
 

 

Zápisnica č. 5/2021– 2024 zo zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

7. septembra 2022, hotel Loft, Bratislava 
 

 

Prítomní členovia výboru (abecedne): dr. O. Beňačka, doc. E. Gonçalvesová, dr. P. Hlivák, dr. 

M. Hudec, dr. P. Lesný, dr. M. Luknár, dr. J. Pacák, prof. I. Šimková, dr. A. Vachulová 

Kontrolná komisia: dr. P. Margitfalvi, dr. I. Šoóšová 

Predsedovia PS SKS (okrem členov výboru a kontrolnej komisie): dr. J. Dúbrava, dr. A. 

Farkaš, doc. J. Maďarič, Mgr. M. Mikátová 

Ospravedlnení: doc. J. Beňačka, dr. A. Bystriansky, doc. Š. Farský, Ing. M. Ferko, doc. J. 

Gonsorčík, dr. V. Illíková, dr. G. Kaliská, doc. S. Mišíková, dr. V. Neuschl, dr. P. Olexa, dr. Ľ. 

Urban, dr. M. Barbierik Vachalcová 

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

 

Program: 

1. Kontrola úloh 

2. Cardiology Letters  

– Vyhodnotenie Súťaže o najlepšiu publikáciu v CL 2021 

3. Vyhodnotenie PSIIK 2022 

4. Kongres SKS  

– Valné zhromaždenie a hospodárenie SKS 

5. Výzva pre ambulantných kardiológov 

6. Rôzne 

 

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

s programom a otvorila zasadanie. 

 

1. Kontrola úloh 

Splnené: 

– Možnosť využiť voľné vstupy pre mladých lekárov na ESC Congress 2022, Barcelona. 

Podmienky: vek menej ako 40 rokov, ESC Professional Member. Využité 8 z 25. 

– Cardio Update Europe 2022: SKS podporí prvých 10-tich prihlásených vo výške 100 eur. 

Podpora vo forme zaplatenia registračného poplatku vo výške 100 eur. Prihlásilo sa 7 ľudí 

(700 eur).  

– Cardiology Letters. Poslať do redakcie CL návrhy na aktuálne témy (honorované review) a 

prípadne aj navrhnúť autorov. Počet reakcií: 0 

– Hodnotenie Súťaže o najlepšiu publikáciu v CL 2021. Hodnotenie poslali 15 z 38.  

– Zrušenie indikačných obmedzení kardiovaskulárnych liekov dlhodobo dostupných v SR – 

poslať návrhy všetkých liekov na sekretariát SKS. Zodpovední: Dr. Hlivák, Dr. Kaliská. 

Počet reakcií: 6  

Dr. Hlivák – podnety spracovať a pripraviť za SKS an bloc, jednotlivo alebo v klastroch, 

napr. ATC skupiny (hypolipidemická liečba, antikoagulácia, antihypertenzíva a rôzne). 

Prezidentka SKS, Doc. Goncalvesová je za jednotlivé podania - najväčší posun sa 

zaznamenal v oblasti hypolipidemickej liečby aj v rámci pripravovaného pilotného projektu 

SKS, o ktorom referovala neskôr a tiež o poslednom zasadaní kategorizačnej komisie, na 

ktorej sa problematika hypolipidemickej liečby preberala.  SKS čo najskôr predloží návrhy 



 

 

svojich požiadaviek Kategorizačnej komisii MZ SR, v prvom kroku návrh zmien pre 

hypolipidemickú liečbu: odstránenie zbytočných aj nesprávnych formulácií, nezmyslov v 

Indikačných a preskripčných opatreniach, a to v spolupráci so Slovenskou asociáciou 

aterosklerózy, a doplnky do časti sekundárna prevencia akútnych koronárnych syndrómov 

(spolu s pripomienkami dr. Malackého a dr. Kaliskej). 

Doc. Maďarič – pri pripomienkach v Indikačných opatreniach je potrebný spoločný postup 

SKS a ostatných odborných spoločností ako je Slovenská asociácia aterosklerózy a 

Slovenská angiologická spoločnosť.  

Zodpovední: doc. Goncalvesová, dr. Kaliská a dr. Malacký T: do konca októbra 2022 

Trvajúce: 

− Podmienky prideľovania finančných príspevkov SKS za: vedeckú aktivitu a grantové 

projekty. Zodpovedný: Dr. Luknár. Bude prezentované na ďalšom výbore (november 2022), 

aktuálne príprava Kongresu SKS. 

− Doc. Goncalvesová: otvorené sú nové iniciatívy: granty, implementačné mítingy, 

starostlivosť po AKS, agenda ku kategorizačnej komisii, preto navrhuje v budúcnosti 

neformálne stretnutie členov výboru SKS na výjazdovom zasadaní. Alebo forma on-line 

diskusie.  

− Memorandum o porozumení medzi MZ SR, SKS, Novartis Slovakia s.r.o. o spolupráci v 

oblasti zlepšenia špecializovanej starostlivosti pre pacientov po prekonaní akútneho 

koronárneho syndrómu. Podpísané všetkými zástupcami zúčastnených strán. V 

tomto medicínsko-vedeckom projekte pod pracovnou skupinou, tvorenou odborníkmi 

z NÚSCH, SÚSCH a VÚSCH, je zabezpečená ústavná starostlivosť pacientov po STEMI 

v priebehu jedného roka, ktorí sú následne prepustení do ambulantnej starostlivosti. 

Vyhodnotenie projektu bude po dvoch rokoch.  Ambíciou je aby bol do úhradového systému 

poisťovní zaradený nový výkon – špecializovaná ambulantná starostlivosť o pacienta 

v prvom roku po prekonaní AKS. 

Počas XXVII. kongresu bude tlačová konferencia o tomto pilotnom projekte, pozvaní aj 

minister zdravotníctva a štátny tajomník MZ SR. 

 

2. Cardiology Letters 

Doc. Goncalvesová – nedostatok rukopisov – je žiaduce poslať do redakcie časopisu rukopisy 

z pracovísk členov výboru i pracovných skupín. 

Fungujúca jednoduchá webová stránka – aktuálna a prehľadná. 

Pravidelný mailing s obsahom a prepojením na pdf článkov – odosielaný mail členom SKS od č. 

3-2022 časopisu. 

Do redakcie poslali členovia redakčnej rady časopisu 24 návrhov rukopisov do redakčného plánu 

na roky 2022 a 2023. Šéfredaktor prof. Mitro vyberie 10 najzaujímavejších, ktoré budú ako 

vyžiadané články honorované. 

Vyhodnotenie Súťaže o najlepšiu publikáciu v CL 2021 

Kontrolná komisia na základe hodnotení členov výboru , predsedov PS SKS a redakčnej rady 

CL, vyhodnotila súťaž s nasledovným výsledkom:  

Kategória nad 35 rokov  

1. miesto: Hatala R, Nehaj F, Šidlo R, et al. Skríning artériovej hypertenzie u dospelých osôb 

pri návšteve ambulancie všeobecných lekárov na Slovensku – iniciatíva „Charta 70/2023“. CL 

2021;30(3-4):148-158. 



 

 

2. miesto: Dúbrava M, Baráková A, Jánošiová J, et al.  Letalita seniorov s akútnym koronárnym 

syndrómom a jej dynamika v podmienkach slovenského zdravotníctva na začiatku 21. storočia. 

CL 2021;30(2):94-103. 

3. miesto: Studenčan M, Hricák V, Hudec M, et al. Manažment infarktu myokardu na 

Slovensku v čase pandémie COVID-19 v roku 2020. Aktuálna analýza registra SLOVAKS. CL 

2021;30(5-6):238-245. 

Kategória do 35 rokov  

1. miesto: Vachalcová M, Poruban T, Kurečko M, et al. Coupling index ľavej predsiene - nový 

klinický prediktor závažnej aortálnej stenózy. CL 2021;30(5-6):250-255. 

2. miesto:  Kollárová M, Púzserová A, Bališ P, et al. Vplyv veku a hypertenzie na aktivitu 

cirkulujúcich matrixových metaloproteináz (MMP-2 a MMP-9) u potkanov. CL 2021;30(2):111-

118. 

3. miesto: Golas S, Berényiová A, Majzúnová M, et al. Interakcia perivaskulárneho tukového 

tkaniva a H2S v mezenterickej artérii v experimente. CL 2021;30(1):42-51. 

 

3. Vyhodnotenie PSIIK 2022 

– 16. – 18. jún 2022, XXIV. stretnutie pracovnej skupiny Invazívnej a intervenčnej 

kardiológie (PSIIK) v Modre. Počet účastníkov: 115. Partneri podujatia (FF): 28. 

Hospodársky výsledok: vyrovnaný rozpočet 

Dr. Luknár: podujatie bez zisku pre SKS. Ostatné PS SKS odvádzajú časť zisku do SKS na 

podporu iných akcií. 
 

4. Kongres SKS  

– Začiatok: streda 5. 10. o 10:00, koniec: piatok 7. 10. o 12:30, x-bionic sphere, Šamorín. 

Kongres zameraný ekologicky, tlačený program pre účastníkov nebude (tlač v náklade 100 

ks pre firmy a na predsednícke stoly). Mobilná aplikácia je v príprave. Predbežný odborný 

program: dokončuje sa, bude zverejnený na webe kongresu, v mobilnej aplikácii. 

Hlasovanie v Súťaži o najlepší poster bude prostredníctvom mobilnej aplikácie. Plenárne 

zasadanie: Haviarov memoriál, Riečanského prednáška, ďalej firemné sympóziá, bloky 

prednášok pracovných skupín, bloky originálnych prác, posterová sekcia, implementačné 

mítingy, zaujímavý kultúrny program.  

– Slávnostné odovzdávanie ocenení  

Ocenenia jubilantov  

Čestné členstvo Slovenskej kardiologickej spoločnosti: prof. MUDr. Gabriel Valočik PhD., 

prof. MUDr. Daniel Pella PhD., MUDr. Peter Margitfalvi. 

Medaila Slovenskej kardiologickej spoločnosti v oblasti rozvoja kardiológie: doc. MUDr. 

Martin Studenčan PhD., FESC 

Medaila Slovenskej kardiologickej spoločnosti za zásluhy o poznaní srdca: 

Návrh: MUDr. Eva Kellerová DrSc. (pozn. zlý zdravotný stav, nebude udelené) 

Ocenenie sestry za významný prínos v rozvoji ošetrovateľstva v kardiológii: 

Mgr. Margita Mikátová 

Súťaž o najlepší poster 

Posterová sekcia – streda 5. 10. 2022 od 19:00.   

Hlasovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie (všetci účastníci kongresu) od 5. do 6. 10. 

2022. 

Súťaž o najlepšiu publikáciu v Cardiology Letters 2021 

Slávnostné odovzdávanie ocenení a vyhlásenie výsledkov súťaží bude 6. 10. 2022 o 19:00. 



 

 

– Valné zhromaždenie a hospodárenie SKS 

Dr. Hlivák informoval o konaní a o programe Valného zhromaždenia SKS, a to 6. 10. 2022, 

13.30 – 14.00 v sále Energy.  

Hlasovanie za schválenie programu VZ: áno 8, nie 0, zdržal sa 0. 

Hospodárenie SKS 202 a návrh rozpočtu na rok 2023: náklady, výnosy, porovnanie rokov 

2017 – 2021 (kongres, TKD). 

Hlasovanie: hospodárenie 2021: áno 8, nie 0, zdržal sa 0 

Hlasovanie: rozpočet na rok 2023: áno 8, nie 0, zdržal sa 0 

 

5. Výzva pre Ambulantných kardiológov 

Doc. Goncalvesová – Výzva SKS odoslaná na PS Ambulantní kardiológovia 9. 8. 2022. Počet 

reakcií: 6 z 130. 

Dr. Mičko, prezident RLK Banská Bystrica, adresoval list prezidentke SKS o platbách za 

výkony v segmente ŠAS. Zdôraznil, že pri rokovaní s poisťovňami majú dlhodobo mandáty 

organizácie Zdravita a ZAP. Reálne výkony ŠAS vypracujú renomovaní ekonomickí odborníci, 

preto nie je potrebné, aby do vyjednávania boli zapojené iné subjekty. Poďakoval SKS za 

podporu požiadaviek. 

SKS pripraví návrh listu pre dr. Mička, ZAP a Zdravitu, v kópii VšZP s prianím úspechov pri 

vyrokovaní lepších podmienok pre ambulantných kardiológov.  

 

6. Rôzne  
Akcie 6/2022 – 12/2022: 

XXVII. kongres SKS a II. Implementačný míting (5. – 7. 10. 2022)  

XXVII. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej (10. – 11. 11. 2022) 

7. Česko-slovenský workshop o pokročilom zlyhávaní a náhrade srdca (4. – 5. 11. 2022) 

Dr. Beňačka O – navrhuje, aby SKS z dôvodu inflácie zvážila realizáciu mimoriadneho 

podujatia/projektu. Dr. Hlivák – vhodné by bolo použitie prostriedkov napr. na grantové 

projekty.  

 

Dr. Luknár poďakoval prítomným za aktívnu účasť, návrhy a pripomienky a ukončil zasadanie 

výboru SKS. 

 

Najbližšie zasadanie výboru SKS: 9. november 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 


