
 

 

 

Zápisnica č.  2/2021– 2024 zo zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

9. februára 2022, on-line, Zoom 
 

Prítomní členovia výboru (abecedne): dr. O. Beňačka, doc. E. Goncalvesová,  

doc. J. Gonsorčík, dr. P. Hlivák, dr. M. Hudec, dr. G. Kaliská, dr. P. Lesný, dr. M. Luknár,  

dr. J. Pacák, prof. I. Šimková, dr. Ľ. Urban, dr. A. Vachulová 

Kontrolná komisia: dr. P. Margitfalvi, dr. P. Olexa, dr. I. Šoóšová 

Predsedovia PS SKS okrem výboru a kontrolnej komisie: doc. J. Beňačka, dr. J. Dúbrava, 

dr. A. Farkaš, doc. Š. Farský, Ing. M. Ferko, dr. V. Illíková, Mgr. M. Mikátová, dr. Poláková 

Mištinová, dr. M. Vachalcová,  

Neprítomní: dr. A. Bystriansky, dr. J. Maďarič, doc. Mišíková  

Hosť: prof. P. Mitro 

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

 

 

Program: 

1. Kontrola úloh 

2. Cardiology Letters 

3. FMK a I. Implementačný míting – aktuálny stav príprav 

4. XXVII. kongres SKS 

5. Aktivity SKS v súvislosti s novelou zákona o liekoch 

6. Žiadosti o finančnú podporu za rok 2021 

7. Ako ďalej s finančnými príspevkami za vedeckú aktivitu 

8. Rôzne 

 

Prezidentka SKS doc. Goncalvesová privítala prítomných na zasadaní výboru, oboznámila ich 

s programom a otvorila zasadanie. 

 

1. Kontrola úloh 

Kalendár podujatí SKS. Podujatia sú zverejnené na www.sks.sk/akcie 

XXX. Sjezd České kardiologické společnosti, 8. – 10. 5. 2022. Dr. Hlivák informoval 

o príprave bloku SKS (8. 5. 2022, prednáškový blok od 14:15 do 15:15, Brno - prezenčne) za 

kvalitnú prípravu poďakoval dr. Farkašovi, predsedovi PS Akútnej kardiológie. 

 

2. Cardiology Letters 

V krátkom príhovore nový šéfredaktor časopisu prof. Peter Mitro poďakoval za prejavenú 

dôveru, zdôraznil nevyhnutnosť zvýšenia kvality časopisu zlepšením publikačnej činnosti. 

Zástupcami šéfredaktora sú doc. Goncalvesová a prof. Hatala. V redakcii sa pripravuje  

č. 1-2022, obsahom ktorého sú zaujímavé publikácie. Uverejnené budú aktualizované 

prehľadné Pokyny pre autorov v slovenskom aj anglickom jazyku. Predpoklad vydania je 

v marci 2022. Prof. Mitro oslovil prítomných so žiadosťou osloviť na svojich pracoviskách 

potenciálnych autorov napr. originálnych článkov, ale aj prehľadov, obrazov v kardiológii, 

kazuistík a pod.  

http://www.sks.sk/akcie


 

 

Doc. Goncalvesová pripomenula, že časopis je indexovaný v databáze Scopus, treba ho však 

ešte viac zviditeľniť, zmeniť vizuál, na webovej stránke upraviť archív. Túto požiadavku 

smerovala do grafického štúdia AEPress, ktoré do polovice marca pripraví návrh novej web 

stránky. V prípade nespokojnosti SKS osloví iného providera. Pripravované číslo časopisu 

bude mať mierne graficky upravenú obálku. 

 

3. FMK a 1. Implementačný míting – aktuálny stav príprav  

Fórum mladých kardiológov (FMK) a 1. implementačný míting (1. IM) sa budú konať vo 

Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria. Spoločný web podujatí: 

www.skstatry22.sk, kde je 1. informácia s videopozvánkami: FMK – dr. Vachalcová a 1. IM 

– doc. Goncalvesová. Registrácia je spustená. Podujatia budú prezenčne/on-line = hybrid. 

Fórum mladých kardiológov bude v termíne 10. – 11. 4. 2022. O stave príprav informovala 

dr. Vachalcová, nová predsedníčka FMK, pretože dr. Böhm sa vzdal funkcie predsedu tejto 

pracovnej skupiny. Podujatie začína 10. 4. večer spoločenskou debatou pri sekcii simulátorov 

a posterovou sekciou – sú vyžiadané abstrakty originálnych prác, kazuistík, budú 2 bloky 

state-of-the-art lectures na vybrané témy klinickej kardiológie, Fabiánov memoriál 

a Hricákova prednáška. Ubytovanie 10. – 11. 4. 2022: 1 lôžko v 2 lôžkovej izbe zadarmo len 

pre členov SKS do 35 rokov. Prihlasovanie abstraktov originálnych prác a kazuistík do 28. 2. 

1. Implementačný míting bude v termíne 11. – 12. 4. 2022. Téma: Akútne a chronické 

srdcové zlyhávanie – Odporúčania ESC 2021. O odbornom programe informoval Dr. Lesný. 

Podujatie začína diskusným večerom v pondelok 11. 4. o 19.00 h, kde odznie 7 krátkych 

kazuistík.  V utorok, 12. 4., je program rozdelený do 4 blokov (3 klinické a 1 ekonomicko-

spoločenský), 15 klinických prednášok. Program bude zverejnený na web stránke v priebehu 

nasledujúceho týždňa.  

Dr. Urban – SKS na 1. IM pozvala zástupcov MZ SR a zdravotných poisťovní. Diskusia bude 

formou okrúhleho stola. Podujatie je podporené formou edukačných grantov. 

 

4. XXVII. kongres SKS a 2. Implementačný míting 

XXVII. kongres: 5. – 6. 10. 2022 (streda – štvrtok), X-BIONIC, Šamorín, formát: 

prezenčne/on-line=hybrid 

Programový výbor – predsedom bude vedecký sekretár. Organizačný výbor – pre kongres aj 

pre 2. implementačný míting bude predsedom prezident SKS. Členská základňa SKS bude 

informovaná hromadným mailom – „save the date“ – termíny prihlasovania aktívnej účasti.  

Termín na odovzdanie abstraktov, blokov PS a firemných sympózií: do 30. 5. 2022 

2. Implementačný míting (2. IM) – 7. 10. 2022 (piatok), formát: prezenčne/on-line = hybrid 

Informácia bude pripravená podobne ako na 1. implementačný míting. 

Úlohou podujatia je pomôcť účastníkom pochopiť aktuálne odporúčania ESC s cieľom ich 

implementácie do každodennej praxe. Téma: KV prevencia a Chlopňové chyby srdca. 

Predpokladá sa venovať cca 3 hodiny čistého času každej téme. Predpokladané ukončenie 

mítingu cca o 16:00 h. 

KV prevencia: program zostaví predsedníčka programového výboru dr. Šoóšová. 

Chlopňové chyby srdca: program zostaví predseda programového výboru dr. Hudec.  

Doc. Gonsorčík navrhol do programového výboru prof. Valočíka. Pracovné skupiny ktoré 

pripravujú odborný program Implementačného mítingu, sa môžu rozhodnúť či dodajú 

samostatný blok PS aj do programu Kongresu SKS.  

Termín zostavenia odborného programu 2. IM: 30.5. 2022 

 

http://www.skstatry22.sk/


 

 

5. Aktivity SKS v súvislosti s novelou zákona o liekoch (Zákon č. 362/2011 Z.z.) 

O tejto závažnej problematike informoval doc. Beňačka. Novela bola prijatá v decembri 2021. 

Nepriniesla nič nové, len množstvo problémov. On-line mítingu sa zúčastnila doc. 

Goncalvesová a doc. Beňačka, vyjadrili svoje názory a možnosti riešenia. So zástupcami MZ 

SR rokovali, žiaľ, bezvýsledne SLS aj SLK, očakáva sa vyjadrenie ministra MZ SR. Svoje 

názory, námietky a návrhy riešení zhrnuli doc. Goncalvesová a prof. Hatala v liste, ktorý bol 

uverejnený v januári 2022 v Hospodárskych novinách. Členovia výboru sa zhodli v tom, že 

novela je zbytočná, treba ju zrušiť. 

 

Nosné agendy SKS 

Sociálne siete, web a kontinuálne info, SKS news (2x mesačne): Dr. O. Beňačka  

Legislatívna agenda: doc. J. Beňačka     

Dr. Luknár, koordinátor SKS pre ESC odporúčania, informoval o už vydaných a preložených 

a aj plánovaných vreckových odporúčaniach ESC – témy v rokoch 2021, 2022 a 2023, 

prekladatelia, autori komentárov, revieweri. Bude sa usilovať získať súhlas vydavateľa na 

preklad a uverejnenie pozičných a konsenzuálnych dokumentoch v časopise Cardiology 

Letters. 

 

7. Ako ďalej s finančnými príspevkami za vedeckú aktivitu 

Finančné príspevky SKS za vedeckú aktivitu – doc. Goncalvesová navrhla túto aktivitu 

zrušiť.  

Diskusia: podporiť len vybrané aktivity, napr. full textové práce v karentovaných časopisoch, 

alebo podporiť mladých do 35 rokov – napr. uhradiť registračný poplatok na 

najvýznamnejších podujatiach, ďalej podporiť symbolickou sumou autorov abstraktov na 

ESC kongresoch. Podmienku publikovať v Cardiology Letters ponechať. 

Granty SKS – v minulosti boli granty poskytované riešiteľom prijatých projektov na tri roky.  

Diskusia: v súčasnosti chýbajú prieskumové informácie napr. o rôznych registroch, alebo 

SKS navrhne vybrané témy na udelenie grantu.  

Doc. Goncalvesová navrhla vytvorenie päťčlennej komisie: dr. Luknár, doc. Radošinská, prof. 

Mitro, prof. Šimková, nominant PS FMK. Komisia pripraví návrhy dokumentov 

s podmienkami prideľovania finančných príspevkov SKS, a to za: 1. vedeckú aktivitu, 2. 

grantové projekty. Termín do: 8. 6. 2022. 

 

6. Žiadosti o finančnú podporu za rok 2021 

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD., publikácia: „Inhibition of Cardiac RIP3 

Mitigates Early Reperfusion Injury and Calcium-Induced Mitochondrial Swelling without 

Altering Necroptotic Signalling.“ Horvath C, Young M, Jarabicova I, Kindernay L, 

Ferenczyova K, Ravingerova T, Lewis M, Suleiman MS, Adameova A., Int J Mol Sci. 2021 

Jul 26;22(15):7983. IF=5,923 

Žiadosť spĺňa kritéria prideľovania, výbor schválil odmenu: 700 eur 

Hlasovanie: za - všetci prítomní členovia výboru 

prof. MUDr. Fedor Šimko CSc., FESC, – publikácia: „Ivabradine and Blood Pressure 

Reduction: Underlying Pleiotropic Mechanisms and Clinical Implications“ Simko F, Baka T, 
Front. Cardiovasc. Med. 8:607998, IF=6,050 

Žiadosť nespĺňa kritéria prideľovania príspevkov (práca podporená grantom). Výbor žiadosť 

zamietol. 

Hlasovanie: proti - všetci prítomní členovia výboru 



 

 

 

PS pediatrická kardiológia (MUDr. Viera Illíková, PhD.) – predsedníčka PS Pediatrickej 

kardiológie Dr. Illíková informovala o konaní XXVI. Memoriálu prof. Jakubcovej. Zároveň 

DKC oslavuje 30. výročie založenia. Pri tejto príležitosti pozvú domácich i zahraničných 

hostí a radi by pripravili dôstojné podujatie. Z uvedených dôvodov požiadala SKS o podporu 

vo výške 5 000 eur na pokrytie nákladov. 

Hlasovanie: za - všetci prítomní členovia výboru 

 

Cardio Update Europe 2022 (1. – 2. 7. 2022, Viedeň) – SKS dostala k dispozícii pre svojich 

členov 5 voľných lístkov. Výbor sa zhodol aby voľné lístky využili členovia PS FMK.  

 

8. Rôzne 

Doc. Farský informoval o: 

- možnosti prekladu nových skórovacích systémoch SCORE II a OP (Older Persons). 

Pošle link na sekretariát, ktorý žiadosť o preklad pošle prezídiu SKS 

- liste adresovanom do VšZP ohľadom zriadenia kardiologického stacionára 

v ambulancii v Martine – VšZP poslala zamietavé stanovisko, preto doc. Farský 

uvedený list odošle ministrovi MZ SR a SKS a osloví médiá. Doc. Goncalvesová 

navrhla podať žiadosť opätovne, s podporou SKS.  

Dr. Vachulová – v redakčnej rade (RR) Cardiology Letters má SHS len jedného nominanta, 

preto navrhnú ďalšieho. Návrh pošlú do redakcie časopisu. Prof. Mitro informoval, že 17. 2. 

na on-line zasadaní RR o tejto veci rozhodne. 

Členovia výboru budú oslovení s ponukou ubytovania počas podujatí FMK a IM.  

Zmena termínu zasadania výboru z 13. 4 na: 10. 4. 2022 (nedeľa) – Hotel Patria, Štrbské 

Pleso 

Doc. Goncalvesová poďakovala prítomným za hojnú účasť, pripomienky a podnetné návrhy 

a ukončila zasadanie. 

        
MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC  MUDr. Milan Luknár, PhD. 

past prezident SKS     vedecký sekretár SKS 

 

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA 

prezidentka SKS 


