SLOVENSKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
Zápisnica č. 8/2016 – 2018 zo zasadnutia výboru
Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Zasadnutie výboru SKS sa konalo dňa 25. apríla 2017 o 14:00 v zasadačke Kardiologickej
kliniky NÚSCH, a. s., Bratislava.
Prítomní členovia výboru (abecedne): dr. A. Bystriansky, dr. J. Dúbrava, prof. R. Hatala, dr.
P. Hlivák, prof. F. Šimko, prof. I. Šimková
Kontrolná komisia: dr. A. Vachulová
Sekretariát SKS: Ing. P. Kollárik, Mgr. O. Sanaderová, Ľ. Štibraná
Neprítomní (ospravedlnení): dr. J. Beňačka, doc. A. Jurko, dr. G. Kaliská, doc. J. Kmec, dr.
F. Kovář, dr. P. Mečiar, prof. D. Pella, doc. B. Stančák, doc. M. Studenčan
Predsedovia pracovných skupín: doc. Š. Farský, dr. M. Hrebík, dr. P. Chňupa, doc. E.
Goncalvesová, dr. M. Luknár, doc. J. Maďarič
Prizvaní hostia: dr. O. Beňačka, JUDr. J. Lengyel, Doc. J. Šuvada

1. Otvorenie a program
Prof. Hatala privítal prítomných a otvoril zasadanie výboru s nasledovným programom:
Otvorenie a program výboru
Správa o príprave webovej stránky na doméne www.sks.sk
Správa o organizačnom zabezpečení účtovníctva a daňového poradenstva SKS
SKS ako nositeľ akreditácie špecializovaných certifikovaných pracovných činností
(CPČ) v kardiológii
5. Organizácia XXII. kongresu SKS – stav príprav
6. Návrh fungovania grantovej činnosti SKS
7. Správa o priebehu FMK v Trnave (7. – 8.4.2017)
8. Správa o priebehu volieb do výboru FMK
9. Rôzne
10. Nové úlohy
1.
2.
3.
4.

2. Správa o príprave webovej stranky na doméne www.sks.sk
Správu o príprave novej webovej stránky podal koordinátor webu dr. O. Beňačka a podrobne
prezentoval všetky možnosti, ktoré nová stránka bude ponúkať. V 2. kole výberového konania
zvíťazila spol. Halfpixel s.r.o. s ktorou SKS podpísala zmluvu o diele. Termín dodania:
3.7.2017. Nová doména www.sks.sk je už vo vlastníctve SKS, bol zriadený webhosting.
V súčinnosti so sekretariátom prebieha budovanie portálu vrátane platobnej brány
prostredníctvom Tatrabanky.

3. Správa o organizačnom zabezpečení účtovníctva a daňového poradenstva SKS
Ing. P. Kollárik v krátkosti informoval o organizačnom zabezpečení účtovníctva a daňového
poradenstva SKS. K 31.3.2017 bola ukončená spolupráca so spoločnosťou Dekret, ktorá v
riadnom termíne spracovala účtovnú závierku a podala daňové priznanie za príslušné obdobie.
Nastávajúcou účtovníckou firmou je Arisan s.r.o. Sekretariát zabezpečuje plynulý prechod
uvedených zmien, vrátane zriadenia Multicash platieb a vystavovania elektronických faktúr.
Daňové poradenstvo bude podľa potreby poskytovať spoločnosť Dozen partner s.r.o., ktorá
bola súčinná aj pri výberových konaniach týkajúcich sa účtovníctva.
4. SKS ako nositeľ akreditácie špecializovaných certifikovaných pracovných činností
(CPČ) v kardiológii
JUDr. J. Lengyel informoval o záveroch stretnutia na MZ SR spomínajúc problematické
aspekty konania o udelení akreditácie na vykonávanie programu vzdelávania certifikovaných
pracovných činností, najmä:
- potrebu zabezpečenia materiálno-technických podmienok praktického vzdelávania
prostredníctvom zazmluvnenej inštitúcie
- nevyhnutnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonáva potrebné lekárske
výkony, pričom podobná zmluvná úprava medzi odbornou spoločnosťou a PZS v praxi nie je
bežná
- potrebu preukázania pracovnoprávneho vzťahu medzi všetkými členmi lektorského zboru,
garantom programu a vzdelávacou inštitúciou, ktorou by v tomto prípade bola SKS / SASA
- potrebu preukázania už existujúcej certifikácie lektorov pre praktickú časť a garanta na
príslušnú certifikovanú prac. činnosť, alebo špecializáciu, ktorá v minulosti certifikáciu na danú
činnosť obsahovala
- potrebu vyhotoviť projekt - pedagogickú dokumentáciu vzdelávacieho programu, už
obsahujúcu presný harmonogram vzdelávania rozvrhnutý na potrebný počet rokov s určením
príslušných lektorov pre každý tematický celok
V priebehu niekoľkých mesiacov by malo dôjsť k redukcii niektorých komplikovaných
podmienok, a preto odporučil počkať na nové znenie predpisov a prípadne sa spojiť s inou
vzdelávacou ustanovizňou, ktorá má kapacity na zložitú administratívu a archiváciu.
SKS má pripravené 2 návrhy certifikačného študijného programu:
- Invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii (PS IIK)
- Implantácia kardiostimulátorov a invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch
srdcového rytmu (SASA)
5. Organizácia XXII. kongresu SKS – stav príprav
Prof. Hatala konštatoval, že x-bionic® sphere v Šamoríne je dobre pripravené a vhodné
zariadenie na podujatie, akým je kongres SKS. Po konečnom hlasovaní členov výboru sa
tohtoročný kongres uskutoční tradične v priestoroch novej budovy SND počas dvoch dní, a to
5. – 6.10.2017. Mierne zmenené podmienky účasti farmaceutických spoločnosti. Program bude
tematicky ucelený, žiadosti bude posudzovať vedecký programový výbor kongresu.
Plánovaných je 40 sympózií. Spoločenský večer bude spojený s kultúrnym programom
a v limitovanej verzii aj s inými aktivitami. Ocenenia budú odovzdávané počas VZ
a slávnostného otvorenia. Pripravuje sa mobilná aplikácia na program kongresu aj interaktívne

sekcie. Pre všetky informácie, podávanie abstraktov originálnych prác a registrácie sa zriaďuje
webová stránka www.sks2017.com. 1. informácia bude distribuovaná v priebehu budúceho
týždňa.
6. Návrh fungovania grantovej činnosti SKS
Dr. P. Hlivák – Úlohou grantovej komisie bolo posudzovať projekty a odporúčať ich
prijatie/neprijatie výboru SKS. V súčasnosti navrhuje zvoliť si prioritné témy, napr: registre.
Prof. R. Hatala – mladých záujemcov o grant treba motivovať. Povinnosťou uchádzača o grant
SKS bude jeho prítomnosť na zasadaní výboru a predstavenie projektu. Výbor projekt posúdi
a navrhne jeho ne/prijatie a výšku finančných prostriedkov.
Výbor navrhuje grantami prednostne podporovať klinickú kardiológiu.
Doc. E. Goncalvesová – navrhuje za PS HTX prípravu registra SLOVASEZ-3, na ktorý už PS
získala finančné prostriedky. Treba navrhnúť aj iné témy na získanie grantu. Financie získať od
farmaceutických firiem.
Na rok 2017 nebude SKS vyzývať záujemcov o grant SKS. Túto informáciu treba vyvesiť na
webovú stránku SKS a informovať o novom termíne, a to začiatok r. 2018 (bude spresnené).
Prof. F. Šimko – v minulosti bolo veľa projektov, avšak dobrých nebolo veľa. Témy projektov:
registre ale aj iné témy.
7. Správa o priebehu FMK v Trnave (7. – 8.4.2017)
Doc. E. Goncalvesová podala správu o tradičnom a dobre etablovanom podujatí FMK v Trnave
7. – 8.4.2017 s kvalitnými prednáškami a zahraničnými spíkrami. Hlavnou témou bola akútna
kardiológia.
Kardiopondelok – každé 2 mesiace: edukačná prednáška renomovaných kardiológov a 2
kazuistiky. Ďalšie, v poradí 4. podujatie sa pripravuje na 19.6.2017.
Prof. Hatala pripomenul, že PS FMK je etablovanou PS SKS a hlavným pilierom činnosti o.i.
aj novej webovej stránky. Je dôležité, aby jej členovia boli stotožnení s úlohami, ktoré sa od
nich očakávajú.
8. Správa o priebehu volieb do výboru FMK
Z rodinných či pracovných dôvodov odstúpili, resp. nemohli riadne vykonávať funkciu 3
členovia z pôvodne zvoleného výboru PS FMK dr. K. Cenkerová, dr. I. Varga. a dr. J. Danková.
S cieľom obnovy riadnej funkcie výboru PS FMK sekretariát zabezpečil prezidentom zvolané
mimoriadne hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo počas kongresu PS FMK 7.4.2017 v Trnave.
Hlasovacie lístky boli odovzdané pri registrácii všetkým členom PS FMK, ktorí boli prítomní
na kongrese. Piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov tvoria výbor FMK (dr. M. Vachalcová,
dr. A. Böhm, dr. O. Beňačka, dr. J. Vašková a dr. T. Forgoň) a ďalší postup pre prvé zasadnutie
novozvoleného výboru, ako aj zvolenie predsedu a podpredsedu (vedeckého sekretára) bude
realizovaný v zmysle čl. 7 Stanov SKS a o výsledku bude informované prezídium SKS
písomne.

9. Rôzne
 Spolupráca s MZ SR
Doc. J. Šuvada z odboru zdravotnej starostlivosti MZ SR informoval o postupoch
a inováciách pri vypracovaní štandardných diagnostických a terapeutických postupov.
Od týchto by mali byť odvodené všetky ďalšie kroky pri zmenách zdravotníckej
infraštruktúry. Tieto štandardy by mali byť oficiálnym dokumentom, všetky poisťovne
sú tejto myšlienke naklonené. Honorovaná participácia. Výzva k spätnej väzbe
a konštruktívnej kritike a najmä, aby to SKS podporilo svojimi pripomienkami, ktoré sa
budú implementovať. Zdôraznil, že MZ hľadá vhodný modul revízie štandardného
vzoru s tendenciou urýchlenia tohto procesu (v júni ukončenie 1. fázy). Na webe je
zriadený pracovný priestor, na ktorom už existujú vzory.
SKS vypracuje tieto postupy v dvoch kategóriách: veľmi časté a veľmi zriedkavé
diagnózy.
Doc. Gonҫalvesová pripraví postupy pre chronické srdcové zlyhávanie a prof. Hatala
pre ischemickú chorobu srdca. Dr. Kovář osloví svoju pracovnú skupinu.
 Dr. Hrebík podal krátku informáciu o úspešne ukončenom Dni detskej kardiológie,
ktorý sa konal 22. apríla 2017 na Donovaloch.
 Žiadosti o finančnú podporu
Doc. A. Jurko za aktívnu účasť na Európskom kongrese pediatrickej kardiológie
(AEPC) v Lyone, Francúzsko 29.3. – 1.4.2017
2 abstrakty
Jurko A jr, a kol.: Carotic intima media thickness in children with white coat and
essential hypertension
Jurko A jr, a kol.: Effect of blood pressure on carotid stiffness in children with white
coat and essential hypertension
Dr. A. Kántorová za aktívnu účasť na Európskom kongrese pediatrickej kardiológie
(AEPC) v Lyone, Francúzsko 29.3. – 1.4.2017
Kántorová A, Biss B, Kaldarárová M, Valentík P, Kováč M, Nosáľ M.
Complete correction of truncus arteriosus communis with or without conduit: 10 years
experience
Podľa pravidiel o priznanie finančného príspevku im prislúcha odmena vo výške 500
eur, avšak výbor nebol uznášaniaschopný. Návrhy sa presúvajú na ďalšie zasadnutie.
 Žiadosti o členstvo v SKS
Dr. A. Zelníková, dr. M. Potočárová, dr. J. Kasperová. Členmi SKS sa stanú po
zaplatení členského príspevku.
10. Nové úlohy
U8/17/1 Vzájomne sa informovať o ďalšom postupe v získaní akreditácie špecializovaných
certifikovaných pracovných činností (CPČ) v kardiológii.
Z: Sekretariát SKS, SASA
T: trvalý

U8/17/2 Vypracovať návrhy blokov na XXII. kongres SKS, ktoré musia obsahovať názvy
prednášok, mená prednášajúcich (aj s ich súhlasom) a musia byť dvojjazyčné ( SJ/AJ). Návrhy
zasielať na sekretariát SKS.
Z: Predsedovia pracovných skupín...
T: 15.5.17
U8/17/3 Na webovú stránku SKS umiestniť informáciu, že sa pozastavuje prijímanie
grantových žiadostí do roku 2018.
Z: Sekretariát SKS
T: ASAP
U8/17/4 Vytvoriť odbornú skupinu, ktorá bude priebežne zabezpečovať aktualizáciu obsahu
novej webovej stránky SKS.
Z: Dr. O. Beňačka
T: jún 2017
U8/17/5 V zmysle stanov SKS uskutočniť voľbu predsedu pracovnej skupiny FMK a o
výsledku písomne informovať prezídium SKS.
Z: novozvolený výbor PS FMK
T: máj 2017
U8/17/6 Pripraviť a zaslať v zmysle požiadaviek MZ SR Štandardný diagnostický a
terapeutický postup pre diagnózu: srdcové zlyhávanie
Z: doc. Goncalvesová
T: jún 2017
U8/17/7 Pripraviť a zaslať v zmysle požiadaviek MZ SR Štandardný diagnostický a
terapeutický postup pre diagnózu: ischemická choroba srdca.
Z: prof. Hatala
T: jún 2017
U8/17/8 Osloviť PS IIK s požiadavkou na vypracovanie štandardného diagnostického a
terapeutického postupu v zmysle požiadaviek MZ SR.
Z: Dr. Kovář
T: máj 2017
U8/17/9 Navrhnúť a zaslať na sekretariát SKS prípadné zmeny stanov SKS na základe
doterajších skúseností s ich aplikáciou (napr. pri mimoriadnych situáciách, ktoré nie sú v
stanovách podchytené a pod.).
Z: všetci členovia výboru, predsedovia PS, sekretariát
T: 7.8.2017
U8/17/10 Spracovať návrhy na zmeny stanov SKS, predložiť na schválenie prezídiu a následne
na hlasovanie na VZ.
Z: sekretariát SKS
T: september 2017
U8/17/11 Navrhnúť tematické okruhy na grantové projekty na rok 2018
Z: všetci členovia výboru, predsedovia PS
T: najneskôr do konca r. 2017
Prof. Hatala poďakoval prítomným za podporu a účasť a ukončil výborovú schôdzu.
Plán zasadnutí výboru na rok 2017




14.6.2017
12. alebo13.9.2017 alternatívne podľa letového poriadku z Košíc
5. alebo 6.12.2017 alternatívne podľa letového poriadku z Košíc

Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
prezident SKS

MUDr. Peter Hlivák, PhD.
vedecký sekretár SKS

Zapísali: P. Kollárik, O. Sanaderová

Prof. MUDr. Iveta Šimková
predchádzajúca prezidentka SKS

