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Zápisnica č. 5/2018 – 2021 zo zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 
 

 

 

Zasadnutie výboru SKS sa konalo 4. decembra 2019 o 12:00 h v hoteli LOFT, Štefánikova 4, 

Bratislava. 
 

 

Prítomní členovia výboru (abecedne): dr. J. Beňačka, doc. M. Dúbrava, doc. E. 

Gonçalvesová, prof. R. Hatala, dr. P. Hlivák, dr. M. Hudec, prof. J. Kmec, dr. F. Kovář, dr. P. 

Lesný, doc. M. Studenčan, dr. I. Šoóšová, dr. A. Vachulová  

 

Kontrolná komisia SKS: dr. T. Malacký, dr. R. Margóczy  

 

Ospravedlnení: dr. P. Olexa, prof. F. Šimko 

 

Sekretariát SKS (abecedne): Ing. I. Bieliková, Mgr. I. Kajúchová, Ľ. Štibraná 

 

Predsedovia pracovných skupín (abecedne): doc. S. Filipová, dr. P. Chňupa, dr. P. Kalist, 

PhDr. M. Labudová, dr. M. Luknár, dr. V. Neuschl, doc. J. Török, dr. M. Záhorec 

 

Ospravedlnení: dr. A. Böhm, doc. Š. Farský, doc. J. Maďarič, prof. I. Šimková 

 

Hostia: dr. Šimková, prof. Šuvada – MZ SR 

 

12:00 h  Pracovný obed 

Odborný program 

1. Otvorenie a program výboru 

2. ŠDTP Artériová hypertenzia (zaradené 3.12.2019) 

3. Kontrola úloh  

4. Vyhodnotenie XXIV. kongresu SKS 

5. Cardiology Letters a podmienky žiadosti o finančnú podporu 

6. X. tatranské kardiologické dni 2020 

7. Odporúčania ESC  

8. Aktivity pracovných skupín SKS v roku 2020  

9. Blok SKS počas XXVIII. kongresu ČKS 2020 

10. Rôzne 
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1. Otvorenie a program výboru 

Dr. Hlivák privítal hostí z MZ SR a prítomných členov výboru, kontrolnej komisie, 

predsedov PS SKS. 
 

2. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy (ŠDTP) Artériová hypertenzia  

Dr. Hlivák informoval, že bol požiadaný skupinou zodpovednou za ŠTDP 

o mimoriadne zaradenie uvedeného bodu, nakoľko bol predmetný dokument už 

vypracovaný skupinou VLDL a očakáva sa schválenie za kardiológiu v časovom 

horizonte do 2 týždňov. Dr. Šimková, hlavná odborníčka pre odbor všeobecných 

lekárov v SR a prof. Šuvada, odborný garant národného projektu štandardných 

diagnostických a štandardných terapeutických postupov z MZ SR, informovali 

o vypracovaných ŠTDP pre artériovú hypertenziu. 

Do problematiky AH a ŠDPT uviedol prítomných prof. Hatala, zodpovedný za ŠTDP 

pre kardiológiu. Pretože sa v jednotlivých kapitolách tohto materiálu, ktoré vypracovali 

odborníci za VLDL a prešli oponentskými posudkami, vyskytujú sporné body, ktoré 

treba vyriešiť, požiadali VLDL, dr. Vachulovú a ostatných členov výboru SKS 

o spoluprácu, názory a návody riešenia. AH je multidisciplinárnym problémom, 

ochorením, na ktoré v SR trpia až dva milióny pacientov. Nenáležité vyšetrenia 

pacientov zaťažujú najmä ambulantnú sféru zdravotníctva, kardiológov a ďalších 

medicínskych odborníkov (napr. internistov, diabetológov...). 1. časť postupov 

informuje o rizikových faktoroch, komorbiditách, ich manažmente, liečbe na základe 

ESC odporúčaní a 2. časť vysvetľuje AH ako verejno-zdravotnícky problém, kto by sa 

mal o týchto pacientov starať. AH je najčastejšou diagnózou v ambulanciách 

kardiológov a tiež jedným z dôvodov, prečo je priemerný čas čakania na vyšetrenie 

v kardiologickej ambulancii neúmerne dlhý. 

Dr. Šimková –  Pri tvorbe týchto postupov sa vychádzalo z odporúčaní ESC/EHS pre 

manažment artériovej hypertenzie (preklad vreckovej verzie zabezpečila doc. Filipová 

a dr. Vachulová). Pri vyhľadávaní a skríningu AH je kompetentným pracovníkom každý 

lekár. Manažovanie pacienta si vyžaduje aj pomoc nezdravotníckych pracovníkov, 

sestier, klinických psychológov. Ošetrujúcim lekárom môžu byť špecialisti, napr. 

z vnútorného, všeobecného lekárstva, kardiológovia, geriatri, endokrinológovia, 

diabetológovia, angiológovia, nefrológovia, všeobecní lekári pre deti a dorast, lekár 

zaradený do špecializovaného štúdia. Aby sa predišlo zbytočným vyšetreniam, resp. ich 

nepotrebným duplicitám, ktoré vykonajú odborníci na základe žiadosti všeobecného 

lekára, musí pacienta manažovať len jeden z kompetentných lekárov. Mal by to byť 

najlepšie všeobecný lekár, resp. internista.  

Prof. Šuvada – prvýkrát bola diskusia k danej téme ešte v r. 2017. Systémová zmena by 

mohla pomôcť napr. v tom, ako rozhodnúť, ktorý pacient s AH by mal ísť ku 

kardiológovi, ktorý len na konzílium, ktorý by mal byť v dispenzarizácii a kto by mal 

hypertonika dispenzarizovať. K špecialistovi by mali byť odosielaní len problematickí 

pacienti. ŠDTP podporujú zdravotné poisťovne, aj pani ministerka MZ SR doc. 

Kalavská. V januári 2020 je termín na pripomienkovanie postupov, očakáva sa včasné 

pripomienkovanie zo strany SKS a SHS. Vo februári 2020 by sa mali implementovať do 

praxe. Spoločnosti SKS, SHS, SIS a SVL by mali vymenovať dvoch odborníkov, 

definovať kompetencie. Nevyhnutnosťou je koordinácia! 
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Prof. Hatala – pracovný návrh sa týka SHS, SVL, SIS a SKS. Ak bude v budúcnosti 

fungovať e-health, bude mať možnosť doň nahliadnuť len všeobecný lekár, čo je 

neakceptovateľné. Prof. Hatala navrhol, aby každá z uvedených spoločností menovala 

dvoch ľudí na spoločné rokovanie.  

Doc. Filipová, prezidentka SHS – výbor SHS ju na svojom zasadaní 16. 11. 2019 

poveril  úlohou nájsť riešenia pri zosúladení odporúčaní pre AH. Od januára 2019 sú 

pre špecialistov aj všeobecných lekárov k dispozícii dva odborné texty: vreckové 

odporúčania a odborné usmernenie. V spolupráci s dr. Vachulovou, členkou výboru 

SKS aj SHS, výbor SHS odsúhlasil odborné usmernenie, ktoré bude uverejnené vo 

Vestníku a bude legislatívne záväzné. Doc. Filipová zdôraznila, že 1. Odporúčania ESC 

sú významným odborným dokumentom, treba ich zodpovedne používať a vybrať z nich 

dôležité body do usmernení. SKS a SHS sú kolektívnymi členmi ESC, preto majú právo 

s nimi pracovať a podľa nich liečiť, majú edukačný charakter. Usmernenie, ktoré bude 

vo Vestníku, však nie je edukačný materiál, má už legislatívny charakter. 2. Vreckové 

odporúčania a ich používanie sú dobrým návodom pre lekárov. K odstráneniu 

problémov v postupoch by sa mali vyjadriť nielen SKS a SHS, ale aj Geriatrická 

spoločnosť SLS. Navrhujú dr. Vachulovú ako zástupcu za spoločnosti SKS a SHS 

zúčastniť sa rokovaní na MZ SR. Materiál, ak bude schválený, bude odborným 

usmernením pre všetkých lekárov, ktorí sa vo svojej praxi stretnú s AH. 

Dr. Beňačka – uvedený problém sa týka najmä ambulantných kardiológov, na ktorý 

poukazuje už niekoľko rokov, preto sa rád zúčastní spoločného stretnutia. Poukázal na 

pretrvávajúce problémy medzi špecialistami a VLDL, napr. pri vydávaní výpisov zo 

zdravotnej dokumentácie a potrebe ambulantných kardiológov vidieť nálezy od 

ostatných odborníkov, čo v súčasnosti nemá možnosť. Tento problém sa musí 

legislatívne vyriešiť. Mnohí pacienti sú vedení pod nesprávnou diagnózou, čo vytvára 

ďalšie problémy.  

Doc. Dúbrava – potreba smerovania k reálnym riešeniam daného problému. Podobne 

ako mnohí iní členovia výboru, ani on sa nemal možnosť s dokumentom oboznámiť, 

preto termín stretnutia v januári považuje za nereálny, materiál treba doladiť 

s odbornými spoločnosťami.  

Dr. Hlivák uzavrel bohatú diskusiu návrhom nominácie 3 členov za SKS na 

multidisciplinárne stretnutie na MZ SR k uvedenej problematike ŠTDP pre artériovú 

hypertenziu a dal hlasovať: dr. Vachulová, doc. Dúbrava a dr. Beňačka. Prítomní 

členovia výboru žiadosť jednohlasne odsúhlasili. 

 

3. Kontrola úloh 

Dr. Hlivák informoval o splnených i nesplnených úlohách z ostatného výboru:  

Kľúčové body odborného rozvoja pracovných skupín: Predsedovia PS nedodali, úloha 

trvá. Správy o činnosti PS na VZ dodali 9 zo 16. Cardiology Letters – návrh 

reorganizácie: dnes. Cardiology Letters – manuskripty: Kardiologická klinika LFUK a 

NÚSCH, a. s č. 1/2020 – dodané, 100 %. Kardiologická klinika SZU a NÚSCH, a. s č. 

2/2020 – nedodané. PS experimentálna kardiológia – manuskripty dodané, 100 %. 
 

4. Vyhodnotenie XXIV. kongresu SKS 

3. – 5. 10. 2019, Šamorín. Na kongrese bolo celkovo 941 účastníkov. Farma firiem 41, 

hlavní partneri: Novartis, Pfizer, Servier. Bolo 10 sympózií, výstavná plocha 360 m2. 
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Blokov PS 15 + SASA + SHS + 5 samostatných. 38 abstraktov bolo rozdelených do 

troch blokov originálnych prác + posterová sekcia. Členovia výboru hodnotili 18 

abstraktov, ktoré boli zaradené do Súťaže o najlepší poster. Dr. Hlivák zhodnotil 

kongres pozitívne. Finančné hodnotenie pripravuje naša účtovnícka spoločnosť. 

Predbežná analýza naznačuje ziskový charakter podujatia podobne ako v roku 2018.  

Výročný XXV. kongres bude v termíne 8. – 10. 10. 2020 v Šamoríne. Do konca roka 

môžu členovia výboru a predsedovia PS poslať svoje návrhy, nápady prezídiu SKS. 

 

5.  Cardiology Letters a podmienky žiadosti o finančnú podporu 

Cardiology Letters 

Užšia redakčná rada na svojom stretnutí navrhla zásadné zmeny. Prof. Hatala, Editor-in-

Chief, predstavil reorganizáciu štruktúry redakčnej rady: 

Šéfredaktori/Editors-in-Chief: Šéfredaktorom/Co-editorom-in-chief by bol past 

prezident (v súčasnosti prof. R. Hatala), nehonorovaná funkcia. Honorované funkcie: 

Šéfredaktorom pre klinickú kardiológiu/Co-Editor-in-Chief for Clinical Cardiology: 

prof. J. Špinar (Brno), ktorý je ochotný sa zhostiť novej pozície v prípade schválenia 

výborom SKS. Šéfredaktor pre základný kardiovaskulárny výskum/Co-Editor-in-Chief 

for basic Cardiovascular Research: prof. I. Hulín. Vytvorí sa nová výkonná redakčná 

rada (Associate Editors), ktorú budú tvoriť: aktuálny prezident SKS (v súčasnosti dr. P. 

Hlivák), aktuálny vedecký sekretár SKS (v súčasnosti prof. J. Kmec), nominant 

prezidenta SKS doc. E. Goncalvesová, nominant šéfredaktora prof. P. Mitro, nominant 

SASA dr. G. Kaliská a nominant SHS doc. S. Filipová. Vyššie uvedení členovia 

redakčnej rady tvoria výkonnú redakčnú radu. 

Administratívni asistenti (Administrative Assistants): Dve pozície (aktuálne p. Štibraná) 

+ 1 – vyberajú šéfredaktori.  

Ediční konzultanti (Editorial Consultants): Každá PS skupina nominuje jedného člena 

za nominanta do redakčnej rady. 

Kategórie manuskriptov pre CL: Pôvodná práca (Original Manuscript), Krátky 

originálny článok (Short communication), Prehľadová práca (Review), Kontroverzie 

(Controversies), Správy z kongresu (Congress reports), Obrazy v kardiológii (Images in 

Cardiology) – dali by sa použiť na niektorú obálkovú stranu. Na prvej obálkovej strane 

bude obrázok, na zadnej strane obsah, na druhej strane redakčná rada, na tretej strane 

pokyny pre autorov. 

Dr. Neuschl prisľúbil poslať do redakcie časopisu krátke kazuistiky s obrázkovou 

dokumentáciou do sekcie Obrazy v kardiológii. 

Doc. Studenčan nesúhlasí s uverejňovaním monotematických čísiel CL. 

Doc. Török súhlasí s uverejňovaním kvalitných článkov PS SKS, čo pomôže ich 

zviditeľneniu a zároveň podporí časopis. 

Dr. Hlivák informoval o zlepšení publikačnej aktivity. Do redakcie Cardiology Letters 

dodala Kardiologická klinika LFUK a NÚSCH, a. s. päť rukopisov, ktoré budú 

uverejnené v č. 1-2020. Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH, a. s. zatiaľ do č. 2-

2020 rukopisy nedodala. Do ďalších čísiel časopisu má redakcia zatiaľ sedem rukopisov 

z PS Experimentálnej kardiológie a doc. Filipová, SHS, prisľúbila dodať minimálne 

sedem originálnych, príp. prehľadových prác a výber prijatých abstraktov z XXXV. 

kongresu SHS. Rukopisy prejdú recenzným konaním. 

Finančná podpora Cardiology Letters: SHS poskytla v roku 2019 3 600 eur na časť 

nákladov na tlač a 2 071,68 eur ako predplatné časopisu pre 130 členov SHS, ktorí nie 
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sú súčasne členmi SKS. Na rok 2020 výbor SHS schválil pre časopis podporu vo výške 

4 800 eur ako podporu na tlač a 2 231,04 eur ako predplatné pre 140 členov SHS, ktorí 

nie sú súčasne členmi SKS. Po vyúčtovaní XXXV. kongresu SHS podporí náklady na 

tlač časopisu aj ďalšou sumou. 

Kolektívny člen SKS, SASA, podporí vydávanie časopisu na rok 2019 sumou 10 tis. 

Eur. 

Dr. Hlivák navrhol zasadnutie novej redakčnej rady časopisu v januári 2020. Nová 

redakčná rada by mala pripraviť dlhodobý redakčný plán.  

Prof. Hatala zdôraznil nevyhnutnosť zvyšovania odbornej úrovne časopisu, ocenil 

dodanie vyžiadaných rukopisov na začiatku fungovania nového systému a apeloval na 

členov výboru prispieť rukopisom ako prvý autor, resp. spoluautor. 

Reorganizáciu štruktúry prítomní odsúhlasili. 

Dr. Lesný – zverejňovať Zápisnice z výboru včas a dať ich aj na web SKS. Ako 

kompromisné riešenie sa určil termín do 3 týždňov od zasadania výboru  SKS, vedecký 

sekretár - prof. Kmec bude zodpovedný za odoslanie zápisnice všetkým členom výboru 

a uverejnenie na webovej stránke SKS v uvedenom termíne. 

 

6. 10. tatranské kardiologické dni 2020 

10. tatranské kardiologické dni, 5. – 7. apríl 2020, Štrbské Pleso. Organizačne 

a technicky zabezpečuje Mgr. Chrenková  a Tajpan. 

Dr. Hlivák navrhol programový výbor 10. TKD, a to prof. Kmeca a doc. Studenčana. 

Nominovaní súhlasili. 

Programový výbor osloví PS so žiadosťou navrhnúť témy na toto podujatie. 

Všetkým záujemcom boli zo sekretariátu SKS elektronicky odoslané prihlášky na 

podujatie, sympózium, výstavnú plochu, finančné podmienky (tie boli v porovnaní s 9. 

TKD upravené).  

 

7. Odporúčania ESC  

Dr. Hlivák informoval o odporúčaniach ESC 2019, ktorých vreckovú formu bude SKS 

prekladať a vydávať v roku 2020. SKS už má určených prekladateľov vreckových 

odporúčaní a tvorcov komentárov k daným odporúčaniam, koordinátorom ESC 

odporúčaní pre SKS je prof. Šimková. Komentár k chronickým koronárnym 

syndrómom by mal byť uverejnený v čísle 1-2/2020 CL, dyslipidémie v čísle 3, 

diabetes, prediabetes a KV ochorenia v čísle 4, SVT v čísle 5, akútna pľúcna embólia 

v čísle 6.    

Dr. Hlivák informoval o finančnej podpore firmy Bayer pri preklade a vydaní 

vreckových odporúčaní pre chronické koronárne syndrómy. 

 

8. Aktivity pracovných skupín SKS v roku 2020  

Dr. Hlivák požiadal predsedov PS SKS oznámiť pripravované aktivity PS v roku 2020 

písomne na sekretariát do 16. 12. 2019. 
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9. Blok SKS počas XXVIII. kongresu ČKS 2020 

Dr. Hlivák oslovil prítomných so žiadosťou dodať návrhy blokov na XXVIII. kongres 

ČKS. 

 

10. Rôzne 

– Žiadosť Slovenskej internistickej spoločnosti o súhlas s rozšírením preskripčného 

obmedzenia z kardiológov na internistov fixnej kombinácie liečiv 

sacubitril/valsartan. Doc. Goncalvesová túto žiadosť podporuje, týka sa to celej 

SKS. Prítomní členovia výboru žiadosť jednohlasne odsúhlasili. 

– Žiadosť spoločnosti MOTION ZONE o zverejnenie informácie o seminári KARDIO 

LIVE SEMINÁR 2020 na webovej stránke SKS v časti Podujatia za podobných 

podmienok, ako minulý rok, spoločnosti bude fakturovaná suma 500 eur.  

Prítomní členovia výboru jednohlasne odsúhlasili. 

– V diskusii prítomní členovia výboru navrhli pripraviť nové pravidlá pre určenie 

výšky platieb za zverejňovanie podobných informácií na webovej stránke SKS, a to 

pre PS SKS (zadarmo), stabilných partnerov SHS, SASA, ESC atď. (zadarmo), 

lekárske spoločnosti, občianske združenia, domácich i zahraničných partnerov (za 

úhradu?) atď. Doc. Dúbrava navrhol pripraviť návrhy pravidiel platieb za 

zverejnenia informácií a za garancie na budúci výbor. 

– Prof. Hatala komentoval problematiku udeľovania garancií SKS, resp. SASA. 

Doteraz platné sumy garancií SKS na vzdelávacie aktivity sa navrhli zmeniť 

nasledovne: do 50 osôb = 500 eur, nad 50 osôb = 1000 eur. Prítomní členovia 

výboru návrh jednohlasne odsúhlasili. 

– Doc. Goncalvesová informovala, že PS SZ dostala diplom a finančnú odmenu 5 tis. 

eur od Európskej asociácie pre srdcové zlyhávanie za najlepšiu prácu na podujatí 

2019 Heart Failure Awareness Days. Zároveň jej udelili zlatú medailu za účasť na 

tvorbe Atlasu srdcového zlyhávania. 

– Dr. Neuschl, predseda PS Kardio-rádiologické zobrazovanie, požiadal výbor 

o súhlas zverejniť na webovej stránke SKS zoznam miest v SR, adries a kontaktov, 

kde sa vyšetruje magnetická rezonancia srdca. Prítomní členovia výboru žiadosť 

jednohlasne odsúhlasili. 

– Dr. Hlivák požiadal členov výboru a kontrolnú komisiu poslať na základe 

navrhovaných termínov im vyhovujúce termíny konania zasadaní výboru v roku 

2020, na sekretariát SKS do 16. 12. 2019. 

 

 

Dr. Hlivák poďakoval prítomným za účasť a podnetné návrhy, poprial pekné a pokojné 

vianočné sviatky a do nového roka zaželal veľa zdravia a neutíchajúcej energie. 

 

      
MUDr. Peter Hlivák, PhD, FESC   prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH 

prezident SKS      vedecký sekretár SKS 


