. kongres SKS 2019
Termín kongresu: 3. – 5. október 2019 v kongresovom centre X-Bionic Sphere v Šamoríne.
K dnešnému dňu schválených 10 sympózií z edukačných grantov farmaceutických firiem, 156
prednášok, prihlásilo sa 41 spoločností, z toho 33 farmaceutických spoločností. Hlavní
partneri: Pfizer, Novartis, Servier. Výstavná plocha 360 m2. Spoločnosť BoehringerIngelheim aj v tomto roku finančne podporí Súťaž o najlepší poster – prihlásených bolo18
posterov. Členovia výboru dostanú na stánku SKS hlasovací lístok na vyhodnotenie
najlepších troch posterov. Vyhlásenie výsledkov bude večer 4. 10. 2019. Valné zhromaždenie
bude prebiehať paralelne s odborným programom 4. 10. 2019.
XXIV. kongres je pod záštitou ministerky MZ SR doc. A. Kalavskej, ktorá prisľúbila účasť na
slávnostnom otvorení kongresu. Na záver dostanú ocenenia jubilanti SKS prof. Ján Murín
a prof. Ján Kmec. Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce pripravila pre účastníkov
kongresu dve vzdelávaco-odborné diskusie „Pacienti lekárom“, ktoré budú 3. a 4. 10. 2019 vo
večerných hodinách.
Aktivity SKS počas ESC kongresu 2019
Na kongrese ESC v Paríži mala SKS aktívnu účasť, a to v programe dvoch blokov:
1. Vedomostná súťaž jednotlivých európskych kardiologických spoločností o odporúčaniach
ESC z ostatných dvoch rokov (dr. Vachulová, dr. Hatalová, dr. Poliačiková a dr. Vachalcová),
kde v súboji s Estónskou kardiologickou spoločnosťou zvíťazila SKS.
2. Sympózium Manažment pacientov so synkopami (predsedajúci: Dr. Hlivák, prednášky:
prof. Hatala, prof. Mitro, dr. Illíková a dr. Lazúrová). Sympózium malo mnoho pozitívnych
ohlasov. Ďalej SKS zastupovali jej členovia v troch predsedníctvach, vystúpili šiesti
diskutujúci. Zaujímavosťou bola prezentácia mladého medika - Roberta Hermana, a to novej
aplikácie v sekcii Digital Healths.
Cardiology Letters a podmienky žiadosti o finančnú podporu
Dr. Hlivák informoval o súčasných platných podmienkach a následne o znení
aktualizovaných podmienok.
Prof. Šimko navrhol vynechať v podmienkach žiadosti o finančnú podporu text: „Práca
nesmie byť predmetom inej finančnej podpory alebo grantu“ – výbor schválil. Zároveň
navrhol pridať podmienku – povinnosť pre žiadateľa o finančnú podporu: „Publikovať v CL
minimálne formou Short communications“.
Žiadosti o finančnú podporu bude výbor SKS posudzovať na konci roka.
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Cardiology Letters
Dr. Hlivák opätovne poukázal na dlhodobú problematiku s ktorou CL zápasí, predovšetkým
chronický nedostatok kvalitných manuskriptov a nízku pisateľskú aktivitu členov SKS.
Navrhol realizovať zásadné zmeny, ktoré by výhľadovo mali viesť k náprave uvedeného
stavu, zmeniť personálne aj obsahovo momentálny stav v CL. Okrem iného položil do
diskusie otázku: zatraktívnenie časopisu alebo v blízkom časovom horizonte získanie IF?
Apeloval na členov výboru k osobnej zodpovednosti smerom k rastu odbornej úrovne
časopisu. Obsahové hľadisko časopisu: zmeniť kategórie jednotlivých kapitol, ktoré sú
v súčasnosti: editoriál, originálne a prehľadové články atď., treba navrhnúť novú štruktúru,
napr. kontroverzie, obrazy v kardiológii, list redakcii... Navrhuje zostavenie redakčnej rady
tak, aby šiesti členovia výboru sa stali association editors a každý by bol zodpovedný za
zostavenie jedného čísla. Do 4.12.2019 sa môžu záujemcovia o túto funkciu prihlásiť
a úlohou každého z nich bude zostavenie jedného čísla v horizonte dvoch rokov. Zostavujúci
editor by bol finančne odmenený.
Executive editorial board by fungoval počas funkčného obdobia výboru, tvorili by ho past
prezident a súčasný vedecký sekretár.
Členovia výboru sa zhodli v bohatej diskusii predovšetkým na potrebe zvýšenia kvality
dodávaných rukopisov a navrhli pripraviť:
– Personálne zmeny v Scientific Editors a Editorial Board – treba navrhnúť nových
aktívnych členov a ukončiť členstvo neaktívnym. Užší výbor do 4. 12. 2019 pripraví
návrhy zmien v Scientific Editors. Zmeny v Editorial Board navrhnú členovia výboru
na ďalšom zasadaní. Redakčnú radu treba aktualizovať v trojročných intervaloch.
– Prof. Kmec: súhlasí s potrebou zatraktívnenia časopisu, otázkou je: mal by byť
odborným alebo vedeckým časopisom? V budúcnosti by mohol byť impaktovaný. Ak
bude potrebné, pripraví samostatné číslo.
– Prof. Hatala podotkol, že napriek finančnému deficitu sa v ostatných troch rokoch
nepriaznivá finančná bilancia začala stabilizovať
Dlhotrvajúcim problémom je nedostatok a kvalita dodaných manuscriptov. Navrhol
pripraviť edičný plán s monotematicky zameranými číslami, alebo s tematickými
okruhmi. Návrh tém: napr. KV odvrátiteľné úmrtia, IM ako arytmogénny substrát,
Hemodynamika a koronárna perfúzia, atď. Povinnosť písať by mali členovia výboru.
Zvýšenie úrovne kvality manuskriptov by priniesla funkcia „medical writer“. Ďalej
zdôraznil, že CL je medicínsko-vedeckým časopisom. Ako zatraktívnenie časopisu
navrhol uviesť za vedeckým článkom odstavec – „clinical perspectives“ – hodnotenie
editora.
– Dr. Beňačka navrhol redukciu čísiel časopisu zo 6 na 4. Uverejňovať aj články
smerované pre kardiologickú prax.
– Doc. Dúbrava: treba zachovať vedeckosť časopisu prostredníctvom originálnych
článkov, kvalitných prehľadov. Štandard 6 čísiel treba ponechať. Treba si vyjasniť
smerovanie časopisu. Má sa odlišovať od komerčne zameraných časopisov.
– Všetci zúčastnení sa dohodli na podmienke, že každý člen výboru a tiež predsedovia
PS SKS by mali publikovať manuskript v CL.
– Do č. 1/2020 rukopisy dodajú pracovníci Kliniky kardiológie LFUK pod vedením doc.
Gonçalvesovej.
– Č. 2/2020 by mala pripraviť Kardiologická a angiologická klinika SZU.
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–

–

Do č. 4/2020, resp. 5/2020 dodanie rukopisov zabezpečí doc. Filipová. Z kongresu
SHS, ktorý bude v marci 2020, vyberie najlepšie práce. Časopis je časopisom troch
odborných spoločností, SKS, SHS a SASA. Povinnosti a finančná záťaž sa rozloží na
tieto tri spoločnosti.
Doc. Gonçalvesová navrhla, aby sekretariát CL vyžiadal raz za dva roky od členov
výboru SKS a predsedov PS zaslanie kvalitného prehľadného referátu na nimi vybranú
tému.

Vyhodnotenie Súťaže o najlepšie uverejnené publikácie v CL 2018
Predseda KK dr. Malacký vyhodnotil uvedenú súťaž a informoval o výsledkoch v kategóriách
do a nad 35 rokov. Dlhoročným sponzorom tejto súťaže je spoločnosť Servier, ktorá víťazom
súťaže odovzdá odmeny 4. 10. 2019 počas XXIV. kongrese SKS.
Rôzne
Prof. Hatala informoval, že ako hlavný odborník pre kardiológiu bol požiadaný z MZ SR o
stanovisko k návrhu PS pre KV rehabilitáciu pre vytvorenie Kardiologického stacionáru – a či
v danej forme môže byť ukotvený v legislatíve. Uviedol svoje pripomienky k personálnemu
obsadeniu a materiálnemu vybaveniu, spochybnil názov „stacionár“, opýtal sa, či v ňom má
pracovať aj terapeut, či je uvedené technické vybavenie dostatočné. Dr. Ing. Sládeková
vysvetlila potrebu vzniku takéhoto stacionára pre pacientov, ktorí sú v 2. fáze po prepustení po
IM – potreba fyzioterapeuta? Aká bude úhrada poisťovní? Aké sú obmedzenia? Bude
k dispozícii EKG?
Dr. Hlivák navrhuje tieto stacionáre viazať k existujúcej sieti kardiologických pracovísk.
Po diskusii doc. Gonçalvesová navrhla pripraviť koncept kardiologického stacionára
s personálnym obsadením: 1 sestra, 1 rehabilitačný pracovník, 1 fyzioterapeut.
Prof. Hatala a dr. Ing. Sládeková pripravia stanovisko so spresnením návrhu k súčasným
možnostiam.
Nasledujúci výbor: 4. december 2019

Dr. Hlivák poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie výboru.

MUDr. Peter Hlivák, PhD.
prezident SKS

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