
   SLOVENSKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 

Zápisnica č. 9/2016 – 2018 zo zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

 

 

 

 

Zasadnutie výboru SKS sa konalo dňa 14. júna 2017 o 14:00 v zasadačke Kliniky kardiológie 

a angiológie NÚSCH, a. s., Bratislava. 
 

Prítomní členovia výboru (abecedne): dr. J. Beňačka, dr. A. Bystriansky, dr. J. Dúbrava, prof. 

R. Hatala, dr. P. Hlivák, doc. A. Jurko, dr. G. Kaliská, doc. J. Kmec, dr. F. Kovář, doc. M. 

Studenčan, prof. F. Šimko, prof. I. Šimková 
Kontrolná komisia: doc. S. Stančák, dr. A. Vachulová 
Sekretariát SKS:  Ing. P. Kollárik, Mgr. O. Sanaderová, Ľ. Štibraná 
Neprítomní (ospravedlnení): prof. D. Pella 

Predsedovia pracovných skupín: doc. S. Filipová, doc. E. Goncalvesová, dr. M. Hrebík, dr. 

P. Chňupa, dr. M. Labudová, doc. J. Maďarič 
Prizvaní hostia:  Ing. S. Nevláčil, dr. I. Šoóšová, dr. J. Vašková 

 

 

1. Otvorenie a program 

 

 

 Prof. Hatala privítal prítomných a otvoril zasadanie výboru s nasledovným programom: 
 

Otvorenie a program výboru, kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí 
Slovenská nadácia srdca – aktuálny stav 
Organizácia XXII. kongresu SKS – stav príprav 
Správa o príprave webovej stranky na doméne www.sks.sk 
Rôzne 

 IX. TKD 
 návrhy na čestné členstvo a ocenenia 
 návrh štatútu ocenení SKS 
 správa o priebehu volieb do výboru FMK 
 podklady pre súťaž o najlepšie originálne pubilkácie v CL 2016 
 žiadosti o finančnú podporu a členstvo 

 

 

Kontrola úloh: 
 

U8/17/1 akreditácia sa odkladá pre nevyjasnené legislatívne prostredie a očakávané zmeny 

 

U8/17/2 splnená 
 



U8/17/3 splnená 

 

U8/17/4 splnená 
 

U8/17/5 splnená 
 

U8/17/6 plní sa 
 

U8/17/7 plní sa 

 

U8/17/8 splnená 
 

U8/17/9  trvá                                                                          T: 7.8.2017 
 

U8/17/10 trvá        T: september 2017 
 

U8/17/11 trvá                                                          T: najneskôr do konca r. 2017 
Každá PS navrhne tému a mentora na grant, prípadne môže byť aj voľná téma. 

 

 

2. Slovenská nadácia srdca – aktuálny stav 
 

22.5.2017 prebehlo zasadnutie dozornej rady SNS na ktorom sa správkyňou nadácie stala         

dr. I. Šoóšova namiesto doc. G. Kamenského. Správna a dozorná rada ostávajú bez zmeny. 

Prebehlo stretnutie s FF ohľadom projektu MOST, ktorý tento rok bude posunutý na október. 

Jeho organizáciu zabezpečí agentúra Accelerate. Prof. Hatala a dr. Chňupa sa poďakovali doc. 

G. Kamenskému a prof. J. Murínovi za desaťročnú obetavú prácu a zdôraznili význam tradície 

nadácie z dôrazom na edukáciu v školách. 
 

 

3. Organizácia XXII. kongresu SKS - stav príprav 
 

Správu o aktuálnom stave príprav na XXII. kongres SKS podala Mgr. O. Sanaderová. 

Prihlásených je doteraz 14 FF, z toho 8 prihlásilo edukačné granty. Generálnym partnerom bude 

Novartis, hlavných partnerov je 4. Aktuálne objednaná výstavná plocha: 220 m2. Všetky PS 

prihlásili bloky, niektoré aj viac blokov alebo ďalší spoločný v kombinácií s druhou PS. Bloky 

SASA a SHS. Abstraktov bolo prihlásených 40, ktoré sa vyhodnotia do originálnych blokov 

a posterovej sekcie. 6 posterov bude zaradených do Súťaže o najlepší moderovaný poster. 

Vďaka novým podmienkam prihlásenia sympózií a personálnym zmenám na sekretariáte je 

ukončenie programu naplánované v polovici júla. 
 

 

4. Správa o príprave webovej stranky na doméne www.sks.sk 
 

Ing. Kollárik v zastúpení dr. Ondreja Beňačku predniesol krátku informáciu o stave prípravy 

nového portálu SKS (www.sks.sk) a zdôraznil úlohu dr. Beňačku a členov FMK pri jeho 

napľňaní iniciačným obsahom.   

 

 

 

http://www.sks.sk/


5. Rôzne 
 

 IX. TKD 
Termín: 11 – 14.2.2018 
Lokalita: tradične hotel Patria, Štrbské Pleso. 
Z pohľadu FF a AIFP ide o spojenie problematickej lokality v čase lyžiarskej sezónny. Prof. 

Hatala otvoril diskusiu s návrhom ponechať pôvodný termín a miesto alebo zmeniť lokalitu, 

vzhľadom na to, že presun termínu už nie je možný. Všetci členovia výboru sa zhodli, že 

primárnou úlohou SKS je starať sa o kontinuálne vzdelávanie lekárov na Slovensku a že 

Tatranské dni majú svoju tradíciu, ktorú treba ponechať, čo potvrdili jednohlasným súhlasom. 

Vzhľadom na uvedené treba požiadať AIFP o udelenie výnimky. 
 

Návrhy na čestné členstvo a ocenenia 
Prof. Hatala informoval o novom spôsobe udelenia ocenení, t.j. o udelení bude rozhodovať 

výbor SKS a nie SLS. Ing. Kollárik vypracoval  Štatút udeľovania ocenení SKS, ktorý 

sekretariát rozošle členom výboru, aby poslali svoje návrhy po kom pomenovať medaily SKS. 
 

Správa o priebehu volieb do výboru FMK 
Dr. J. Vašková informovala o členoch výboru FMK, ktorí si tajným hlasovaním zvolili za 

svojho predsedu dr. O. Beňačku. 
 

Podklady pre súťaž o najlepšie originálne publikácie v CL 2016 
Boli rozdané členom výboru a predsedom PS na vyhodnotenie. 
 

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 

 Výbor odsúhlasil popdporu vo výške 500 eur. 
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 
 Výbor odsúhlasil popdporu vo výške 500 eur. 

            MUDr. Michal Mešťaník, PhD. za aktívnu účasť na Európskom kongrese        

pediatrickej kardiológie (AEPC) - poster 

            Mešťaník M, Jurko A, Jurko T, Mešťaníková A, Višňovcová, Langer P, Tonhajzerová 
            Blunted reactivity to stress – a possible pathomechanism of cardiovascular      

complications in adolescent hypertension? 

 Výbor odsúhlasil popdporu vo výške 500 eur. 
            RNDr. Soňa Čačányiová, PhD. za publikáciu S. Cacanyiova, A. Berenyiova, F.    

Kristek, M. Drobna, K. Ondrias, M. Grman: The adaptive role of nitric oxide and 

hydrogen sulphide in vasoactive responses of thoracic aorta is triggered already in 

young spontaneously hypertensive rats v Journal of Physiology and Biochemistry 67, 

4, 501-512, 2016; IF 2.80 



 Výbor odsúhlasil podporu vo výške 200 eur. 
  

Žiadosti o členstvo v SKS 

MUDr. Lucia Kubíková, MUDr. Daniela Chovancová. Členmi SKS sa stanú po 

zaplatení členského príspevku. 

 

 

 

10. Nové úlohy 

 

U9/17/1 Každá PS navrhne 1 tému na grant aj s krátkou myšlienkou a návrhom na mentora. 

Návrhy treba poslať na sekretariát. 

Z: Predsedovia PS                T: 10.9.2017 
 

U9/17/2 Pripraviť a poslať žiadosť asociácii AIFP o udelenie výnimky pre konanie IX. 

Tatranských dní v zaužívanom čase na zaužívanom mieste. 
Z: Sekretariát                           T: ASAP 

 

U9/17/3 Každá PS dodá na sekretariát iné (nie ESC) užitočné odporúčania na zverejnenie na 

portáli SKS  
Z: Predsedovia PS                T: 31.8.2017 

 

U9/17/4 Rozoslať návrh Štatútu ocenení SKS členom výboru a predsedom pracovných skupín 

na pripomienkovanie. 
Z: sekretariát                             T: ASAP 

 

U9/17/5 Poslať na sekretariát krátky návrh na pomenovanie medailí podľa navrhnutého Štatútu 

ocenení SKS aj s krátkym zdôvodnením. 

Z: členovia výboru/predsedovia PS               T: 10.7.2017 
 

U9/17/6 Navrhnúť nový spôsob prijímania nových členov do SKS na zapracovanie do stanov 

SKS. 
Z: dr. P. Chňupa                        T: 10.7.2017 
 

U9/17/7 Širšie spopularizovať bezplatný vstup na kongres pre študentov. 

Z: dr. O. Beňačka                        T: do kongresu 
 
U9/17/8 Zvolať programový výbor  na výber konkrétnych sympózií XXII. kongresu SKS  a 

definitívne usporiadanie kongresových blokov 
Z: prof. Hatala                 T: 30.6.2017 
 

U9/17/9 Upresniť program otvorenia, vystúpenia umelcov a následnej večere prvého dňa XXII. 

kongresu SKS. 

Z: prof. Hatala                 T: 30.6.2017 
 

 

Prof. Hatala poďakoval prítomným za podporu a účasť a ukončil výborovú schôdzu. 

 

           



Plán zasadnutí výboru  na rok 2017 
 

 v polovici septembra – dátum bude upresnený 
 5. alebo 6.12.2017 alternatívne podľa letového poriadku z Košíc 

 
                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                              
                                                        Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.                                                                                            

                                                 prezident SKS                                                                          

                                              

                                                                     
                                                                                                        

                                                                                                                              

 MUDr. Peter Hlivák, PhD.                                                Prof. MUDr. Iveta Šimková 

   vedecký sekretár SKS                                                predchádzajúca prezidentka SKS      

 

 

 

 

 

 Zapísali: P. Kollárik, O. Sanaderová   
 


