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Zápisnica č. 6/2021– 2024 zo zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 
9. novembra 2022, hotel Loft, Bratislava 

 
 
Prítomní členovia výboru (abecedne): dr. O. Beňačka, dr. A. Bystriansky, doc. E. 
Gonçalvesová, doc. J. Gonsorčík, dr. P. Hlivák, dr. M. Hudec, 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. M. Barbierik 
Vachalcová, dr. J. Dúbrava, , dr. V. Illíková, Mgr. M. Mikátová 
Ospravedlnení: doc. Š. Farský, Ing. M. Ferko, dr. G. Kaliská, doc. S. Mišíková, dr. V. 
Neuschl, dr. P. Olexa, dr. J. Pacák 
Sekretariát SKS: Ing. I. Bieliková, Mgr. I. Orlická, Ľ. Štibraná 
Hosť: prof. R. Hatala 
 
Program: 

1. Kontrola úloh 
2. Cardiology Letters  
3. XXVII. kongres SKS – vyhodnotenie 
4. 11. TKD 2023 
5. Pracovné skupiny SKS – dôležité informácie 

- PS Ambulantní kardiológovia 
- PS Kardiovaskulárna rehabilitácia 

6. Informácia k podmienkam prideľovania finančných príspevkov SKS za vedeckú 
aktivitu a grantové projekty 

7. Žiadosť o priznanie finančného príspevku – Dr. Klabník 
8. Rôzne 
 

 
Prezidentka SKS doc. Gonçalvesová privítala prítomných na zasadaní výboru, oboznámila ich 
s programom a otvorila zasadanie. 
 
1. Kontrola úloh 
Splnené: 
Výzva pre Ambulantných kardiológov – platby za výkony.  
9. 9. 2022 odoslaný e-mail členom výboru SKS, členom PS Ambulantní kardiológovia, 
prezidentke Zväzu ambulantných poskytovateľov, prezidentovi Asociácie súkromných 
lekárov. Kompetencia presunutá na Asociáciu súkromných lekárov a Zväz ambulantných 
poskytovateľov, ktorí sa zaviazali presadiť záujmy ambulantných kardiológov. 
Trvajúce: 
- Podmienky prideľovania finančných príspevkov SKS za vedeckú aktivitu a grantové 

projekty. Zodpovedný: Dr. Luknár  
- Zrušenie indikačných obmedzení kardiovaskulárnych liekov dlhodobo dostupných v SR. 

SKS čo najskôr predloží návrhy svojich požiadaviek Kategorizačnej komisii MZ SR, v 
prvom kroku návrh zmien pre hypolipidemickú liečbu. 21. 9. 2022 odoslaná žiadosť o 
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úpravu indikačných a preskripčných obmedzení pre hypolipidemiká. Očakávame, že 
návrhy SKS kategorizačná komisia na svojom zasadaní 9. 11. bude akceptovať. 
Nasledovať bude spracovanie požiadaviek na riešenie obmedzení betablokátorov. 

- 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. SKS požiada Novartis o grant na riešenie projektu a bude mať na 
ňom štvrtinový finančný podiel.  
Všetci prítomní členovia výboru návrh odsúhlasili. 
Prví pacienti budú zaraďovaní do uvedeného projektu od januára 2023, sú pripravené 
exklúzne a inklúzne kritériá, informované súhlasy. Ide o pilotný program intenzifikovanej 
ambulantnej starostlivosti v rámci starostlivosti o pacientov s AKS na Slovensku. 
Členovia tohto pilotného programu odsúhlasili od januára 2023 dodanie materiálov pre asi 
600 pacientov výlučne so STEMI. K tomuto projektu bola tlačová konferencia počas 
XXVII. kongresu SKS. Potrebné je publikovať informáciu o tomto projekte v Cardiology 
Letters.  

 
2. Cardiology Letters – aktuálny stav 
Pripravované dvojčíslo CL č. 5–6 /2022, predpokladaný termín vydania do 30. 11. 2022. 
23. 5. 2022 boli odoslané listy členom Redakčnej rady, aby navrhli 2 – 3 príspevky do 
redakčného plánu na roky 2022 a 2033. Dodaných bolo 24 návrhov príspevkov (9 členov RR 
zo 16). 
Doc. Goncalvesová predstavila edičný plán časopisu na roky 2022-2023. 
Prof. Hatala – prof. Táborský prisľúbil poslať do redakcie „editorial manager“ – riešenie 
manuskriptov elektronicky v moderných časopisoch. Cieľom je dôslednejšie recenzovanie 
manuskriptov. Každý rukopis by mal posudzovať aj člen redakčnej rady, aby pomohol 
autorovi rukopisu zvýšiť jeho kvalitu.  
Dr. Hlivák – obrátil sa na prítomných s návrhom požiadať autorov originálnych prednášok, 
ktoré odzneli na rôznych domácich podujatiach, aby ich spracovali ako publikácie do 
Cardiology Letters. 
Doc. Goncalvesová – požiadať MSc. Pačesu, Univezita Zürich, aby zo svojej zaujímavej 
prednášky o genetických materiáloch, ktorú prezentoval na XXVII. kongrese SKS, pripravil 
rukopis do nášho časopisu. 
Dr. Luknár – požiada autorov prednášok originálnych prác a posterov, ktoré boli 
prezentované na XXVII. kongrese SKS, aby ich in extenso prepracovali do rukopisov. 
 
3. XXVII. kongres SKS – Vyhodnotenie 
Partneri podujatia: FF spolu: 37. Generálny partner: 1 (Novartis). Hlavní partneri: 2 (Pfizer, 
Boehringer Ingelheim). Odborný program: Počet blokov: 33, z toho 4 bloky Implementačný 
míting (2 x 60 min; 2 x 90 min). Počet prednášok: 124. Sponzorované sympóziá: 9 sympózií 
(9 x 60 min) a 9 prednášok (9 x 20 min). Bloky pracovných skupín: 13 (7 x 60 min; 6 x 90 
min). Abstrakty: 38 prihlásených, z toho 30 akceptovaných (v roku 2021 – 19 abstraktov), 22 
posterov, 8 prednášok zaradených do kombinovaných blokov (4 bloky originálnych prác). 
Mobilná aplikácia: Počet stiahnutí: 320 (v roku 2021 – 101 stiahnutí). Hlasovanie v súťaži o 
najlepší poster – 124 hlasov. Účasť: Počet registrovaných 745, z toho lekári 452, sestry 62, 
študenti 3. Zástupcovia FF 228. Rozpis sledovanosti blokov v jednotlivých sálach podľa dní 
a prednášok. Archív bude dostupný na webe kongresu www.skskongres.sk od 14. 11. 2022. 
Pripomienky: V mobilnej aplikácii chýba funkcia vyhľadávania – index autorov. Treba do 
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budúcna doriešiť v spolupráci s Tajpanom. Očakávame väčšiu návštevnosť študentov (LF UK 
a SZU) a mladých lekárov do 35 rokov (podporiť ich aktívnu účasť – preplatiť im napr. 
ubytovanie, nemusia platiť registračný poplatok, účasť na kongrese v rámci študijného 
programu, do škôl dodať informačné materiály...)  
Dr. Barbierik Vachalcová – do ďalšieho zasadania výboru spraviť prieskum medzi mladými 
lekármi, ako zvýšiť ich záujem zúčastniť sa kongresu.  
Konanie kongresu cez pracovné dni streda – piatok: vyhovuje lekárom aj farmaceutickým 
firmám a prináša ekonomický efekt, pretože cez víkend sú vyššie ceny služieb.  
Prof. Hatala – v budúcnosti z dôvodu nárastu cien presunúť podujatia na akademickú pôdu, 
nielen LF UK. 
Nevyhnutnosť úpravy cenníkov kongresových poplatkov na rok 2023. 
 
4. 11. tatranské kardiologické dni, 16. – 18. apríl 2023, Štrbské Pleso, hotel Patria 
Formát: prezenčne + archív na webe po podujatí. Návrh: nedeľa 16. 4. začiatok od 09:00 h. 
utorok 18. 4. záver o 12:00 h. Program bude v mobilnej aplikácii. Programový výbor: návrh - 
-predseda doc. J. Gonsorčík, kt. navrhne ďalších členov programového výboru. Organizačný 
výbor: prezídium SKS, sekretariát SKS a Tajpan. Témy: Implementačný míting 2 x (2 x 90 
min) – Odporúčania ESC 2022: Pľúcna hypertenzia a Nekardiálne operácie + 1 x 90 min Case 
reports.  V prípade potreby sú k dispozícii dve sály. 
15. 4. 2022 – večer pred začatím 11. TKD bude zasadanie výboru SKS. 
 
5. Pracovné skupiny SKS – dôležité informácie 
PS Ambulantní kardiológovia 
Predseda PS doc. MUDr. Jozef Beňačka ku dňu 7. 10. 2022 odstúpil z funkcie predsedu 
výboru PS Ambulantní kardiológovia a z funkcie člena výboru PS. Výbor PS bol oslovený s 
požiadavkou zvoliť nového predsedu. Aktuálny stav: v procese, vybavuje Dr. Mičko (vedecký 
sekretár PS). 
PS Kardiovaskulárna rehabilitácia 
Doc. MUDr. Š. Farský poslal email so žiadosťou zmeny názvu pracovnej skupiny. Výbor PS 
KVR navrhol rozšíriť zameranie tejto PS aj na oblasť športovej kardiológie. Preto žiada 
zmeniť názov PS KVR na PS Kardiovaskulárnej rehabilitácie a športovej kardiológie.  
Dr. Hlivák navrhol racionalizovať počet pracovných skupín SKS (16), pretože niektoré 
postupne strácajú opodstatnenie, sú menej aktívne a ich zameranie sa prekrýva. Doc. 
Gonsorčík a doc. Gonçalvesová – treba určiť 5-člennú skupinu, ktorá navrhne úpravy PS: doc. 
Gonçalvesová, dr. Hlivák, dr. Luknár, doc. Gonsorčík, prof. Šimková. Táto skupina predloží 
návrhy zmien v PS SKS na diskusiu na ďalšom zasadaní výboru. Schválenie zlúčenia, či 
zrušenia niektorých PS musí odsúhlasiť Valné zhromaždenie na kongrese SKS v roku 2023. 
Otázka zmeny názvu PS Kardiovaskulárna rehabilitácia ostáva otvorená. V budúcnosti sa 
rozhodne o tom, ktorá pracovná skupina sa bude témou športovej kardiológie zaoberať.  
 
6.  Informácia k podmienkam prideľovania finančných príspevkov SKS za: 1. vedeckú 

aktivitu a 2. grantové projekty 
Vedecká aktivita: 
Dr. Luknár predstavil návrh dokumentu k podmienkam prideľovania finančných príspevkov. 
V bohatej diskusii sa členovia výboru zhodli na definitívnom znení dokumentu, ktorý je 
prílohou tejto zápisnice (Príloha č.1).   
Hlasovanie za prijatie dokumentu: za 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Grantové projekty:  
V súčasnosti grantové projekty rieši príloha č. 5 Hospodárskeho poriadku SKS. Zmeny môže 
odsúhlasiť výbor SKS. Cieľom je zjednodušiť prístup k získaniu grantu, jeho čerpaniu, 
prijímaniu, vyhodnoteniu.  
Predbežný návrh: budú dva druhy grantov, poskytnuté na: a) projekt, ktorý navrhne SKS na 
návrh pracovnej skupiny prostredníctvom predsedov PS (napr. prehľadové registrové práce); 
b) projekt žiadateľa o udelenie grantu. Tému si zvolí sám žiadateľ. Granty na projekty bude 
prideľovať predsedníctvo SKS, nie grantová komisia.  
Bol navrhnutý aj ďalší druh grantu, a to cestovný zahraničný grant, pridelený napr. na 
školiace aktivity.  
Navrhované zmeny podmienok prideľovania grantov obdržia členovia výboru a predsedovia 
PS na pripomienkovanie. Bude predmetom diskusie na najbližšom zasadaní výboru SKS.  

 
7.  Žiadosť o priznanie finančného príspevku – Dr. Klabník 
Dr. A. Klabník požiadal SKS o priznanie finančného príspevku vo výške 500 eur za aktívnu 
účasť – moderovaný poster na kongrese ESC 29. 8. 2022 v Barcelone.  
Žiadosť bola zamietnutá z dôvodu nesplnenia podmienok: práca je predmetom inej finančnej 
podpory alebo grantu.  
Výbor SKS požiada dr. Klabníka o dodanie záverečnej správy a článku do Cardiology Letters 
za projekt: „Selektívny skríning pacientov so srdcovým zlyhávaním (štádium B až D) v 
regionálnej kardiologickej ambulancii“ (2015 – 2018), na ktorý mu SKS poskytla grant vo 
výške 6 000 a ktorý zatiaľ neposlal. Termín dodania 31.12.2022.   
 
8. Rôzne 
- Prof. Hatala, hlavný odborník MZ SR pre kardiológiu, informoval o legislatívnej situácii 

pre poskytovanie cezhraničnej starostlivosti pacientovi, ktorému nevie jeho krajina 
poskytnúť zdravotnú starostlivosť v primeranej kvalite a čase, môže mu ju však poskytnúť 
zahraničie. Ceny za výkony sú však rôzne. Aktuálne prebiehajú rokovania, hlavný 
odborník bude výbor SKS o výsledku informovať. 

- Dr. Hudec informoval o spoločnom podujatí PS Akútnej kardiológie a PS Invazívnej 
kardiológie „Moderný prístup ku kardiogénnemu šoku na katetrizačnej sále 2022“, 
(workshop na mechanické podpory pri high risk PCI) v Martine, 10. – 11. 11. 2022, pod 
záštitou SKS. Vedenie nemocnice neumožnilo sestrám vycestovať na podujatie. Požiadal 
o stanovisko SKS. V zmysle Stanov SKS: „Hlavným poslaním SKS je rozvíjať 
kardiológiu. Za tým účelom vykonávania tieto úlohy a činnosti:  

a) iniciuje a sprostredkováva prenos najnovších vedeckých odborných medicínskych 
diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou kontinuálneho 
medicínskeho vzdelávania (CME) 

b) je odborným garantom kontinuálneho neinštitucionálneho medicínskeho 
vzdelávania lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov  
(Čl. 3, bod 3.1, písm. a, b Stanov SKS) 

- Prof. Widimský sa obrátil listom na doc. Gonçalvesovú s informáciou o príprave knihy 
o prof. J. Widimskom st. Požiadal ju o dodanie príspevkov, spomienok, fotografií. 
Prítomní navrhli obrátiť sa na prof. Balažovjecha prostredníctvom prof. Murína, úlohy sa 
zhostila Dr. A. Vachulová.  Doc. Gonsorčík a prof. Šimková sa pokúsia zohnať fotografie 

- KEK 2022. 49. Pracovná konferencia Komisie experimentálnej kardiológie, 12. – 14. 10. 
2022, Hotel Sv. Ľudmila, Skalica. Téma: Vápnik a kardiovaskulárny systém –  pozitívne 
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vs. negatívne účinky. PS Experimentálna kardiológia. Podpora SKS 3 000 eur. Voľný 
vstup pre 5 mladých lekárov. Spokojní účastníci. 

- SKS pripomienkovala zákon o liekoch SKS k MPK č. LP/2022/663. 
 

Akcie SKS 11/2022 – 12/2022, 2023 
- 7. slovensko-český workshop o pokročilom zlyhávaní a náhrade srdca (4. – 5. 11. 2022, 

Hotel Ponteo, Rusovce) 
- Moderný prístup ku kardiogénnemu šoku na katetrizačnej sále, 10. – 11. 11. 2022, Hotel 

Turiec, Martin 
- XXVII. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej 2022 (10. – 11. 11. 2022) 
- „Ako prakticky vykonávať ambulantnú KV rehabilitáciu (AKVR) v kardiologickom 

stacionári“ (26. 11. 2022, Kúpele Vyšné Ružbachy) 
 

Kalendár podujatí SKS 2023– predsedovia PS nahlásiť plán podujatí na rok 2023 
 
Termíny rokovaní výboru SKS 2023: 

− 8. február 
− 15. apríl 
− 7. jún 
− 6. september 
− 8. november 

 
Doc. Goncalvesová poďakovala prítomným za aktívnu účasť, návrhy a pripomienky a 
ukončila zasadanie výboru. 

 
 
 

        
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 
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