
 

 

 

 

Zápisnica č. 4/2021– 2024 zo zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

15. júna 2022, hotel Park-Inn by Radisson Danube, Bratislava 
 

 

Prítomní členovia výboru (abecedne): dr. A. Bystriansky, doc. E. Goncalvesová, doc. J. 

Gonsorčík, dr. P. Hlivák, dr. M. Hudec, dr. G. Kaliská, dr. P. Lesný, dr. M. Luknár, prof. I. 

Šimková, dr. Ľ. Urban, dr. A. Vachulová 

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

Predsedovia PS SKS (okrem členov výboru a kontrolnej komisie): dr. J. Dúbrava, dr. A. 

Farkaš, Mgr. M. Mikátová, doc. S. Mišíková 

Ospravedlnení: doc. J. Beňačka, dr. O. Beňačka, doc. Š. Farský, Ing. M. Ferko, dr. V. 

Illíková, doc. J. Maďarič, dr. V. Neuschl dr. P. Olexa, dr. Pacák, dr. M. Vachalcová 

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

 

Program: 

1. Kontrola úloh 

2. Cardiology Letters – aktuálny stav 

3. FMK, IM, MPIJ – vyhodnotenie 

4. XXVII. Kongres SKS 

a) Odborný program 

b) Implementačný míting – aktuálny stav príprav 

c) Ocenenia: čestné členstvo, medaily SKS, ocenenie sestry 

d) Valné zhromaždenie 

5. Finančné odmeny a granty SKS 

6. Rôzne 

a) Žiadosť Dr. Klabník – travel grant ESC Barcelona 

b) Memorandum o porozumení medzi MZ SR, SKS, Novartis Slovakia s.r.o., o 

spolupráci v oblasti zlepšenia špecializovanej starostlivosti pre pacientov po 

prekonaní akútneho koronárneho syndrómu 

c) Stretnutie s NKÚ 

d) Súťaž o najlepšiu publikáciu v CL 2021  

e) Označovanie potravín Nutri-Score 

f) Prekladanie position papers 

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

s programom a otvorila zasadanie. 

 

1. Kontrola úloh 

Splnené úlohy: 

Žiadosť o finančný príspevok pri tvorbe učebníc (J. Beňačka, O. Beňačka: Praktická 

echokardiografia). SKS odkúpilo časť nákladu z vydavateľstva Herba, a knihy bude používať 

pri odmeňovaní členov SKS.  



 

 

Nominácie do Odbornej pracovnej skupiny C (pre kardiovaskulárny systém) – Aktuálne 

zloženie OPS: Predseda: MUDr. Tibor Malacký (SKS – potvrdenie nominácie na predsedu 

OPS), Podpredseda: MUDr. Ivar Vacula, PhD., Člen: MUDr. Ivan Rybár (nominovaný SKS). 

ESC Congress  2022: 25 voľných registrácií pre účastníkov pod 40 rokov. PS FMK prihlásilo 

7 mladých lekárov. Možnosť využiť zvyšné voľné vstupy, viac informácii prostredníctvom 

sekretariátu SKS.  

Prezidentka SKS poďakovala PS Akútna kardiológia za reprezentáciu na Kongrese Českej 

kardiologickej spoločnosti. 

 

2. Cardiology Letters 

Pripravuje sa č. 3-2022, bude expedované začiatkom júla 

Aktuálny stav: Nedostatok rukopisov. Fungujúca jednoduchá webová stránka. Od 

nasledujúceho čísla mailing s obsahom a prepojením na pdf článkov. 

Užšia redakčná rada rozhodla vyžiadať 10 honorovaných review ročne (odmena 500 – 1000 

eur). Úlohou predsedov  PS a členov výboru bude poslať do redakcie návrhy na aktuálne témy 

z danej oblasti a prípadne aj  navrhnúť autorov. Redakcia časopisu osloví autorov 

s požiadavkami: 10 normostrán, obrazová dokumentácia, 40 citácií.     

 

3. FMK, IM, MPIJ – vyhodnotenie  

FMK, 10. – 11. 4. 2022, Hotel Patria, Štrbské Pleso: Počet účastníkov: 103, Partneri podujatia 

(FF): 13. Pozitívna spätná väzba, ekonomický výsledok: zisk.  

I. Implementačný míting, 11. – 12. 4. 2022, Hotel Patria, Štrbské Pleso: Počet účastníkov: 

111. Partneri podujatia (FF): 4 (z toho 3 edukačné granty). Zaujímavé debaty za účasti 

zdravotných poisťovní, ekonomický výsledok: zisk. 

XXVI. memoriál prof. Ireny Jakubcovej k 30. výročiu vzniku DKC, 28. –29. 4. 2022, 

Bratislava. Počet účastníkov: 135 lekárov a 119 sestier. Partneri podujatia (FF): 20. 

Echodeň, 11. 6. 2022 (konanie po troch rokoch) v NÚSCH, 17 prednášok (2 z blokov firiem), 

59 účastníkov, veľmi dobré recenzie. Finančné prostriedky na podujatie od partnerov, 

ekonomický výsledok: zisk. Spokojnosť s organizátorom podujatia (A-medi). Fotografie z 

akcie: web a FB. Blok SKS na českom Echodni nebude z dôvodu naplnenia kapacity 

odborného programu. 

 

4. XXVII. Kongres SKS, 5. – 7. 10. 2022, X-Bionic Sphere, Šamorín 

Princípy programu: Dôraz na kvalitu a atraktivitu. Plenárne sekcie a Implementačný míting. 

Dostatočný priestor na prestávky.  

a) Odborný program: 3 sály, 3 dni (2 dni čistý čas), plenárne sekcie: Haviarov memoriál, 

Riečanského prednáška. Hrubý rámec: streda (5. 10.) začiatok okolo 10:00 - piatok (7. 

10.) koniec okolo 12:00. Prihlásene abstrakty: 38, prihlásené bloky PS: 7 x 60 min (6 

blokov PS, Sestry v kardiológii 2 bloky), 6 x 90 min (7 blokov PS, jeden spojený blok za 

2 PS), z vybraných abstraktov budú zostavené 2 bloky originálnych prác. Niektoré 

prednášky PS budú podľa uváženia zlúčené do spoločných blokov (bude komunikované 

s predsedami PS). Do konca júla bude zostavený predbežný program kongresu.  

b) II. Implementačný míting – aktuálny stav príprav, 5. – 6. 10. 2022, X-BIONIC, Šamorín, 

počas XXVII. Kongresu SKS. 2 bloky: 90 min a 60 min. Témy: Kardiovaskulárna 

prevencia, Chlopňové chyby srdca. PS Preventívna kardiológia (Dr. Šoóšová) - program 

dodaný 1. 6. 2022. PS Invazívna a intervenčná kardiológia a PS Chlopňové a vrodené 



 

 

chyby srdca v dospelosti (Dr. Hudec, prof. Šimková) - program dodaný 14. 6. 2022. 

Termín zaslania programu: do 30. 6. 2022 – splnený. Edukačné granty (FF): predbežne 2. 

c) Návrh ocenení pre jubilantov:  

Čestné členstvo Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Návrh: prof. MUDr. Gabriel 

Valočík, CSc., prof. MUDr. Daniel Pella, CSc., MUDr. Peter Margitfalvi.   

Medaila Slovenskej kardiologickej spoločnosti za zásluhy o poznaní srdca: Návrh: MUDr. 

Eva Kellerová, DrSc. 

Medaila Slovenskej kardiologickej spoločnosti v oblasti rozvoja kardiológie:              

Návrh: doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD. 

Hlasovanie: všetci za.  

Ocenenie sestry za významný prínos v rozvoji ošetrovateľstva v kardiológii: PS sestier 

požiadala výbor SKS o výber zo štyroch nominovaných sestier na ocenenie: PhDr. 

Gabriela Šuttová, Mgr. Jana Šebešová, PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH, Mgr. 

Margita Mikátová. Hlasovanie výboru: všetci za Mgr. Margita Mikátova. 

 

5. Finančné odmeny a granty SKS 

Podmienky prideľovania finančných príspevkov SKS za: 1. vedeckú aktivitu a 2. grantové 

projekty. Komisia: dr. Luknár, doc. Radošinská, prof. Mitro, prof. Šimková, doc. Samoš.  

Dr. Luknár poďakoval členom ad hoc komisie pre finančné odmeny a granty za aktívny 

prístup pri tvorbe podmienok.  

Návrh pre Výbor SKS – prijať nasledovné zásady:  

1) Odmeny za vedeckú aktivitu:  

a) Publikovanie v impaktovaných kardiologických časopisoch (v kvartiloch Q1, Q2) – vo 

výške maximálne 2000 Eur. Návrh postupovať na základe hodnotenia Scimago 

Journal&Country Rank (zohľadňuje napr. aj Hirschov index, počet citácií jednotlivých 

článkov a časopisov a rozdeľuje časopisy do jednotlivých kvartilov) 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2705&page=7&total_size=356 

b) Podmienky: Výbor SKS má vyhradené právo rozhodnúť individuálne o priznaní tejto 

podpory a jej výške – zohľadní (a nielen) aktivitu na pôde SKS, dĺžku členstva a 

platenia členských príspevkov, vek aplikanta, zameranie rukopisu, profil časopisu, 

frekvenciu čerpania týchto príspevkov, existenciu inej grantovej podpory publikácie.  

c) Odmena za prijatie abstraktu na vybrané podujatia ESC (tie čo boli v minulosti 

definované): 500 Eur. Podmienka: publikovanie rozšíreného abstraktu/fulltextu 

v časopise Cardiology Letters.  

d) Pre autorov do 35 rokov: odmena za publikáciu originálnej práce v časopise 

Cardiology Letters: 300 Eur. 

2) Granty a vedecké úlohy SKS 

SKS nemá suplovať grantové agentúry. Podporí maximálne štyri granty za rok v celkovej 

sume nákladov do 12 000 eur, max. 4 000 Eur na jeden grant. Vypíše témy, ktoré navrhnú 

pracovné skupiny prostredníctvom predsedov. Preferovať sa budú témy, ktoré prinesú nové 

údaje zo SR – preferenčne „epidemiologické“, napr. výskyt ochorení a stavov, manažment 

ochorení, iné registrové štúdie, zriedkavé ochorenia. Je aj možnosť prihlásiť vlastné témy. 

Štruktúra aplikácie bude zverejnená sa web stránke SKS. O priznaní a výške grantu rozhoduje 

predsedníctvo SKS + predseda relevantnej PS.  

Po prvom roku je povinnosťou vypracovať správu pre Výbor SKS o priebehu/čerpaní grantu. 

Ukončenie grantovej úlohy do dvoch rokov – správou pre Výbor SKS. Výsledky budú 

publikované (minimálne) v časopise Cardiology Letters do šesť mesiacov od ukončenia 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2705&page=7&total_size=356


 

 

grantovej úlohy. Využitie prostriedkov je voľné (prístroje, spotrebný materiál, cestové 

náhrady, publikačná činnosť...). Odmeny riešiteľom do 15 %.   

Podklady vypracuje dr. Luknár. 

 

6. Rôzne 

Cardio Update Europe 2022: SKS podporí prvých 10-tich prihlásených vo výške 100 eur – 

bude zverejnené na webe SKS a odoslané mailom všetkým členom SKS. Zúčastnení musia 

dodať certifikát o účasti. 

a) Žiadosť Dr. Klabník – travel grant na aktívnu účasť na kongrese ESC Barcelona: SKS 

tejto žiadosti nevyhovie. 

Hlasovanie: výbor jednohlasne neodsúhlasil podporu 

b) Memorandum o porozumení medzi MZ SR, SKS, Novartis Slovakia s.r.o. o spolupráci 

v oblasti zlepšenia špecializovanej starostlivosti pre pacientov po prekonaní akútneho 

koronárneho syndrómu. Podpísané všetkými zástupcami zúčastnených strán. 

c) Stretnutie s NKÚ – problematika Národného registra chorôb obehovej sústavy, 26. 4. 

2022, NÚSCH Bratislava. Účastníci: za SKS: doc. Goncalvesová, Dr. Farkaš, Dr. 

Luknár; za NKÚ: 4 zástupcovia (riaditeľ odboru kontroly a traja zástupcovia 

expozitúry NKÚ SR Trnava). Téma: problematika Národného registra chorôb 

obehovej sústavy. Aktuálny stav: otvorená kontrola na NCZI (NKÚ sa oboznamuje s 

prostredím). NKÚ chce vykonať dotazníkový prieskum cez členov SKS 

(poskytovatelia aj prijímatelia dát). Predpoklad dodania dotazníka od NKÚ do dvoch 

týždňov. 

d) Súťaž o najlepšiu publikáciu v CL 2021  

Hodnotitelia: členovia výboru SKS, predsedovia pracovných skupín SKS, členovia 

redakčnej rady CL. Kategórie autorov publikácií: do 35 rokov a nad 35 rokov.  

Hlasovací lístok (zoznam originálnych publikácií). Vyznačiť bodové hodnotenie 

bodmi 1 – 10 (10 najlepšie) v obidvoch kategóriách. Slovné hodnotenie: tri najlepšie 

práce. Hodnotenie poslať mailom na sekretariát SKS do 3. 8. 2022. 

Odmeny pre autorov (obidvoch kategórií): 1. cena 900 eur; 2. cena 600 eur; 3. cena 

300 eur. Partner súťaže SERVIER SLOVENSKO spol. s r. o. Víťazné publikácie budú 

odmenené na XXVII. Kongrese SKS.  

e) Označovanie potravín Nutri-Score: Európska komisia sa zaviazala prijať povinné 

harmonizované nutričné označovanie potravín do konca roka 2022 – Nutri-Score. Je to 

efektívny nástroj pre slovenského spotrebiteľa. Jednoduché označenie na obaloch, 5-

farebné rozlišovanie v stupňoch kvality A – E (Zložky, ktoré by mali byť v strave 

zvýšené až Zložky, ktoré by mali byť obmedzené). SKS podporí označovanie 

kvalitných potravín. 

f) Prekladanie position papers: sú to pozičné dokumenty medzi vydávaním odporúčaní. 

Požiadavky na preklad position papers: PS pošle e-mailom žiadosť predsedníctvu 

SKS, ktoré preskúma možnosť prekladu, zistí náklady a prijme rozhodnutie. Preklad 

a finančnú odmenu za preklad zabezpečí príslušná pracovná skupina. Preklad bude 

uverejnený v Cardiology Letters.  

 

Diskusia o vzťahoch a spolupráci medzi SKS a kolektívnym členom SASA.  

Dr. Hlivák informoval o žiadosti na MZ SR, ktorú inicioval ešte v roku 2020 so zameraním na 

zrušenie indikačných obmedzení kardiovaskulárnych liekov dlhodobo dostupných v SR 



 

 

(niektoré registrované ešte v 90-ych rokoch minulého storočia), ktoré stratili medicínske 

opodstatnenie a významným spôsobom komplikujú starostlivosť o pacientov s KVO. Navrhol 

obnoviť uvedenú iniciatívu a opäť podať podnet na MZ SR. Vyzval prítomných, aby na 

sekretariát SKS poslali návrhy všetkých liekov o ktoré by mohlo ísť, stanovil sa termín do 1. 

9. 2022. Prezidentka SKS poverila dr. Kaliskú a dr. Hliváka aby spoločne pripravili materiál 

a návrh znenia dokumentu. 

 

Doc. Goncalvesová poďakovala prítomným za aktívnu účasť, návrhy a pripomienky, zaželala 

pokojné dovolenky a ukončila zasadanie výboru SKS. 

 

 

Najbližší výbor: 7. september 2022 

 

 

 

 

        
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 


