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Slovenská kardiologická spoločnosť 

Zápisnica z Valného zhromaždenia 

dňa 8. 10. 2021 o 13:30 h počas XXVI. kongresu SKS  

 
Otvorenie 
Prezident SKS, dr. Hlivák, privítal prítomných na zasadnutí riadneho Valného zhromaždenia a informoval 
o jednotlivých bodoch programu VZ, ktorý bol členskej základni SKS riadne a včas oznámený na webovom sídle SKS. 
 
Program VZ 
 

1. Správa o činnosti SKS 
2. Správa o hospodárení SKS 
3. Správa Kontrolnej komisie  
4. Správa o činnosti Slovenskej nadácie srdca  
5. Návrh na zmenu stanov SKS 
6. Návrh na schválenie interného predpisu: Štatút udeľovania ocenení SKS 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
1. SPRÁVA O ČINNOSTI SKS 

Prezident SKS, MUDr. Peter Hlivák, PhD. predstavil výbor SKS,  Kontrolnú komisiu, jednotlivé pracovné skupiny SKS 

(PS) a ich predsedov. Správy o činnosti PS sú prílohou tejto zápisnice. 

Výbor SKS pracoval v období 10/2018 – 09/2021 v nasledovnom zložení (abecedne): doc. MUDr. Jozef Beňačka, 
PhD.; doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.; doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC; prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., 
FESC, FACC; MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC (prezident SKS); MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC; prof. 
MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH (vedecký sekretár SKS); MUDr. František Kovář, PhD.; MUDr. Peter Lesný, PhD.; doc. 
MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC; prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC; MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC; 
MUDr. Anna Vachulová, PhD.;   

Výbor SKS na svojom zasadnutí 10. marca 2021 navrhol a schválil za prezidenta-electa doc. MUDr. Evu 
Goncalvesovú, CSc., FESC, FHFA.  

Kontrolná komisia: MUDr. Tibor Malacký (predseda); MUDr. Roman Margóczy; MUDr. Peter Olexa, PhD.
 

Pracovné skupiny SKS a ich predsedovia (2018 – 2021) 

− doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC (Akútna kardiológia) 

− MUDr. Peter Kalist, MPH (Ambulantní kardiológovia)  

− doc. MUDr. Jozef Török, CSc. (Experimentálna kardiológia)  

− MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC (Fórum mladých kardiológov)  

− prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC (Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti)  

− MUDr. František Kovář, PhD. (Invazívna a intervenčná kardiológia ) 

− prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC (Kardio-cerebrálna medicína)  

− doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC (Kardiovaskulárna rehabilitácia)  

− MUDr. Vladimír Neuschl, PhD. (Kardio-rádiologické zobrazovanie)  

− MUDr. Pavol Chňupa (Neinvazívna kardiológia) 

− MUDr. Martin Záhorec, PhD. (Pediatrická kardiológia)  

− doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH (Periférna cirkulácia)  

− doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC (Preventívna kardiológia)  

− PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH (Sestry pracujúce v kardiológii)  
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− doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC (Srdcové zlyhávanie)  

− MUDr. Milan Luknár, PhD. (Transplantácia srdca a pľúc) 

 

ČLENSTVO SKS 2021 

Počet evidovaných členov  998   

Kardiológ   326   

Internista   138 

Lekár v špecializačnej príprave 112 

Vedecký pracovník  29 

Pediatrický kardiológ  29 

Sestra    27 

Iný lekár   25 

iné    25 

Všeobecný lekár  16 

Študent    9 

Anesteziológ   7 

Kardiochirurg   7 

Angiológ   6 

Pediater   6 

Farmaceut   6 

neuvedené   230 

Ambulantný lekár  473 

Lôžkový lekár   353 

 

PRACOVNÉ SKUPINY SKS 

Neinvazívna kardiológia    403 

Srdcové zlyhávanie    197 

Preventívna kardiológia    146 

Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti 124 

Ambulantní kardiológovia   114 

Invazívna a intervenčná kardiológia  106 

Pediatrická kardiológia    90 

Akútna kardiológia    84 

Fórum mladých kardiológov   79 

Transplantácia srdca a pľúc   57 

Kardiovaskulárna rehabilitácia   44 

Periférna cirkulácia    35 

Sestry pracujúce v kardiológii   26 

Experimentálna kardiológia    22 

Kardio-cerebrálna medicína    16 

Kardio-rádiologické zobrazovanie   13   

 

Kolektívny člen SASA     467 

 

Správy o činnosti pracovných skupín SKS (2020/2021)  

Správy o činnosti pracovných skupín SKS sú v prílohe tejto zápisnice 

 

Hlavné pracovné aktivity SKS 

Hlavným poslaním SKS je zabezpečenie odborného rozvoja kardiológie a odborného rastu členov spoločnosti 

prostredníctvom usporiadania odborných vzdelávacích aktivít: 

Vedecké podujatia organizované SKS: 

• XXV. kongres SKS, online      november 2020  

• X. tatranské kardiologické dni, online     apríl 2021  

• XXIII. konferencia PSIIK       jún 2021  

• VII. vedecká konferencia sestier pracujúcich v kardiológii  september 2021 

• XXVI. kongres SKS       október 2021   

• Memoriál prof. I. Jakubcovej      ZRUŠENÉ  

• Deň detskej kardiológie      ZRUŠENÉ 

• Echodeň        ZRUŠENÉ     
Zrušenie či presun podujatí na iný termín je spôsobené šírením epidémie Covid-19 a s ním spojených 
protiepidemických opatrení a nariadení vlády SR. 
 
Dr. Hlivák stručne informoval o hospodárskych výsledkoch XXV. kongresu a X. tatranských kardiologických dní, 

ktoré boli napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii pre spoločnosť priaznivé. 

Aktivity SKS 
Operatívna spolupráca s MZ SR a hl. odborníkom pre kardiológiu pri otázkach problematiky súvisiacich so srdcovo-
cievnymi ochoreniami (organizačné, legislatívne, odborné, ŠTDP). Pokračovanie v aktualizáciách webového 
portálu s integrovaným manažmentom členskej databázy. Outsourcing účtovníckych a ekonomických služieb – 
spolupráca so spoločnosťou Arisan, s.r.o. Outsourcing právnych služieb – spolupráca s advokátskou kanceláriou 
DETVAI LUDIK MALY | DLMU advokátska kancelária. 
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Spolupráca s ESC – trvalá priorita  
Preklady a vydávanie ESC odporúčaní 2020: NSTE-AKS, Fibrilácia predsiení, Športovanie, Vrodené chyby srdca 
v dospelosti. Participácia v recenzných konaniach ESC odporúčaní. 
Účasť v projekte „ESC Atlas of Cardiology“. Dr. Hlivák poďakoval dr. Kaliskej za aktívnu prácu a podporu tohto 
projektu. 
Prezentácia SKS na ESC Congress 2021 (aktívne prezentácie a online stánok). 
Spolupráca s WHF 
SKS je riadnym členom WHF (World Heart Federation), kontaktná osoba: prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH, FESC 
(vedecký sekretár SKS). Účasť na prieskumoch, napr. Global roadmap on Cholesterol, účasť na voľbách prezidenta 
WHF: Professor Fausto J. Pinto 
7th CARDIO UPDATE EUROPE, 2. – 3. 7. 2021, virtual 
SKS mala byť jedným zo spolu hostiteľov tradičného podujatia Cardio Update Europe, ktoré sa malo konať tento 
rok v Bratislave. Vzhľadom na pandémiu sa toto podujatie realizovalo virtuálne. 
Priority prezídia a výboru SKS 

• podpora udržateľného rastu SKS ako efektívnej a rešpektovanej organizácie  

• ekonomická udržateľnosť  
o pandémia COVID 19 
o zrušené podujatia (TKD) 
o zmena XXV. kongresu SKS do online formátu 
o členské príspevky 
o časopis Cardiology Letters 
o spolupráca a partnerstvá farmaceutických a medicínskych spoločností 
o odborná garancia webinárov 
o alternatívne zdroje príjmov 

• Voľby SKS 2021 
 
Hlasovanie o správe o činnosti SKS  
Za: 100 % aktuálne prítomných členov SKS 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
2. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SKS (október 2020 – september 2021) 
Dr. Hlivák stručne informoval o finančnej situácii spoločnosti, porovnal jednotlivé položky hospodárenia za roky 
2017 – 2021 (výnosy a náklady kongresov, časopisu Cardiology Letters, vreckových odporúčaní, seminárov, 
webinárov a i.). 
Hlasovanie o správe o hospodárení SKS  
Za: 100 % aktuálne prítomných členov SKS 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
3. SPRÁVA KONTROLNEJ KOMISIE SKS (október 2020 – september 2021) 
Správu Kontrolnej komisie SKS predniesol MUDr. Tibor Malacký, predseda.  
Zloženie Kontrolnej komisie SKS 
MUDr. Tibor Malacký, predseda KK SKS 
MUDr. Peter Olexa, PhD., člen KK SKS 
MUDr. Roman Margóczy, člen KK SKS 
Kontrolná komisia (KK) nedostala žiadnu sťažnosť, podnet v ústnej, alebo písomnej forme na riešenie od výboru 
SKS, predsedov pracovných skupín, resp. členov SKS. Prezident SKS na pravidelnej báze informoval KK 
o možnostiach usporiadania rozličných aktivít, podujatí a kongresu v súvislosti s vývojom pandémie COVID-19. 
Výsledkom kompromisov je aj súčasná forma kongresu SKS 2021. Za KK forma podujatia je plne v súlade so 
stanovami SKS a dynamicky meniacich sa opatrení a nariadení príslušných orgánov. 
Voľby do výboru SKS a pracovných skupín prebehli pod gesciou Volebnej  komisie. KK k voľbám nedostala žiadny 
podnet na preverenie. 
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V súlade s uznesením výboru SKS boli anonymne hodnotené originálne práce publikované v časopise Cardiology 
Letters za rok 2020.Výsledky v kategórii do 35 rokov a nad 35 rokov boli overené a odovzdané výboru SKS. 
Hospodárenie SKS v predchádzajúcom období za rok 2020 bolo v súlade s plánom investícii, hospodárskym 
poriadkom a prezentované na výbore SKS a zároveň odsúhlasené. Nasledujúce obdobie za rok 2021 bude 
zhodnotené po kompletizácií faktúr a po ukončení XXVI. kongresu SKS. 
 
4. SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ NADÁCIE SRDCA (október 2020 – september 2021) 

Správu o činnosti Slovenskej nadácie srdca predniesla správkyňa nadácie MUDr. Ivana Šoóšová, PhD, FESC.  

Orgány nadácie (od 10/2018):  

Správna rada SHF: 
• Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. – predseda SR 
• MUDr. Peter Hlivák, PhD. – člen SR, prezident SKS 
• Prof. MUDr. Ján Kmec, PhD. - člen SR, vedecký sekretár SKS 
• MUDr. Daniel Čambál – člen SR 
• Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc. – člen SR 
• MUDr. Anton Dlesk, PhD. – člen SR 
• Mgr. Margita Mikátová – členka SR 

Správca: 
• MUDr. Ivana Šoóšová, PhD. 

Dozorná rada: 
• Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. – predseda DR  
• MUDr. Martin Čaprnda, PhD. – člen DR  
• MUDr. Tibor Malacký – člen DR, predseda Kontrolnej komisie SKS 

 
Činnosť SHF zameraná na jej hlavný cieľ – edukácia širokej verejnosti o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych 
chorôb a možnosti prevencie pokračovala aj v rokoch 2020 (v limitovanej podobe kvôli pandémii koronavírusu) 
a podobne aj v roku 2021. Projekt MOST – Spolu chránime Vaše srdcia, sa koná vždy na jeseň každého roka.  
 
Rok 2020 
Rok 2020 bol významne poznačený pandémiou koronavírusu, a tak ako prakticky všetky oblasti života, ovplyvnil aj 
činnosť SHF. Na jar 2020 nebolo možné zorganizovať štandardné stretnutie s potenciálnymi partnermi 
a predstaviť im plánované aktivity. O ich konkrétnej podobe sa do mája 2020 prakticky vôbec nedalo uvažovať, 
keďže sme netušili ako sa situácia s pandémiou bude ďalej vyvíjať. Vzhľadom na tieto skutočnosti sme sa v júni 
2020 rozhodli zrealizovať modifikovanú kampaň MOST – Spolu chránime Vaše srdcia, aby rok 2020 napriek 
zložitým celospoločenským podmienkam nebol bielym miestom v zozname aktivít SHF. Dňa 17.9.2020 
v spolupráci s pacientskym združením Únia pre zdravšie srdce sa konala tlačová konferencia (TK) na tému:  
Prevencia začína od srdca. Hypertenzia je rizikový faktor číslo jedna globálnej úmrtnosti. Je čas konať.  Svoje 
odborné príspevky veľmi zrozumiteľnou formou prezentovali: Doc. Eva Goncalvesová, Dr. Adriana Šimková a Dr. 
Ivana Šoóšová. 

Pokračovaním mediálnej kampane SHF bola ďalšia TK dňa 29.10.2020 (online) zameraná na negatívne dôsledky 
neliečenej hypertenzie na jednotlivé orgány a možnosti ich prevencie Na tejto TK pod názvom Vysoký krvný tlak 
nás nenápadne zabíja  vystúpili: neurológ – Dr. Zoltán Goldenberg, kardiológovia – Prof. Daniel Pella, Doc. Eva 
Goncalvesová, Dr. Ivana Šoóšová, nefrológ – Doc. Martin Demeš a angiológ – Dr. Petr Vařejka. Témou ich 
prezentácií boli možné vážne následky dlhodobo zvýšeného krvného tlaku na ľudský organizmus. Obidve tlačové 
konferencie a sprievodné tlačové správy a tlačové materiály mali odozvu v podobe viac ako 800 mediálnych 
výstupov v obrazových (tv), zvukových (rádio), printových a online médiách.   

Rok 2021 
V roku  V roku 2021 SHF v spolupráci s Občianskym združením (OZ) Únia pre zdravšie srdce (ÚPZS) odštartovala na 
Svetový deň srdca dňa 29.9.2021 kampaň pod názvom „Ste v správnych číslach?“  V spolupráci s Políciou SR a 
Slovenským červeným krížom (SČK) sa v tento deň vo vybraných okresných mestách na celom Slovensku konala 
akcia, počas ktorej policajti zastavovali vozidlá s cieľom netradičnej cestnej kontroly. Okrem kontroly rýchlosti 
jazdy dobrovoľníci z Červeného kríža, ktorí policajtov sprevádzali, odmerali vodičom krvný tlak a cholesterol 
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z prsta. Výsledky zapísali do vysvedčenia, na ktorom boli uvedené „správne čísla“ povolenej rýchlosti, odporúčanej 
hodnoty hladiny cholesterolu a optimálnej hodnoty krvného tlaku. Zmyslom kampane nebolo zisťovať prevalenciu 
artériovej hypertenzie u vodičov na slovenských cestách, ale upozorniť na význam faktu, že každý dospelý človek 
by mal poznať hodnotu svojho krvného tlaku a hladiny cholesterolu v krvi.  
K uvedenej kampani sa dňa 28.9.2021 konala tlačová konferencia, na ktorej vystúpili: Doc. Eva Goncalvesová, Dr. 
Anna Vachulová, Dr. Ivana Šoóšová, Doc. Viliam Dobiáš a zástupca riaditeľa Odboru dopravnej polície Prezídia 
Policajného zboru SR plk. Ing. Ján Ignaták, ktorý okrem iného informoval aj o štatistike dopravných nehôd 
spôsobených zdravotnou indispozíciou vodiča.  
Ku kampani bolo natočené inštruktážne video, ktoré je umiestnené na sociálnych sieťach všetkých zúčastnených 
subjektov (Polícia SR, SHF, ÚPZS).  
O akcii informovali tlačové a online médiá, rádiá aj televízie, reportáž o kampani zverejnila RTVS, upútavka na 
kampaň sa objavila vo Fun Rádiu, v Rádiu Express aj Rádiu Vlna. Predpokladáme ešte minimálne mesiac trvajúce 
ďalšie mediálne výstupy ako aj kontinuálne publikácie na sociálnych sieťach. Monitoring zrealizuje spolupracujúca 
agentúra Accelerate, ktorá organizačne celú kampaň zabezpečila, koncom roka 2021.     

 

5. NÁVRH NA ZMENU STANOV SKS 

Výbor SKS týmto predkladá nasledovný návrh na prijatie uznesenia o zmene Stanov SKS, s účinnosťou od 1. 1. 
2022.Uznesenie:  
Článok 7, štvrtý pododsek Stanov SKS v aktuálnom znení sa mení tak, že na konci sa pridáva veta: „Každý člen SKS 
môže byť predsedom rovnakej PS najviac dve po sebe idúce funkčné obdobia výboru danej PS a môže sa znovu 
uchádzať o zvolenie ako predsedu PS až po prerušení výkonu funkcie predsedu tejto PS aspoň na jedno funkčné 
obdobie výboru PS“. 
Zmena Stanov SKS uznesením Valného zhromaždenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2022. 
Splnomocňuje  sa prezídium SKS, aby v prípade odmietnutia vzatia zmeny stanov na vedomie Ministerstvom 
vnútra SR z akéhokoľvek dôvodu podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1999 Zb. o združovaní občanov, rozhodlo 
o odstránení závad, vrátane primeranej úpravy a zmeny textu stanov, a upovedomilo Ministerstvo vnútra SR 
o odstránení závad, a to až do vzatia zmeny stanov na vedomie v celom rozsahu a bez výhrad. 
 
Hlasovanie - návrh na zmenu stanov SKS  
Za: 95,83 % aktuálne prítomných členov SKS 
Proti: 4,17 % 
Zdržal sa: 0 
 
6. NÁVRH NA SCHVÁLENIE INTERNÉHO PREDPISU – Štatút udeľovania ocenení SKS 

Výbor SKS týmto predkladá nasledovný návrh na prijatie uznesenia o schválení interného predpisu Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti (ďalej len „SKS“). Uznesenie: 
Valné zhromaždenie prijíma, podľa článku 5, bodu 5.1 stanov Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 
Štatút udeľovania ocenení Slovenskej kardiologickej spoločnosti, v znení návrhu publikovaného v programe 
Valného zhromaždenia. 
Schválené znenie štatútu sa priloží k zápisnici z Valného zhromaždenia a zverejní na webovom sídle SKS. 
Nová cena „Ocenenie sestry za významný prínos v rozvoji ošetrovateľstva v kardiológii“ bude prvýkrát vyhlásená a 
odovzdaná v kalendárnom roku 2022. 
 
Hlasovanie - návrh na schválenie interného predpisu – Štatút udeľovania ocenení SKS   
Za: 100 % aktuálne prítomných členov SKS 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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7. RÔZNE 
Dr. Hlivák, prezident SKS oboznámil prítomných s výsledkami druhého kola volieb do výboru a kontrolnej komisie 
SKS a do výborov pracovných skupín SKS na obdobie október 2021 – október 2024. Zápisnica zo zasadnutia 
volebnej komisie SKS a sčítania hlasov druhého kola volieb je zverejnená na webovom sídle SKS.  
Zloženie Výboru SKS 2021 – 2024 
Prezident SKS:   doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA 
Past prezident SKS:  MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC 
Členovia výboru:  MUDr. Ondrej Beňačka, PhD., MBA  
   MUDr. Adrian Bystriansky    
   doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., FESC  
   MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC 
   MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., FESC  
   MUDr. Peter Lesný, PhD.   
   MUDr. Milan Luknár, PhD.   
   MUDr. Jozef Pacák    
   prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC 
   MUDr. Ľuboš Urban, PhD.   
   MUDr. Anna Vachulová, PhD.  
 
 
Dr. Hlivák sa poďakoval prítomným za účasť na VZ a poprial im príjemný zvyšok kongresu.  
V závere stretnutia sa prítomným prihovorila budúca prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti doc. 
MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA 
 
Príloha: 
Správy o činnosti pracovných skupín SKS 
 
 
 

       

MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC   doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC 

prezident SKS       prezident elect  

 
prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH, FESC 

vedecký sekretár SKS 
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PRÍLOHA: SPRÁVY O ČINNOSTI PRACOVNÝCH SKUPÍN SKS (október 2020 – september 2021) 

 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Akútna kardiológia 

Výbor PS 

Predseda:   doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC 

Vedecký sekretár:  MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC 

Členovia výboru:  MUDr. František Kovář, PhD. 

MUDr. Roman Margóczy 

MUDr. Branislav Tomašovič 

Členovia PSAK predstavujú jadro vedeckej rady registra SLOVAKS. V roku 2021 bola ukončená analýza dát registra 

STEMI z roku 2020. Stručné výsledky boli prezentované na výbore SKS 9/21, pripravujeme podrobnú analýzu 

výsledkov do časopisu Cardiology Letters.  

Členovia PSAK (Studenčan M., Kamenský G.) pripravili oficiálne národné štandardy pre manažment AKS (šdtp), 

ktoré boli oponované, schválené MZ SR a publikované na stránke MZSR.  V roku 2021 boli tieto šdtp updatované 

vo väzbe na nové Odporúčania ESC 2020 pre manažment AKS bez elevácie ST. 

4/21 PSAK pripravila prednáškový blok na online Tatranské kardiologické dni pod názvom: Nemedikamentózna 

liečba závažnej mitrálne chyby.  

5/21 PSAK pripravila prednášky na Výročný kongres ČKS online vysielaný z Prahy: 

Studenčan M.: Pohľad na aktuálny manažment AKS na Slovensku-SLOVAKS 2020 

Hudec M: Výzvy “valve in valve” pri TAVI. 

6/21 PSAK pripravila prednášku na online XI. Stredoeurópsky kongres ugentnej medicíny a medicíny karastrof.  

Studenčan M.: Novinky v komunikačných technológiach pri STEMI.  

10/21 PSAK pripravil prednáškový blok pre nadchádzajúci kongres SKS v Šamoríne pod názvom: Aktuálne 

možnosti manažmentu závažných chlopňových chýb. 

10/21 PSAK pripravil prednáškový blok pre nadchádzajúci kongres SKS v Šamoríne pod názvom: Manažment AKS 

na Slovensku – nový snapshot registra SLOVAKS 2020. 

 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Experimentálna kardiológia  

Výbor PS 

Predseda:   doc. MUDr. Jozef Török, CSc. 
Vedecký sekretár:  RNDr. Peter Bališ, PhD. 
Členovia výboru: Mgr. Andrea Berényiová, PhD. 

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD. 
Ing. Miroslav Ferko, PhD. 
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH 
doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD. 

Pracovná skupina SKS - Experimentálna kardiológia (PS EK SKS) sa svojou pôsobnosťou zameriava a združuje 

členov SKS, ktorí sa venujú základnému výskumu kardiovaskulárneho systému. Hlavným cieľom PS EK SKS je 

sprostredkovanie výsledkov základného výskumu pre potreby dizajnu klinických štúdií a ich aplikácie do klinickej 

praxe.  

Výbor PS EK pracoval v rokoch 2020-21 v tomto zložení: doc. MUDr. Jozef Török, CSc. (predseda PS EK), RNDr. 

Peter Bališ, PhD. (vedecký sekretár), Mgr. Andrea Berényiová, PhD., RNDr. Soňa Čačányiová, PhD., Ing. Miroslav 

Ferko, PhD., MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH., doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD. (členovia výboru). 
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Činnosť PS Experimentálna kardiológia SKS je vo veľkej miere orientovaná smerom k ľuďom vo forme 

popularizácie vedeckých výsledkov zameraných na kardiovaskulárny výskum. Napriek stále pretrvávajúcej COVID 

situácie na Slovensku sa podarilo členom PS EK SKS vedecky podporiť niekoľko aktivít. 

Už od svojho vzniku PS EK SKS podporuje mladých vedeckých výskumníkov, ktorých zameranie je na 

kardiovaskulárny systém. Svoje práce prezentujú na každoročnej Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov, ktorá 

mala v roku 2021 už svoj XIII. ročník. Významnou súčasťou podujatia bola i tentoraz erudovaná diskusia, 

moderovaná i z radov členov PSEK SKS. Snahou OZ Preveda je aj v budúcnosti naďalej spolupracovať s PS EK SKS, 

a tým podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu štúdií a projektov mladých experimentálnych kardiológov. 

Odborne a vedecky zastrešoval danú akciu Ing. Miroslav Ferko, PhD..  

Nakoľko je samotná kardiológia stále vo vedeckom vývoji, nadviazala PS EK SKS spoluprácu s Ústavom materiálov 

a mechaniky strojov SAV. Ukázalo sa že táto spolupráca je význačná pre intelektuálny rozvoj mládeže, čo prinieslo 

značné ohlasy. Z pripravenej tlačovej správy:  

„Ako Pracovná skupina experimentálnej kardiológie SKS sme sa prostredníctvom našich členov aj tento rok 

úspešne zapojili do Letnej školy mladých vedcov, organizovanej v spolupráci s All4Science a SAV na pracoviskách 

ústavov SAV. O problematiku kardiovaskulárneho výskumu na ÚVS CEM SAV prejavilo celkovo 9 žiakov základných 

škôl v rámci celého Slovenska. Na základe ich motivačných listov bolo naozaj náročné vybrať troch adeptov, ktorí 

nakoniec získali možnosť byť na jeden týždeň súčasťou každodenného života vedca. Členovia PSEK SKS pôsobiaci 

na pracovisku CEM SAV mali možnosť predstaviť žiakom moderné technologické prístupy, využívané 

v experimentálnom kardiovaskulárnom výskume. Žiaci si vyskúšali pripraviť vlastnú experimentálnu vzorku, ktorú 

následne podrobili analýze na hmotnostnej spektrometrii. Mali možnosť nahliadnuť do problematiky 

mikroskopického zobrazenia rezov tkanív. Získali teoretické znalosti z oblasti energetiky myokardu, preventívnej 

kardioprotekcii a správnej životosprávy. Súčasťou experimentov na pracovisku bola detekcia kofeínu v rôznych 

druhoch čajov, diskusia o jeho kladnom a negatívnom účinku v kardio výskume. 

Výsledkom Letnej školy bola spoločná populárno-náučná posterová prezentácia žiakov, pred svojimi rodičmi a 

kolegami z ústavov SAV. Enormný záujem o kardiovaskulárny výskum z radov žiakov ZŠ nás veľmi potešil. Členovia 

PSEK SKS preto plánujú i naďalej pokračovať v spolupráci s materským pracoviskom CEM SAV v edukácii mladých 

potenciálnych vedcov.“ 

Aj v tomto období (2020-2021) členovia PS EK SKS boli významné aktívni v publikačnej činnosti. Počet 

experimentálnych prác publikovaných v Cardiology Letters dosiahol počet 8, ktoré boli venované základnému 

kardiovaskulárnemu výskumu, ako aj výskumu aplikovanému. 

To čo by chcela najbližšie obdobie PS EK SKS rozbehnúť, je diskusia s PS mladých kardiológov, kde by spoločne 

mohli vytvoriť panel v rámci konferencie mladých kardiológov. Tieto rozhovory boli z minulého roka presunuté na 

nasledujúci rok (z dôvodu COVID situácie) a o výsledkoch rozhovorov budeme informovať predsedníctvo SKS.  

PS EK SKS stále dlhodobo trápi nábor nových členov, ktorí by boli prínosní pre túto pracovnú skupinu, či už zo 

strany vedeckých pracovníkov, tak aj zo strany lekárov (za posledné roky aktívnych (so 100% úväzkom) lekárskych 

pracovníkov v kardiovaskulárnom výskume rapídne klesol a je podľa nášho názoru potrebné tento stav zvrátiť). 

Veľmi by sme privítali, aby nový výbor a predsedníctvo SKS bolo v tejto veci nápomocné. Ocenili by sme 

otvorený list ako pre členov SKS, tak aj pre ostatných vedeckých pracovníkov, ktorý by poukázal na pozitíva PS 

EK SKS. Zároveň sa v tomto priestore naskytajú nové možnosti, nakoľko bolo práve parlamentom SR odsúhlasená 

transformácia SAV. Práve podchytenie si kľúčových centier a ústavov SAV, venujúcich sa kardiovaskulárnemu 

výskumu, by mohlo vytvoriť nové formy a spolupráce. 
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Správa o činnosti pracovnej skupiny Fórum mladých kardiológov  

Výbor PS 

Predseda:   MUDr. Allan Böhm, MBA 

Vedecký sekretár:  MUDr. Marianna Vachalcová, PhD. 

Členovia výboru: MUDr. Kálmán Kertész 

MUDr. Peter Michálek 

November 2020: 

Príprava a realizácia bloku s názvom „Chronický koronárny syndróm – staronový problém“ na XXV. Kongres 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti. 

 

Apríl 2021: 

Príprava a realizácia bloku s názvom „Antitrombotická liečba koronárneho syndrómu“ na 10. Tatranské 

kardiologické dni. 

 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Chlopňové a vrodené chyby srdca  

Výbor PS 

Predsedníčka:   Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC 

Vedecká sekretárka:  MUDr. Monika Kaldarárová, PhD. 

Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI 
MUDr. Jozef Pacák 
MUDr. Viera Vršanská, CSc.                                  

Ad 1. Aktívna účasť členov výboru PS 

− na 2 domácich a 4 zahraničných odborných podujatiach online (ESC 2021, 2x ESC 2020, PH 2021) a 1 
inperson, prezentované celkom 6 prác v problematike chlopňových chýb a vrodených chýb srdca, všetky 
vyžiadané 

− Pokračovanie v aktivitách v rámci CESEE (Central - South - East European) Study Group of WG ACHD 
Európskej kardiologickej spoločnosti, v ktorej je prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc. Posledný rok sa podarilo 
rozšíriť na 21 krajín, čo tvorí relevantnú časť Európy. V roku 2019 sme zmapovali úroveň starostlivosti o 
pacientov s ACHD v tomto regione, výsledky sme spracovali a v podobe manuskripu ako CONSENSUS 
PAPER vyšli v European Journal of Heart Failure (2020) doi:10.1002/ejhf.2040. Naplánované 2. stretnutie 
v Budapešti na rok 2020 ako aj ďalšie stretnutia sa konali 19.10.2020 a 25.3.2021 online pod záštitou 
ACHD WG of ESC. Detaily o CESEE SG na stránke ESC cez link: 

− https://www.escardio.org/Working-groups/Working-Group-on-Adult-Congenital-Heart-

Disease/Education/study-group-for-adult-congenital-heart-disease-in-central-and-southeastern-cese 

− Participácia na celosvetovom registri VCHS - COMPERA-GUCH pokračuje 

− Príprava manuskuriptu VHD II registry: Tribouilloy Ch, … Simkova I, Vahanian A, Iung B, on behalf of the 
EORP VHD II Registry Investigators Group: Characteristics, management and outcomes of patients with 
multiple native valvular heart disease: A substudy of the EURObservational Research Programme Valvular 
Heart Disease II Survey. V plane pulbikácia v EHJ. 

Ad 2. Vyzvaná aktívna účasť členov výboru PS 
- Šimkova I. TEE tips and tricks to guide surgery for infective endocarditis. Vyžiadaná prednáška: ESC 

Congress Amsterdam 2020 
- Šimková I., Brida M., Diller G. Current situation of ACHD care in Central and Eastern Europe. Vyžiadaná 

prednáška. Kongres Rumunskej kardiologickej spoločnosti. Online. 17.9.2020. 

- PAH associated with CHD with left-to-right shunt, Chairpersons: Iveta Simkova (Bratislava, SK), Andreea Drăgulescu (Toronto, CA). 

PHADER Spring Forum, Pulmonary hypertension secondary to congenital heart and lung diseases. Webinar 
5-6.3.2021 Vyžiadané predsedanie sekcie. 

https://www.escardio.org/Working-groups/Working-Group-on-Adult-Congenital-Heart-Disease/Education/study-group-for-adult-congenital-heart-disease-in-central-and-southeastern-cese
https://www.escardio.org/Working-groups/Working-Group-on-Adult-Congenital-Heart-Disease/Education/study-group-for-adult-congenital-heart-disease-in-central-and-southeastern-cese
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- Antonová P., Šimková I., Kaldarárová M.: Shunt lesions: epidemiology and physiopathology mechanisms. PHADER 
Spring Forum, Pulmonary hypertension secondary to congenital heart and lung diseases. Webinar 05-
06.03.2021 Vyžiadaná prednáška. 

- Vyžiadaný reviewing 50 abstraktov na ESC kongres 2021 (1 člen výboru)  
- Vyžiadaná účasť na medzinárodnej edukačnej platforme ALFA, predseda PS ChaVCHS poveril MUDr. 

Tatianu Valkovičovú, PhD, ktorá absolvovala 18.3.2021 tréning, následne už ako facilitátor školiacu akciu 
26.5.2021 v problematike dg, dif dg, skríningu PAH. 

- 12th Annual CEE PH Meeting, Viedeň, Rakúsko, 11/2020, Vyžiadané predsedanie sekcie.  (2 členovia: 1 
práca, 1 predsedníctvo) 

- PH Academy (7/2021) online, Rakúsko Vyžiadané predsedanie sekcie(1 člen - 1 predsedníctvo) 

Ad 3. Publikácie 
- Kaldarárová M, Valkovičová T, Pacák J, Reptová A, Bobocká K, Šimková I. Pľúcna artériová hypertenzia 

asociovaná s vrodenými chybami srdca. Causa subita 2020; 23(4): 31-38. 
- Habanova H, Kaldararova M, Tittel P, Kovacikova L, Cunderlik A, Rusnak I. Primary cardiac tumours: how 

well can prenatal diagnosis “predict” postnatal outcome? Bratisl Med J 2021; 122(5): 315–319 
- Brida M, Šimkova I, Jovovic L. European Society of Cardiology Working Group on Adult Congenital Heart 

Disease and Study Group for Adult Congenital Heart Care in Central and South Eastern European 
Countries consensus paper: current status, provision gaps and investment required. EJHeart Failure (2020) 

doi:10.1002/ejhf.2040 

- Brida M, Šimkova I, Jovovic L. Overview of health care provision for adult congenital heart disease (ACHD) 
in Central and South Eastern European (CESEE) countries: current status, provision gaps and investments 
needed. ESC Congress 2020 

- Borrelli N, Brida M, … Šimkova I et al. Women leaders in Cardiology. Contemporary profile of the WHO 
European region European Heart Journal Open, oeab008, https://doi.org/10.1093/ehjopen/oeab008 

- Šimková I, Reptová A. Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia - neskorý následok 
akútnej pľúcnej embólie. Lekárske Listy, kardiológia, č. 10,2021, s. 13-15 

- Valkovičová T, Šimková I. Vrodené chyby srdca s pľúcnou hypertenziou. Lekárske Listy, kardiológia, č. 
10,2021, s. 19-23 

- Bobocka K, Valkovičová T, Reptová A, Kaldarárová M, Šimková I. Odvrátená náhla kardiálna smrť ako 
prvomanifestácia anomálneho odstupu ľavej koronárnej artérie z artérie pulmonalis u 48-ročnej 
pacientky. Kardiol. Prax 2020; 18 (3): 80-83 

- Bobocká K, Kaldarárová M, Grebáč J, Šimková I. Congenital isolated bilateral upper pulmonary veins 
atresia - oligosymptomatic adult patient case report. ESC Congress 27.- 30.8.2021 - The Digital Experience 
- Abstrakt 

Ad 4.  Aktivity na kongresoch a seminároch 

- Zostavenie blokov PS CHaVCHS a spolupráca na bloku PS NK na Kongrese SKS 10/2021: „VCHS 
v dospelosti očami odporúčaní a reálnej praxe“ a „ Úloha echokg pri nekoronárnych intervenčných 
výkonoch“ 

- Spoluorganizácia podujatia Sympozia PS plícni cirkulace ČKS, Lednice, 10/2020  
- Zostavenie bloku PS CHaVCHS v spolupráci s PS NK na XXV. Kongrese SKS, 10/2020 na tému diastolická 

dysfunkcia. 
- Bobocká K., Valkovičová T., Reptová A., Kadarárová M., Šimková I. : Odvrátená náhla kardiálna smrť ako 

prvomanifestácia anomálneho odstupu ľavej koronárnej artérie. III. kazuistiky v internej medicíne a 
kardiológii. Žilina, 6.-7.2.2020. (2. miesto poroty aj auritória) 

- Pavlík T., Reptová A., Čambál D., Šimková I.: CTEPH ako nepoznaná príčina progredujúceho dyspnoe. III. 
kazuistiky v internej medicíne a kardiológii. Žilina, 6.-7.2.2020. 

- Bobocká K, Valkovičová T, Reptová A, Kaldarárová M, Vařejka P, Šimková I. Koarktácia aorty ako príčina 
sekundárnej hypertenzie v dospelom 25 veku a jej manažment (kazuistika) 36. Kongres SHS – 29.4.- 
1.5.2021 

- Bobocká K, Kaldarárová M, Grebáč J, Šimková I. Congenital isolated bilateral upper pulmonary veins 
atresia - oligosymptomatic adult patient case report. ESC Congress 27.- 30.8.2021 - The Digital Experience 

javascript:;
https://doi.org/10.1093/ehjopen/oeab008
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- Brida M., Šimkova I., Jovović L., et al. Overview of health care provision for adult congenital heart disease 
(ACHD) in Central and South Eastern European (CESEE) countries: current status, provision gaps and 
investments needed. ESC Kongres, Amsterdam 31.8.2020 

- Šimkova I. Overview of the activities of the CESEE Study Group on ACHD. Online Conference. 29.10.2020 
 

 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Invazívna a intervenčná kardiológia 

Výbor PS: 

Predseda:  MUDr. František Kovář, PhD.  

Členovia:  MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC 

MUDr. Martin Gočár, PhD. 

MUDr. Jozef Pacák, PhD. 

doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC 

Aktivity v r. 2021: 

− Prezentácia Euro PCR, 18. -20. 5. 2021 

23. Stretnutie PSIIK, Tále, 10. -12. 6. 2021 

 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Kardiovaskulárna rehabilitácia 

Výbor PS 

Predseda:   doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC 

Vedecká sekretárka: MUDr. Ing. Katarína Sládeková 

Členovia výboru: MUDr. Viliam Rus 

MUDr. Ivan Varga 

Výbor pracoval v zložení Farský Štefan, Rus Viliam, Sládeková Katarína, Varga Ivan. Notová Pavla odstúpila z 

osobných dôvodov.  

1. Po niekoľkých kolách pripomienkovania sa podarilo presadiť projekt „Ambulantná KV rehabilitácia“ ako 

štandardný preventívny postup. Stalo sa tak  po 5 rokoch snaženia našej PS.  MZd uverejnilo tento postup 

na svojej web stránke v júli 2021.  

2. Dr. Farský a Dr. Varga preložili vreckové vydanie ESC „Športová kardiológia“ a preklad predložili na 

publikovanie v Cardiology Letters. Spolu s prekladom predložili aj komentár k týmto odporúčaniam.  

3. V júni t.r. sme po vyzvaní prezidenta SKS prezentovali blok SKS na Dňoch praktickej obezitológie v 

Bardejovských kúpeľoch. Prednášky prezentovali Dr. Sládeková a Dr. Farský, ktorý prezentoval aj 

prednášku Dr. Vargu (nezúčastnil sa z dôvodov pandémie).  

4. Prezentovali sme vlastný blok prednášok na virtuálnom kongrese SKS v októbri r. 2020 a na TKD 2021.   

 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Neinvazívna kardiológia 

Výbor PS 

Predseda:   MUDr. Pavol Chňupa 

Zástupca predsedu:  MUDr. Peter Dědič 

Členovia výboru: MUDr. Miroslav Gbúr 

MUDr. Katarína Hatalová, PhD. 

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC 

 

PS neinvazívnej kardiológie pripravuje každý rok blok prednášok na kongres SKS. Čo sme urobili i v roku 2020, názov 

bloku bol Diastolická funkcia ĽK. 
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Hlavnou programovou náplňou našej PS bolo každoročne organizovať Echodeň, ktorý bol medzi kardiológmi 

pracujúcimi v segmente neinvazívnej kardiológie veľmi obľúbený. Posledný rok sme toto podujatie pre problémy s 

Covid opatreniami neorganizovali. 

Preto predbežne plánujeme organizovať ďalší ročník tohto podujatia v apríli až mája 2022, podrobnosti by sme 

upresnili po zasadnutí predsedníctva PS s novým predsedom PS, po kongrese SKS, ako aj qoad futuram i v závislosti 

na aktuálnom vývoji epidemiologickej situácie. 

 

Správa  o činnosti pracovnej skupiny Pediatrická kardiológia   

Výbor PS 

Predseda:   MUDr. Martin Záhorec, PhD. 

Vedecká sekretárka MUDr. Monika Kaldarárová, PhD. 

Členovia výboru: MUDr. Marián Hrebík, MPH 

MUDr. Viera Illíková, PhD. 

prof. MUDr. Alexander Jurko ml., PhD. 

Počet členov PS k 1.9.2021: 88 členov (22 neplatičov za 2021) 
Dôchodcovia: 28 (32%), členovia nad 60 rokov: 44 (50%) 
Priority činnosti skupiny na obdobie 10/2018 – 10/2021: 

− spoluorganizácia vzdelávacích aktivít pre detských kardiológov 

− popularizácia témy vrodených chýb srdca v dospelosti v komunite kardiológov pre dospelých, spolupráca pri 
budovaní a rozvoji systému starostlivosti o dospelých s VCHS (v spolupráci s PS pre vrodené chyby 
v dospelosti) 

− podpora aktivít zameraných na zlepšovanie kvality života detských pacientov so závažným ochorením srdca 
a ich rodín (kardiotábor a iné) 

− aktívna spoluúčasť na plánovaní budúcnosti rajónnej starostlivosti v odbore detská kardiológia pri 
nepriaznivej vekovej štruktúre detských kardiológov v SR 

− stabilizácia komunity detských kardiológov, získavanie mladých lekárov pre odbor pri nepriaznivej 
demografickej situácii (odzrkadľuje aj veková štruktúra členov PS v SKS) 

− podpora a nadväzovanie spolupráce so zahraničnými pracoviskami a odborníkmi 

− aktívna participácia členov na medzinárodných odborných podujatiach, implementácia členov do 
medzinárodných štruktúr  

 
Organizácia edukačných podujatí pre detských kardiológov na Slovensku 
V roku 2020/21 boli vzhľadom na pandemickú situáciu COVID 19 zrušené pravidelné podujatia organizované 

našou pracovnou skupinou, a to Memoriál prof. Ireny Jakubcovej (november 2020) a Deň detskej kardiológie 

(apríl 2021). Pri snahe organizátorov zorganizovať online míting v apríli 2021 bol zaslaný dotazník záujmu 

regionálnych detských kardiológov (cieľová skupina) o takúto formu stretnutia. Výsledok ankety bol nasledovný: 

66 oslovených, 41 respondentov, z toho 6 za online míting, 35 za preloženie mítingu. Na základe ankety bol Deň 

detskej kardiológie v roku 2021 zrušený.  

Vzhľadom na absenciu odborných stretnutí komunity detských kardiológov boli distribuované členmi pracovnej 

skupiny a vedením Kliniky detskej kardiológie odborné materiály, pozostávajúce so schválených Štandardných 

diagnostických a terapeutických postupov pre vybrané vrodené srdcové chyby a iné publikované práce z DKC 

počas obdobia 2020-21.  

Počas hodnoteného obdobia pokračoval projekt klinických videokonferencií s expertmi  z Children´s Hospital of 

Philadelphia s cieľom konzultovať najnáročnejšie klinické prípady slovenských pacientov so svetovými lídrami 

v jednotlivých subšpecializáciách starostlivosti o vrodené a získané chyby srdca. Organizovaných bolo 5 

videokonferencií. Plánovaný pobyt zahraničného experta (prof. Jonathan Rome) z CHOP Philadelphia musel byť 

vzhľadom na situáciu COVID-19 odložený z jesene 2020 na neurčito. 
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V rámci kongresu SKS 2021, ktorý sa uskutoční hybridnou formou pripravuje naša PS jeden samostatný blok 

a bude participovať na bloku pracovnej skupiny Chlopňové a vrodené chyby v dospelosti.  

 
Aktívna participácia na edukácii kardiológov pre dospelých v oblasti vrodených chýb srdca 
 Po presťahovaní DKC do novej budovy v rámci komplexu NÚSCH sa mierne zintenzívnila spolupráca DKC 

s pracoviskom pre VCHS v dospelosti, čo vyústilo aj v prvú úspešnú katetrizačnú implantáciu pľúcnej chlopne 

u dospelých po operácii VCHS v júni 2021. Organizácia starostlivosti pre rastúcu komunitu dospelých s VCHS 

zostáva výzvou aj pre ďalšie obdobie. 

 

Participácia na organizácii Kardiotábora pre deti s komplexnými vrodenými a získanými ochoreniami srdca 
Pokračujeme v snahe zachovať a podporiť fungovanie Kardiotábora pre deti so závažnými VCHS, ktorý organizuje 

Detské kardiocentrum, NÚSCH a.s. v spolupráci s o.z. Ružová margarétka, s finančnou podporou Nadácie 

Detského kardiocentra. SKS na podnet našej pracovnej skupiny každoročne finančne prispieva na organizáciu. 

V roku 2020 a 2021 bolo nutné tábor zrušiť pre pandemickú situáciu COVID-19. Ambícia pokračovať v organizácii 

táborov v ďalších rokoch zostáva. 

 

Pandémia COVID-19 
Pandemická situácia zabránila organizácii viacerých plánovaných aktivít. Pracovná skupina sa snažila reagovať na 

novovzniknutú situáciu a vydala stanoviská k užívaniu ACEI počas pandémie, k účasti detí s VCHS na vyučovaní 

v školách, participovala na publikovaní protokolu diagnostiky a liečby multisystémového zápalového syndrómu 

asociovaného so SARS CoV-2 a vydala stanovisko k očkovaniu u detí. 

 
Správa o činnosti pracovnej skupiny Periférna cirkulácia  

Výbor PS 

Predseda:   doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD. 

Vedecká sekretárka:  MUDr. Jana Vašková 

Členovia výboru: MUDr. Martin Gočár, PhD. 

MUDr. Augustín Mistrík (zosnulý) 

 

Pracovná skupina periférnej cirkulácie (PSPC) Slovenskej kardiologickej spoločnosti pracovala počas volebného 

obdobia 2018-2021 v zložení doc.MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MUDr. Jana Vašková, MUDr. Martin Gočár, PhD., 

MUDr. Augustín Mistrík (zosnulý). 

Pravidelne konaná aktivita v spolupráci PSPC, Angiologický deň NÚSCH, bola plánovaná na november 2020 ako 11. 

Angiologický deň s plne pripraveným programom, avšak pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa neuskutočnila. 

Do programu XXV.kongresu SKS 2020 prispela PSPC prednáškovým blokom na tému Komplexné postihnutia hrudnej 

aorty. Do programu 10. Tatranských kardiologických dní prispeli členovi PSPC 2 vyžiadanými prezentáciami 

s vaskulárnou tématikou. 

Predseda PSPC bol členom úzkeho autorského kolektívnu príspevku s členmi ESC Working Group on Aorta and 

Peripheral Vascular Diseases „International public awareness of peripheral artery disease“. 

Členovia výboru PSPC aktívne kooperujú s MZSR a SLS pri riešení viacerých aktuálnych tém z oblasti kardio-

vaskulárnej medicíny. Počas uplynulého obdobia sa formou mediálnych výstupov aktívne zapájali do základnej 

osvety v oblasti cievnych ochorení vrátane témy rizika vaskulárnych komplikácií pri ochorení COVID-19. 
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Správa o činnosti pracovnej skupiny Preventívna kardiológia 

Výbor PS 

Predsedníčka:   doc. MUDr. Slavomíra, Filipová, CSc., FESC 

Členovia výboru:  prof. MUDr. Viliam Bada, CSc. 

doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC 

MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., FESC 

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC 

 

V komplikovanom a organizačne náročnom období s obmedzeniami pri Covid-19 epidémii sme aktivity vyžadujúce 

prezenčnú formu obmedzili na minimum.  

Výbor sa prezenčne nestretol.  

Zorganizovali sme 2 bloky prednášok s problematikou preventívnej kardiológie tradične na spoločne 

organizovanom podujatí so Slovenskou hypertenziologickou spoločnosťou : (1) v novembri 2020 na internetovo 

vysielanom 35. kongrese SHS a PSPK (zo štúdia v Bratislave), ktorý bol náhradou podujatia plánovaného v marci 

2020,  

(2) na hybridne vysielanom 36. Kongrese SHS a PSPK tiež zo štúdia v Bratislave 30. apríl - 1.máj 2021 , ktorý mal 

vysokú sledovanosť (cca 240 pripojených).  

Zorganizovali sme preventívne zameraný 1. a 2. Certifikovaný seminár o ambulantnom monitorovaní TK v 

spolupráci so spoločnosťou všeobecných lekárov (SSVPL SLS) – január 2020 Trenčín (hotel Elisabeth) a jún 2021 

Košice (hotel Yasmin), ktoré sa oba realizovali prezenčne a mali veľký pozitívny ohlas. Každý seminár absolvovalo 

vždy cca 80 lekárov prvého kontaktu (vš. lekári pre dospelých) a dostali o tom po absolvovaní testu certifikát, 

ktorý požadujú poisťovne. Na oboch seminároch odzneli interaktívne prednášky, zamerané na prevenciu, včasnú 

diagnostiku a liečbu nielen hypertenzie, ale aj jej najčastejších komorbidít a rizikových faktorov. Semináre boli 

prezenčné, s rozsiahlymi diskusiami (interaktívnymi s hlasovaním aj priamymi do mikrofónu, kde sme mohli 

prediskutovať kardiológovia a internisti priamo so všeobecnými lekármi aktuálne problémy k témam.  

Výbor do nového volebného obdobia obdobia 2021- 24 bude pracovať v zložení s 5 členmi (abecedné poradie): 

doc. Farský, doc. Filipová, doc. Lietava, dr. Škultétyová, dr. Šoóšová. MUDr. A. Vachulová, PhD., pre vysokú 

pracovnú vyťaženosť v SKS, SHS a SASA sa písomne vzdala členstva v novom výbore PSPK. K termínu Valného 

zhromaždenia vám oznámime novozvoleného predsedu PSPK na nové funkčné obdobie.  

 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Sestry pracujúce v kardiológii   

Výbor PS 

Predsedníčka: PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH 

Členovia:  Mgr. Štefan Babej 

Mgr. Margita Mikátová 

Mgr. Ivana Rónayová 

PhDr. Gabriela Šuttová 

Po voľbách bude pracovať v zložení: 

predsedníčka: Margita Mikátová 

členovia výboru: Monika Labudová, Gabriela Šuttová, Eva Kniežová, Katarína Melicherčíková 

Aktivity za posledný rok: 

- VII. vedecká konferencia sestier pracujúcich v kardiológii s medzinárodnou účasťou 17. – 18. september 

2021 hotel Holiday Inn, Žilina 
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Správa o činnosti pracovnej skupiny Srdcové zlyhávanie 

Výbor PS 

Predsedníčka:   doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC 

Vedecký sekretár:  MUDr. Peter Lesný, PhD. 

Členovia výboru:  MUDr. Marcela Danková, PhD. 

MUDr. Milan Luknár, PhD. 

MUDr. Peter Solík, PhD. 

 

− V päťčlennom výbore Pracovnej skupiny Srdcové zlyhávanie SKS sú: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. – 

predseda, MUDr. Peter Lesný, PhD., MUDr. Marcela Danková, PhD., MUDr. Milan Luknár, PhD., MUDr. 

Peter Solík, PhD.                                                                                                                                        

− Členovia pracovnej skupiny publikovali viacero prác v časopise Cardiology Letters. 

− Pracovná skupina pripravila blok na 10. Tatranských kardiologických dňoch „Srdcové zlyhávanie – 

syndróm s variabilným priebehom“.  

− Pracovná skupina pripravila blok na XXVI. Kongrese SKS „Nové farmaká a ich miesto v liečbe SZ.“   

 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc 

 

Výbor PS 

Predseda:  MUDr. Milan Luknár, PhD.  

Členovia:  MUDr. Marcela Danková, PhD. 

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC 

MUDr. Peter Lesný, PhD. 

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC  

 

Činnosť pracovnej skupiny v roku 2020-2021 bola poznačená nepriaznivou epidemiologickou situáciou. Špeciálne 

podujatia PSHLTx sa neuskutočnili.  

Členovia skupiny sa individuálne zúčastnili on-line vedeckých a vzdelávacích podujatí s problematikou pľúcnej 

hypertenzie, srdcového zlyhávania a náhrady srdca.  

 

Vybrané podujatia:  

XXV. kongres SKS 2020 – online 

10. Tatranské kardiologické dni 2021 

XXVI. kongres SKS 2021 


