Zápisnica č. 8/2019 – 2021 zo zasadnutia výboru
Slovenskej kardiologickej spoločnosti 9. septembra 2020
NÚSCH, a. s., Bratislava
Prítomní členovia výboru (abecedne): dr. J. Beňačka, prof. R. Hatala, dr. P. Hlivák, dr. M.
Hudec, prof. J. Kmec, dr. F. Kovář, dr. P. Lesný, dr. I. Šoóšová, dr. A. Vachulová
Ospravedlnení: doc. M. Dúbrava, doc. E. Goncalvesová, doc. M. Studenčan, prof. F. Šimko
Kontrolná komisia SKS: dr. T. Malacký, dr. R. Margóczy
Ospravedlnený: dr. P. Olexa
Predsedovia PS SKS: dr. A. Böhm, doc. S. Filipová, dr. P. Chňupa, dr. P. Kalist, dr. M. Luknár,
doc. J. Maďarič, doc. J. Poláková-Mištinová, prof. I. Šimková, doc. J. Török, dr. M. Záhorec
Ospravedlnení: doc. Š. Farský, dr. M. Labudová
Sekretariát SKS (abecedne): Ing. I. Bieliková, Mgr. I. Kajúchová, Ľ. Štibraná
Program
1. Kontrola úloh
2. XXV. kongres SKS 2020
3. Štatút udeľovania ocenení kardiologickej spoločnosti
4. Hospodárenie SKS
5. Voľby SKS 2021
6. Súťaž o originálne publikácie CL 2019
7. Rôzne
Otvorenie, program výboru a kontrola úloh
Dr. Hlivák privítal prítomných na zasadaní výboru, informoval o bodoch programu dnešného
zasadania a o jednotlivých splnených, resp. nesplnených úlohách z predchádzajúcich výborov
z 3. apríla a 23. apríla 2020. Zasadanie výboru pôvodne naplánované na jún 2020 prezídium
SKS vzhľadom na epidemiologickú situáciu a absenciu neodkladných problémov zrušilo.
XXV. kongres SKS 2020
Dr. Hlivák – Výročný kongres sa mal uskutočniť v plánovanom termíne 8. – 10. 10. 2020
v X-BIONIC Sphere, Šamorín. Do konca augusta sa kongres pripravoval v prezenčnej forme
tri dni v dvoch sálach. Prihlásilo sa 25 firiem, po vzájomných rokovaniach prejavili záujem
o hlavné partnerstvo 3 partneri (Novartis, Pfizer a Servier), 8 firemných sympózií,
7 samostatných firemných prednášok, výstavná plocha 200 m2, 9 blokov pracovných skupín,
1 blok Českej kardiologickej spoločnosti. Prihlásených je 20 abstraktov (1 blok originálnych
prác a 15 posterov). Po sprísnení opatrení na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie je
potrebné rozhodnúť o spôsobe konania kongresu, a to prezenčnej alebo formou on-line
prezentácie. Svetové, aj mnohé slovenské podujatia už prešli na virtuálnu formu konania.
Z bohatej diskusie vyplynulo jednoznačné rozhodnutie uskutočniť kongres digitálne, čo je aj
predpokladom potenciálne vyššej sledovanosti. Treba však rozhodnúť, či 1. vopred nahrať
prednášky alebo 2. vysielať ich zo štúdia. Kvalitné vysielanie možno zabezpečiť
z prednáškových sál v NÚSCH, a. s. a z priestorov nového Diagnostického centra
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NÚSCH, a. s., čo si vyžaduje časovú disciplínu, presnú logistiku a môže nám priniesť finančné
úspory. Z hľadiska bezpečnosti majú aj farmaceutické spoločnosti (FS) prísne požiadavky
týkajúce sa protiepidemických preventívnych opatrení: dezinfekcie, rúška, sedenie, presuny zo
sál a pod., preto je digitálna forma kongresu najvhodnejšia.
Storno poplatok v X-BIONIC je podľa zmluvných podmienok 10 tis. eur. Pretože s mnohými
spoločnosťami a partnermi kongresu už boli uzavreté a podpísané zmluvy, treba s nimi
intenzívne rokovať o možnosti novej spolupráce, použití, resp. darovaní, krátení, alebo vrátení
finančných prostriedkov. Na miesto výstavnej plochy im možno ponúknuť: umiestnenie loga
na stránke SKS, video-prezentáciu na stránke SKS, inzerciu na stránke/v programe/v aplikácii
a umiestnenie webinára na stránke SKS po skončení kongresu (napr. na 3 mesiace).
Na základe uvedeného výbor SKS hlasoval za digitálnu formu prenosu prednášok on-line
paralelne z dvoch sál NÚSCH, a. s. (cca 15 hodín vysielania). Hlasovanie: za = 8, proti = 0,
zdržal sa = 0.
Ďalej sa rozhodovalo o trvaní kongresu, ponechaní pôvodne vyhradeného časového intervalu
tri dni, resp. skrátení na dva dni, príp. inej alternatívy. Výbor rozhodol, že kongres bude trvať
2 dni, 8. – 9. októbra 2020. Program začne vo štvrtok 8. 10 o 13.00 hod. Prednášky v sobotu
nebudú a prenesú sa do večerného bloku v piatok 9. 10. v čase 19.00 – 22.00 hod.
V diskusii ďalej členovia výboru navrhovali výšku registračných poplatkov v symbolickej
výške, príp. zadarmo. Rozhodnutie: za poplatok: člen = 5 eur, nečlen = 10 eur. Hlasovanie: za
= 5, proti = 0, zdržal sa = 3.
Prof. Hatala navrhol za účelom propagácie on-line kongresu osloviť širšie publikum, napr.
študentov Lekárskych fakúlt, mladých lekárov s PR aktivitou, pacientske organizácie. Ďalej
rokovať s F, ako by mohli kongres podporiť, apeloval pre aktívne zapojenie sa členov výboru
a predsedov PS.
Štatút udeľovania ocenení SKS
SKS udeľuje na základe Štatútu SKS z r. 2017 navrhnutým a schváleným jubilantom:
1. Čestné členstvo SKS a 2. Medailu SKS.
V roku 2018 došlo k zmene: udeľovanie dvoch medailí: a) za zásluhy o poznaní srdca;
b) za rozvoj v kardiológii.
Všetky ocenenia musí schváliť výbor SKS.
Doc. Filipová navrhla zrušiť vekový limit pre udelenie ocenení.
Výbor schválil udeľovanie dvoch medailí a zrušenie vekového limitu, je nutné zapracovať do
Štatútu ocenení SKS 2020.
V r. 2020 na základe výzvy prezidenta SKS nikto z členov výboru jubilantov nenavrhol.
Prezident SKS Dr. Hlivák preto navrhol oceniť v roku 2020 týchto jubilantov: prof. Zoltán
Mikeš, prof. Andrej Dukát, prof. Jozef Mašura a prof. Robert Hatala. Sekretariát SKS pošle do
týždňa členom výboru e-mail so žiadosťou o návrhy ocenení pre jednotlivých uvedených
jubilantov.
Hospodárenie SKS
Prof. Kmec, vedecký sekretár SKS oboznámil výbor s hospodárením SKS v roku 2019,
porovnal roky 2016 – 2019, výšku ziskov, straty, zisky za podujatia, kongresy v rokoch
2016 – 2019, za semináre Pracovných skupín.
Hlavné výnosové položky za kongresy 2018 a 2019 a plán na rok 2020. Strata z dôvodu
neuskutočnenia 10. TKD v r. 2020.

2

Výnosy r. 2019, plán r. 2020: webináre, inzercie na webovej stránke, odborné garancie podujatí,
členské príspevky, 2 % z dane, iný sponzoring. Celkové náklady spoločnosti 2018, 2019, zisky
pred zdanením a stav na účtoch SKS. Predpokladané straty.
Hlasovanie: za = 9, proti = 0, zdržal sa = 0. Výbor jednomyseľne schválil správu o hospodárení
SKS.
Voľby SKS 2021
Dr. J. Beňačka a dr. O. Beňačka poslali členom výboru návrh korekcie niektorých formulácií
v Stanovách SKS.
Dr. Hlivák – materiál, ktorý pripravili dr. J. Beňačka a dr. O. Beňačka, bol postúpený členom
výboru a právnikom na pripomienkovanie. Zmeny sú: 1. technické spresnenia a 2. zmeny
odporujúce aktuálnym stanovám. Zmeny musí schváliť VZ (valné zhromaždenie)! VZ sa bude
tento rok konať virtuálne. Návrh právnikov: Obmedziť program VZ na udržiavacie úkony a nie
na návrhy zmien stanov. Tie predniesť až na riadnom VZ.
Návrh prezidenta SKS: ešte pred návrhom zmien stanov realizovať anketu medzi členmi SKS
s otázkami týkajúcimi sa dĺžky funkčného obdobia prezidenta a výboru SKS (3 alebo 4 roky?),
členstvo vo výbore 2x a dosť, koľko členov výboru potrebujeme a pod.
Nevyhnutné je vypracovať dokument – volebný poriadok, ten nemusí schvaľovať VZ.
Špecifikuje priebeh volieb.
Prof. Hatala – návrh zmien sa mu páči, treba spraviť anketu, prezident SKS by mal o tom písať
napr. v editoriále v Cardiology Letters.
Dr. Beňačka navrhol zvolať mimoriadne zasadanie VZ na jar 2021.
V materiáli dr. Beňačkovcov sú tri body, ktoré výbor schválil:
1. Kandidovať, resp. voliť môže člen SKS, osoba, ktorá má riadne vyplnený profil na portáli
SKS a uhradený členský poplatok za niektorý z dvoch predchádzajúcich kalendárnych
rokov alebo za aktuálny kalendárny rok, pričom úhrada bola minimálne 15 dní pred dňom
vyhlásenia volieb.
2. Výsledky prvého kola sa uvádzajú bez zverejnenia počtu získaných hlasov.
3. Prvých 30 umiestnených v prvom kole má 14 dní na potvrdenie súhlasu s kandidatúrou
v druhom kole (písomne, mailom, SMS), v prípade nesúhlasu sa zoznam kandidátov do
druhého kola doplní len jeden krát z náhradníkov – tí majú 14 dní na potvrdenie súhlasu.
Hlasovanie: za = 9, proti = 0, zdržal sa = 0.
Súťaž o najlepšie originálne publikácie uverejnené v Cardiology Letters v roku 2019
Dr. Malacký, predseda KK SKS vyhodnotil 12 hodnotení členov výboru a predsedov PS SKS.
Výsledky uvedenej súťaže sú nasledovné: Do kategórie do 35 rokov bola zaradená len 1 práca,
preto hodnotitelia navrhujú túto kategóriu nevyhodnocovať. V kategórii nad 35 rokov je
poradie víťazov nasledovné: 1. miesto: Hulman M et al. SynCardia total artificial heart as bridge
to transplant: Current results at the National Institute of Cardiovascular Diseases in Slovakia.
2. miesto: Farkašová Ľ et al. Význam vybraných nových biomarkerov v diagnostike aneuryzmy
abdominálnej aorty. 3. miesto: Ťažký V et al. Trvalá stimulácia Hisovho zväzku – iniciálne
skúsenosti.
Prof. Hatala okomentoval aktuálnu situáciu týkajúcu sa kvantity a kvality a odosielaných
manuskriptov do CL a úroveň originálnych prác. Na základe bohatej diskusie Dr. Hlivák preto
navrhol výboru dve možnosti: 1. V kategórii do 35 rokov – neudeliť žiadnu cenu. Hlasovanie:
za = 5, zdržal sa 1, proti = 3.
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2. V kategórii nad 35 rokov oceniť len dve práce, a to práce dr. Hulmana a dr. Farkašovej
a obidve práce zaradiť na 3. miesto. Hlasovanie: za = 5, zdržal sa = 4.
Prof. Hatala navrhol, aby od r. 2021 boli originálne práce hodnotené bodovo plus slovné
hodnotenie. S týmto návrhom výbor SKS súhlasil.
Rôzne
Etické kódexy
Prof. Hatala sa prihlásil o slovo s témou porušovania týchto kódexov zo strany FS. V zmluvách
medzi SKS a farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sa týkajú podujatí organizovaných SKS,
alebo firemných sympózií na kongresoch SKS je neprijateľné, aby FS vstupovali do kontroly
prezentácie prezentujúcich. FS by mala prezentáciu vidieť až na kongrese. FS si berú právo
schvaľovať prezentácie odborníkov a zároveň zmluvne zaväzujú SKS, že je v pozícii garanta
zodpovedná za všetko. Tento problém je potrebné vyriešiť do budúceho kongresu.
Doc. Filipová – súhlasí s prof. Hatalom, SKS by mala kontrolovať a rozhodovať o téme
prednášok a menách prednášateľov.
Dr. Hlivák poďakoval prítomným za účasť, pripomienky aj návrhy. Termín ďalšieho zasadania
výboru bude v decembri 2020, podľa epidemiologickej situácie prezenčne alebo on-line,
predbežne bol schválený termín 2. 12. 2020. Bude sa riešiť voľba prezidenta-electa pre
nasledujúce volebné obdobie.

MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC
prezident SKS

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