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Zápisnica č. 7/2018 – 2021 zo zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 
 

 

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 spôsobenú vírusom SARS-CoV-2 a nariadením vlády SR, 

ktorá svojim uznesením z 15.3.2020 vyhlásila v súvislosti s COVID-19 podľa čl. 5 ústavného 

zákona č. 227/2002 Z. z. núdzový stav sa zasadnutie výboru SKS konalo on-line vo forme 

videokonferencie 23. apríla 2020 o 14:00 h prostredníctvom technológie WebEx. 

 

Prítomní členovia výboru (abecedne): dr. J. Beňačka, doc. E. Goncalvesová, prof. R. Hatala, 

dr. P. Hlivák, dr. M. Hudec, prof. J. Kmec, dr. F. Kovář, dr. P. Lesný, dr. A. Vachulová  

Kontrolná komisia SKS: dr. T. Malacký 

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

 

Program 

1. Kontrola úloh 

2. XXV. kongres SKS, Šamorín 

3. Žiadosti o finančnú podporu 

4. Rôzne 

 

Otvorenie a program výboru 

Dr. Hlivák privítal prítomných členov výboru a  kontrolnej komisie a oboznámil ich  

s programom.  

 

 

1. Kontrola úloh 

- Dr. Hlivák poďakoval tým, ktorí sa podieľali na splnení stanovených úloh vyplývajúcich 

z predchádzajúceho zasadania výboru SKS (3.4.2020). 

Doc. Studenčan a Dr. Hudec vypracovali 14. 4. 2020 Odporúčania SKS: Manažment 

emergentných kardiologických stavov u pacientov so suspektnou alebo potvrdenou infekciou 

COVID-19, oponenti: prof. Hatala a doc. Dúbrava. Materiál je k dispozícii na web stránke SKS 

(1. verzia) a bude uverejnený v č. 2-2020 Cardiology Letters (2. upravená verzia).  

Ministrovi zdravotníctva SR bol 9. 4. 2020 odoslaný list so žiadosťou o dočasné zrušenie 

indikačných obmedzení (IO) pre antikoagulačnú liečbu NOAK-mi pri: 1. fibrilácii predsiení, 2. 

pri hlbokej žilovej trombóze a 3. trvalé zrušenie IO KV liekov dlhodobo dostupných v SR aj 

ako generiká. Autori: Dr. Hlivák a prof. Hatala, inkorporované aj  pripomienky dr. Beňačku 

k IO. Telefonická informácia z MZSR z dnes 23.4.2020: čaká sa na vyjadrenie kategorizačnej 

komisie MZ SR k bodom 1 a 2, bod 3 nebude predmetom prejednávania, nakoľko nesúvisí 

priamo s pandémiou COVID-19.  

- Žiadosti o podporu: Medius (Komora pre medicínske právo) – Predstavenie 

informačného portálu ambulancia.online pre vašich pacientov so žiadosťou o vyjadrenie 

podpory – SKS vyjadrila svoj súhlas. 

- Výzva Slovenskej pneumologickej a ftizelogickej spoločnosti SLS fajčiarom a vaperom 

v kontexte pandémie SARS-CoV-2 – SKS podporuje ich výzvu na ukončenie fajčenia. 
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2. XXV. kongres SKS, Šamorín 

Kongres by sa mal konať v termíne 8. – 10. 10. 2020. Z dôvodu pandémie, núdzového stavu 

a nejasnej situácie v najbližších mesiacoch sú potenciálne problémy s organizovaním kongresu. 

Príprava kongresu si vyžaduje niekoľkomesačné pracovné nasadenie, preto je neľahké 

rozhodnúť, či sa kongres nebude/bude konať, prípadne v inom termíne a na inom mieste. Do 

úvahy treba brať hľadisko verejného zdravia a zhromažďovanie veľkého počtu ľudí na jednom 

mieste. Hlavní partneri nášho každoročného kongresu nemajú jednoznačné stanovisko 

(niektoré farmaceutické spoločnosti do júna, iné do septembra nemôžu rozhodovať o svojej 

účasti na podujatiach, niektoré už medzičasom zrušili aj svoju účasť na ESC 2020 

v Amsterdame). Akcie z jarných a letných mesiacov už mnohé organizácie zrušili, resp. 

presunuli na jesenné mesiace.  

Dr. Hlivák predložil tieto alternatívy: 

1. Pokračovať v príprave kongresu a uskutočniť ho v danom termíne 

2. Kongres neuskutočniť 

3. Posunúť rozhodnutie o konaní na máj/jún a posunúť kongres na iný termín 

4. Realizácia prostredníctvom video konferencie/webinárov 

 

Diskusia k návrhom 

V bohatej diskusii odzneli viaceré rozličné návrhy a pripomienky: 

- participovať na kongrese ČKS ako česko-slovenský kongres (prof. Hatala). Kongres 

ČKS má už však definitívne pripravený a uzavretý odborný program  

- spraviť XXV. kongres SKS a 10. TKD ako spoločné podujatie, využiť ako nosný 

odborný program už kvalitne pripravený program 10. TKD, do programu pridať napr. 

hotlines, state of arts, moderované posterové sekcie (Doc. Goncalvesová) 

- posunúť termín konania z októbra na neskorší termín, príp. november, a ako menšiu 

akciu (dôvod: konkurencia českého kardiologického kongresu v septembri 2020, ESC 

prelom august/september, kongres SHS v novembri 2020) 

- posun kongresu na jar 2021 

- zrušenie kongresu bez náhrady s uvedomením si aj ekonomických dopadov (hlavným 

zdrojom príjmu SKS je SKS kongres, 10. TKD už boli zrušené) 

- kongres by sa mal konať v danom termíne, posunúť záväzné termíny na prihlasovanie, 

abstrakty a aktívnu aj pasívnu účasť  

- ak bude zákaz konania akcií, spraviť elektronicky: webinár: buď z domu, alebo live 

(finančne náročné, dôležité kvalitné technické vybavenie)  

- rozšírená verzia kongresu: osobná účasť v Šamoríne plus webinár 

- nebudú originálne prezentácie, môže však byť posterová sekcia 

- nemali by prebiehať paralelné sekcie (live prenos) 

- limitovať počet účastníkov 

- problémom je financovanie zo strany partnerov, momentálne nemožnosť uzatvárania 

zmlúv, pre SKS finančné riziko 

- 1x ročne sa musí konať Valné zhromaždenie (podľa platných Stanov SKS), tradične sa 

koná počas kongresu 

- ak by sa kongres zrušil už teraz bolo by to unáhlené rozhodnutie (ak firmy podporia, 

kongres treba zorganizovať) 

- pri príprave v úvodnej fáze minimalizovať finančné náklady – stanoviť konečný termín 

prípadného zastavenia príprav 
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Záverečné rozhodnutie (prezident SKS dr.Hlivák):  

1. Je potrebné pokračovať v prípravách kongresu 

2. Kongres sa uskutoční za každých podmienok, v prípade priaznivých epidemiologických 

podmienok osobnou účasťou, v prípade nepriaznivých elektronicky/video konferenciou 

s tým, že speakri sa musia zúčastniť osobne na mieste prezentácie 

3. Miesto a termín konania kongresu sú zarezervované v Šamoríne, aktuálne počítame 

s realizáciou kongresu v Šamoríne, poveríme agentúru Tajpan zistiť ev. voľné termíny 

neskôr v októbri, ev. v novembri 2020 

 

3. Žiadosti o finančnú podporu 

Mgr. Andrea Berényiová, PhD., Publikácia „The effect of chronic NO synthase inhibition on 

the vasoactive and structural properties of conduit arteries, NO synthase activity and oxidative 

stress biomarkers in young SHR.“ Berenyiova A, Dovinova I, Kvandova M, Kristek F, Jansen 

E, Majzunova M, Cacanyiova S. Oxidative medicine and cellular longevity, 2018, vol. 2018, 

art. no. 2502843, IF: 4,936. Návrh: 700 eur. 

prof. PharmD. Adriana Duris Adameová, PhD., Publikácia „Different signalling in infarcted 

and non-infarcted areas of rat failing hearts: A role of necroptosis and inflammation.“ Lichý M, 

Szobi A, Hrdlička J, Horváth C, Kormanová V, Rajtík T, Neckář J, Kolář F, Adameová A. J 

Cell Mol Med., 2019, PMID: 31328381, IF: 4,658. Návrh 700 eur. 

MUDr. Alexander Klabník, PhD., Poster: Stage B predictors of non-ischemic heart failure in 

type 2 diabetes mellitus, Klabnik A, Murin J. ESC Congres 2019 Paris, 31.8. – 4.9.2019. Návrh 

500 eur. 

MUDr. Andrea Kántorová, Poster: Long-term follow-up in patients after Tetralogy of Fallot 

repair: 20 years single-centre experience. Kántorová A, Kaldarárová M, Beerová N, Valentík 

P, Nosáľ M. 53rd Annual Meeting of the Assocciation for European Paediatric and Congenital 

Cardiology (AEPC 2019), 15.5.–18.5.2019, Sevilla, Spain. Návrh 500 eur. 

MUDr. Monika Kaldararová PhD., Prednáška: Prenatal echocardiography in a “typical” 

tetralogy of Fallot., 53rd Annual Meeting of the Assocciation for European Paediatric and 

Congenital Cardiology (AEPC 2019), 15.5.–18.5.2019, Seville, Spain. Návrh 500 eur. 

MUDr. Danková Marcela PhD., Poster: „Novel biomarkers for prediction of acute cardiorenal 

syndrome“ M. Dankova, Z. Minarikova, J. Danko, J. Gergel, P. Pontuch, E. Goncalvesova. ESC 

Congres 2019 Paris, 31.8. – 4.9.2019. Návrh 500 eur. 

MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., Poster: EPIT-HF Survey of chronic heart failure with 

preserved,mid-range and reduced ejetion fraction. Focus on therapy. J. Dubrava, R. Sidlo. ESC 

Congres 2019 Paris, 31.8. – 4.9.2019. Návrh 500 eur. 

Pracovná skupina Sestry pracujúce v kardiológii (PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA). 

VII. vedecká konferencia sestier pracujúcich v kardiológii. Pozn.: Fin. podpora na krytie 

priamych výdavkov, ak sa nepokryjú reg. poplatkami a sponzorskými darmi. Predpokladaný 

rozpočet: 9700 eur, návrh podpory SKS: 4400 eur. 

OZ Ružová Margarétka, (MUDr. Robert Dinka). 18. ročník letného pobytového Kardio 

tábora pre 40 detí dlhodobo liečených na srdcové ochorenie, vo veku od 7 do 16 rokov. Pozn.: 
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Do konca apríla 2020 sa má rozhodnúť o konaní/nekonaní Kardio tábora. Výška podpory 

neuvedená  (v r. 2019 poskytla SKS 1500  eur).  

- rozhodnutie výboru SKS: výdavky by sa mali vykryť z prostriedkov dvoch nadácií 

DKC.  

Žiadosti o finančnú podporu sekretariát SKS elektronicky odošle členom výboru, aby poslali 

späť v termíne do 30.4.2020 svoje vyjadrenie per rollam.  

 

Umiestňovanie oznamov o podujatiach/webinároch iných spoločností na web stránku SKS  

- rozhodnutie výboru: umiestniť za finančný poplatok (ad hoc). 

 

4. Rôzne 

Dr. Hudec informoval o zrušení podujatia PSIIK v júni 2020. Presun na rok budúci rok. 

Dr. Hlivák poďakoval prítomným za podnetné návrhy, bohatú diskusiu a ukončil stretnutie 

výboru. Pre najbližšie zasadanie bude zvolený termín operatívne, podľa situácie v danom čase, 

pravdepodobne opäť on-line prostredníctvom technológie WebEx.  

 

 

 

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

prezident SKS     vedecký sekretár SKS 

  

 


