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Zápisnica č. 9/2018 – 2021 z on-line zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 2. decembra 2020 
 

 

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

dr. P. Hlivák, prof. J. Kmec, dr. F. Kovář, dr. P. Lesný, dr. I. Šoóšová, dr. A. Vachulová  

Ospravedlnení: doc. M. Dúbrava, dr. M. Hudec, doc. M. Studenčan, prof. F. Šimko 

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

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

 

 

Program 

1. Kontrola úloh 

2. XXV. kongres SKS 

3. Voľby SKS 2021 

4.  Vedecké podujatia SKS 2021 

- 10. TKD (11. – 13. 4. 2021) 

- FMK 2021 

- Kongres SKS (6. –  9. 10. 2021) 

- VII. vedecká konferencia sestier (14. – 15. 5. 2021) 

5. Rôzne 

 

Otvorenie, program výboru a kontrola úloh  

Dr. Hlivák privítal prítomných na zasadaní výboru, ktorý sa na základe hlasovania členov 

výboru a ich preferencií z dôvodu nepriaznivej situácie uskutočnil on-line. Informoval 

o bodoch dnešného programu a tiež zopakoval dôvod preradenia pôvodne plánovaného bodu 

programu - voľbu prezidenta-electa, tak ako to bolo schválené na Valnom zhromaždení 

26.11.2020 (na obdobie, keď sa bude môcť bezpečne realizovať tajná voľba, optimálne v 

prípade možnosti prezenčného konania zasadania výboru SKS). 

Z úloh vyplývajúcich z predchádzajúceho výboru z 9. 9. 2020: nominácie na medaily SKS pre 

jubilantov: odpovedali 10/13 (76,9 %) členov výboru, správu o činnosti PS 2019 – 2020 sme 

obdržali od 9/16 (56,3 %) predsedov pracovných skupín.  

 

XXV. kongres SKS, 23. – 30. 11. 2020, on-line 

Kongresu sa zúčastnilo 20 farmaceutických spoločností, dvaja generálni partneri: Pfizer 

a Novartis, hlavný partner: Servier. Odznelo 83 prednášok v 23 blokoch (edukačné granty: 8 

sympózií, 7 prednášok, 9 blokov PS, 21 abstraktov, 1 blok originálnych prác, 15 posterov). 

Trvanie: prednášky 1540 minút, čas vysielania: 1815 minút, celkovo aj s Valným 

zhromaždením a reklamami vyše 30 hodín vysielacieho času. Priemerný počet pripojení: 

340/blok. Aktivity po kongrese: SKS sa v partnerských zmluvách v spolupráci s generálnymi 

a hlavným partnerom zaviazala zorganizovať webinár s témou: Hlavné odkazy XXV. kongresu. 

 

Voľby SKS 2021 

Výbor SKS na svojom zasadnutí 9. 9. 2020 schválil niektoré z úprav navrhovaných doc. J. 

Beňačkom a Dr. O. Beňačkom. Na ďalšie prerokovanie zostali dva zásadné body, ktoré by si 

vyžiadali zmenu stanov: 
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1. Funkčné obdobie výboru a prezídia SKS je trojročné – návrh zmeny: zmeniť volebné 

obdobie z troch na štyri roky. 

2. Každý člen SKS (s výnimkou prezidenta) môže byť členom výboru najviac dve po sebe 

idúce funkčné obdobia a môže sa znova uchádzať o zvolenie do výboru po prerušení 

členstva vo výbore na jedno funkčné obdobie – návrh zmeny: zváženie zrušenia princípu 

„2x a dosť“ 

Zmeny v Stanovách SKS však musí schváliť Valné zhromaždenie (VZ). Po skúsenostiach 

z minulých rokov je, žiaľ, účasť členov SKS na VZ  minimálna (v tomto roku 29 účastníkov).  

Voľba volebnej komisie: Prezident SKS navrhol aby v trojčlennej volebnej komisii boli 

zastúpené všetky tri regióny Slovenska. Nominovaní - dr. Ondrej Beňačka, dr. Martin Hudec 

a dr. Peter Olexa.  

Hlasovanie za navrhnutých členov volebnej komisie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

Forma volieb: preferovaná – elektronická.  

Volebná komisia bude požiadaná o vypracovanie volebného manuálu: schválenie na ďalšom 

výbore. 

Diskusia 

V bohatej diskusii odznelo niekoľko návrhov. Zosynchronizovať voľby prezidenta SKS s 

voľbami prezidenta v ESC (2 ročné funkčné obdobie) a následne predĺžiť volebné obdobie 

prezidenta SKS na 4 roky. V protinávrhu odznelo, že naopak 4-ročné obdobie je neobvyklé, 

v Európe je trend skrátiť volebné obdobie na 1 alebo 2 roky. Ak by SKS schválila 4-ročné 

obdobie, treba prijať nové opatrenia, napr. funkciu „managing directora“. Pre prezidenta by 

bolo náročné pripravovať 4x kongres, preto by bolo treba určiť každoročne „prezidenta 

kongresu“. Z dôvodu veľkej pracovnej záťaže prezidenta delegovať agendu aj na členov výboru 

SKS, zodpovednosť napr. za kongres, za časopis, komunikáciu s MZ SR, zahraničné vzťahy 

atď. Výbor by mal definovať „stále agendy“ výboru, niektoré povinnosti môžu byť delegované 

aj na predsedov PS. Past prezident (prezident z predchádzajúceho obdobia) a prezident elect 

(novozvolený prezident) by mali implementovať tieto návrhy na najbližšie 3-ročné volebné 

obdobie.  

Princíp „2x a dosť“ – v diskusii zazneli argumenty pre aj proti. Rovnaké pravidlo ako pre výbor 

SKS by malo platiť aj pre pracovné skupiny, resp. predsedov pracovných skupín, ktorí sa môžu 

„časovo neobmedzene“ zúčastňovať zasadaní výborov SKS a svojimi návrhmi ovplyvňovať 

chod spoločnosti na rozdiel od členov výboru, pre ktorých platí zásada „2x a dosť“. 

Hlasovanie za zachovanie 3-ročného funkčného obdobia: za: 5, proti: 3, zdržal sa: 0 

Hlasovanie za zrušenie zásady „2x a dosť“: za: 2, proti: 6, zdržal sa: 0 

Hlasovanie za zásadu „2x a dosť“ aj pre výbory PS: za: 6, proti: 2, zdržal sa: 0 

Pracovné skupiny majú rôzny počet členov. Aplikovaním tejto zásady by bola ohrozená 

existencia niektorých PS.  

Hlasovanie za zásadu „2x a dosť“ len pre predsedov PS: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

Návrh výboru SKS o aplikovaní princípu „2x a dosť“ pre predsedov PS musí schváliť VZ.  

 

Vedecké podujatia SKS 2021 

10. TKD 2020 – zrušené, nový termín: 11. – 13. 4. 2021, Hotel Patria, Štrbské Pleso 

Dr. Hlivák informoval o aktuálnej situácii príprav, vzhľadom na vývoj pandemickej situácie je 

ohrozená prezenčná forma. Ponechať rezerváciu priestorov a vysielať kongres v priamom 

prenose za fyzickej prítomnosti autorov prednášok, poprípade zvoliť alternatívne miesto 

nahrávacieho štúdia. Ponechať 2- ročný interval konania TKD počnúc rokom 2021.  



 

3 
 

XXVI. kongres SKS, 6. – 9. 10. 2021, X- Bionic, Šamorín 

Aktuálne výbor súhlasí s konaním kongresu fyzicky v Šamoríne v danom termíne, podľa 

epidemiologickej situácie sa v priebehu prvého pol roka 2021 sa rozhodne o forme konania. 

 

FMK – koná sa každý druhý rok na jar, s myšlienkou striedania sa s TKD obrok.  

V nasledujúcom roku 2021 sa budú konať TKD. Rozhodnutie je na výbore FMK, výbor 

očakáva stanovisko.  

 

VII. vedecká konferencia sestier, 14. – 15. 5. 2021, Holiday Inn, Žilina 

 – zabezpečuje predsedníčka PS sestier, dr. Labudová. 

 

Rôzne 

Cardiology Letters – č. 5 a č. 6/2020 – v príprave, budú expedované členom SKS spolu 

s vreckovými odporúčaniam ESC 2019 Akútna pľúcna embólia Supraventrikulárne 

tachykardie. 

Telemedicína v SR – vzhľadom na aktuálnu situáciu sme požiadali o legislatívne stanovisko 

k telemedicíne advokátsku kanceláriu, s ktorou spolupracujeme.   

Ponuka UKB – archivovanie webových stránok SKS a SNS do reprezentatívneho výberu 

webových stránok – to prináša možné riziká, preto SKS túto ponuku nateraz neprijíma. 

Aktivity PS 2021 – predsedovia PS SKS budú požiadaní o zaslanie plánu aktivít a vedeckých 

podujatí na rok 2021. 

Návrhy termínov zasadaní výboru v roku 2021 – budú odoslané členom výboru. 

 

Prezident SKS Dr. Hlivák sa poďakoval členom výboru za dobrú spoluprácu a podporu v tomto 

roku, poprial pekné vianočné sviatky a zaželal pevné zdravie a veľa síl do nového roka 2021. 

 

 

 

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

prezident SKS     vedecký sekretár SKS 

  

 


