
Slovenská kardiologická spoločnosť 

Zápisnica z Valného zhromaždenia 

dňa 6. 10. 2022 o 13:30 h počas XXVII. kongresu SKS  

 
1. Otvorenie 
Prezidentka SKS, doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., privítala prítomných na zasadnutí riadneho Valného 
zhromaždenia a informovala o jednotlivých bodoch programu VZ, ktorý bol členskej základni SKS riadne a včas 
oznámený na webovom sídle SKS. 

 
Program VZ 

1. Otvorenie 

2. Správa o činnosti SKS 

a. Správy o činnosti pracovných skupín SKS 

b. Hlavné pracovné aktivity SKS 

3. Správa o hospodárení SKS 

4. Správa Kontrolnej komisie  

5. Správa o činnosti Slovenskej nadácie srdca  

6. Záver 

 

2. Správa o činnosti SKS 

Vedecký sekretár SKS, MUDr. Milan Luknár, PhD.  predstavil výbor SKS,  Kontrolnú komisiu, jednotlivé pracovné 

skupiny SKS (PS) a ich predsedov.  

Výbor SKS pracoval v období 10/2021 – 9/2022 v nasledovnom zložení (abecedne): MUDr. Ondrej Beňačka,  
PhD., MBA; MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH; doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA (prezidentka 
SKS); doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.; MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC (past prezident SKS); MUDr. Martin 
Hudec, PhD., MRCPI, FESC; MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., FESC; MUDr. Peter Lesný, PhD.; MUDr. Milan Luknár, PhD. 
(vedecký sekretár SKS); MUDr. Jozef Pacák; prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC; MUDr. Ľuboš Urban,  
PhD., MSc.; MUDr. Anna Vachulová, PhD. 

Pracovné skupiny SKS a ich predsedovia (2021 – 2024) 

− MUDr. Anton Farkaš, PhD. (Akútna kardiológia) 

− doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH (Ambulantní kardiológovia)  

− Ing. Miroslav Ferko, PhD. (Experimentálna kardiológia)  

− MUDr. Marianna Barbierik Vachalcová, PhD., MBA (Fórum mladých kardiológov)  

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

− MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC (Invazívna a intervenčná kardiológia ) 

− doc. MUDr. Silvia Mišíková PhD., MPH (Kardio-cerebrálna medicína)  

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

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

− MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC (Neinvazívna kardiológia)  

− MUDr. Viera Illíková, PhD. (Pediatrická kardiológia)  

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

− MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC (Preventívna kardiológia)  

− Mgr. Margita Mikátová (Sestry pracujúce v kardiológii)  

− MUDr. Peter Lesný, PhD. (Srdcové zlyhávanie)  

− MUDr. Milan Luknár, PhD. (Transplantácia srdca a pľúc) 
 
Kontrolná komisia SKS: MUDr. Peter Olexa, PhD. (predseda); MUDr. Peter Margitfalvi; MUDr. Ivana Šoóšová PhD., 
FESC 
  



ČLENSTVO SKS 2022 (údaje ku dňu 3.10.2022) 
Počet evidovaných členov 1 047   
 z toho platiacich  845 
Kardiológ   343  
Internista   143  
Lekár v špecializačnej príprave 135 
Sestra    38 
Vedecký pracovník  32 
Pediatrický kardiológ  30 
Iný lekár   28 
iné    26 
Všeobecný lekár  17 
Kardiochirurg   8 
Anesteziológ   7 
Angiológ   7 
Študent    6 
Pediater   6 
Farmaceut   5 
neuvedené   216 
z toho:  
Dôchodca   260 
Ambulantný lekár  493  
Lôžkový lekár   392 
 

PRACOVNÉ SKUPINY SKS  

Neinvazívna kardiológia    395 

Srdcové zlyhávanie    196 

Preventívna kardiológia    146 

Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti 122 

Ambulantní kardiológovia   114 

Invazívna a intervenčná kardiológia  106 

Pediatrická kardiológia    88 

Akútna kardiológia    83 

Fórum mladých kardiológov   50 

Transplantácia srdca a pľúc   55 

Kardiovaskulárna rehabilitácia   46 

Periférna cirkulácia    32 

Sestry pracujúce v kardiológii   27 

Experimentálna kardiológia    24 

Kardio-cerebrálna medicína    19 

Kardio-rádiologické zobrazovanie   16

    

Kolektívny člen SASA     467

  

 

a. Správy o činnosti pracovných skupín SKS (2021/2022)  

Správy o činnosti pracovných skupín SKS sú v prílohe tejto zápisnice 

 

b. Hlavné pracovné aktivity SKS 

Prezidentka SKS doc. Gonçalvesová, predstavila hlavné aktivity Slovenskej kardiologickej spoločnosti.  

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

prostredníctvom usporiadania odborných vzdelávacích aktivít: 

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ SKS  

− XXVI. Kongres SKS (prezenčne a online)       október 2021  

− Kryptogénna cievna mozgová príhoda, postup z pohľadu kardiológa (WEBINÁR)  marec 2022 

o PS Kardio-cerebrálna medicína   

− Fórum mladých kardiológov         apríl 2022 

o PS FMK 

− I. Implementačný míting         apríl 2022 

o PS Srdcové zlyhávanie 

− XXVI. memoriál prof. Ireny Jakubcovej pri príležitosti 30. výročia založenia Detského kardiocentra  

o PS Pediatrická kardiológia       apríl 2022  

− Echodeň           jún 2022 

o PS Neinvazívna kardiológia  

o PS Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti 

− XXIV. Stretnutie PSIIK         jún 2022 

o PS invazívna a intervenčná kardiológia 

PODUJATIA V SPOLUPRÁCI S SKS 

− XI. angiologický deň         marec 2022 

o v spolupráci s PS Periférna cirkulácia 

− XXXVII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferencia PS preventívnej kardiológie   

o v spolupráci s PS Preventívna kardiológia      marec – apríl 2022 

 

 



Ďalšie aktivity SKS 

SKS dohliada na odbornú úroveň a nezávislosť prezentovaných dát podujatí iných subjektov. V období október 

2021 – september 2022 garantovala nasledovných 8 podujatí: 

− Kazuistiky a online webináre na tému PAH 

− Cardiology Academy-Na križovatke manažmentu LDL-cholestreolu 

− "NOVÝ SMER PRE SRDCE" Srdcové zlyhávanie v rukách internistu 

− Kazuistiky a on-line webináre na tému PAH  

− Od zlyhania k úspechu 

− Cardiology Academy 2022 

− ESC štúdio 

− Ako sa môže overené antidiabetikum stať superstar v SZ? 

Aktivity v oblasti komunikácie a vzdelávania populácie a prezentovaní jednotlivých myšlienok a trendov 

v kardiológii. SKS v rámci budovania povedomia o srdcovom zlyhávaní pripravila putovnú roll-upovú výstavu, ktorá 

približuje najdôležitejšie fakty týkajúce sa tohto ochorenia. Výstava bola umiestnená na: MZ SR, NÚSCH a SÚSCH.  

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. Cieľ – systematizovať 

starostlivosť o pacientov po akútnom koronárnom syndróme.  

SKS je členom ESC (Európska kardiologická spoločnosť), aktívne sa zapája do rôznych projektov, dodávame dáta 
do tzv. Atlasov (ESC Atlas of Cardiology). Operatívna spolupráca s MZ SR a hl. odborníkom pre kardiológiu pri 
otázkach problematiky súvisiacich so srdcovo-cievnymi ochoreniami (organizačné, legislatívne, odborné, ŠTDP). 
SKS sa podieľala na tvorbe nového systému pre nemocnice, tzv. ONS (Organizácia nemocničnej starostlivosti). 
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. 
Cardiology Letters 

Časopis Cardiology Letters je jednou z priorít SKS. Je oficiálnym časopisom Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 

Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Slovenskej asociácie srdcových arytmií.   

Za posledný rok prišlo k zásadnej zmene zloženia redakčnej rady, ktorá aktuálne pracuje v tomto zložení:  

Redakčná rada (Editorial Board): Peter Mitro (Šéfredaktor / Editor-in-Chief), Eva Goncalvesova (Co-Editor-in-

Chief), Robert Hatala (Co-Editor-in-Chief) 

Associate Editors: Juraj Dubrava (Imaging), Martin Dubrava (Geriatric Cardiology), Adriana Duris Adameova  

(Basic Cardiovascular Research), Slavomira Filipova (Arterial Hypertension), Zuzana Gdovinova (Cerebrovascular 

Diseases), Ivica Lazurova (Internal Medicine), Peter Lesny (Heart Failure), Milan Luknar (Pulmonary Circulation), 

Emil Martinka (Diabetology and Lipidology), Frantisek Nehaj (Young Cardiologists), Martin Studencan 

(Interventional Cardiology), Iveta Simkova (Valvular and Adult Congenital Heart Diseases), Martin Zahorec 

(Pediatric Cardiology), Milos Taborsky (Nominant of the Czech Society of Cardiology), Anna Vachulova (Nominant 

of the Slovak Society of Hypertension), Gabriela Kaliska (Nominant of the Slovak Heart Rhythm Association) 

Okrem zmeny redakčnej rady bola zmenená obálka časopisu, sú publikované nové formáty, na webová stránka sú 

k dispozícii plné verzie všetkých publikovaných článkov, časopis je distribuovaný aj online všetkým členom SKS 

Priority prezídia a výboru SKS 

− Zveľaďovať a kultivovať tradičné akcie SKS (kongres, tatranské dni)  

− Podpora implementácie Odporúčaní ESC (implementačné mítingy)   

− Časopis Cardiology Letters  

− Vzdelávanie (archívy mítingov a webináre)  

− Podpora mladých kardiológov 

− Podpora ambulantných kardiológov   

− Podpora vedy a výskumu (granty, priestor pre originálne práce)  

 

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



 
3. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SKS (október 2020 – september 2021) 
Past prezident SKS, MUDr. Peter Hlivák, PhD.,  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.) a predniesol návrh rozpočtu SKS na rok 2023. Hospodárenie 
SKS spolu s návrhom rozpočtu na rok 2023 bolo jednomyseľne odsúhlasené na ostatnom výbore SKS.  
 
Hlasovanie o správe o hospodárení SKS  
Za: 100 % aktuálne prítomných členov SKS  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
4. SPRÁVA KONTROLNEJ KOMISIE SKS (október 2021 – september 2022)  
Odprezentovaním správy o činnosti kontrolnej komisie bola poverená MUDr. Ivana Šoóšová PhD. (člen KK) 

Zloženie Kontrolnej komisie SKS: 

MUDr. Peter Olexa, PhD. – predseda KK 

MUDr. Peter Margitfalvi – člen KK 

MUDr. Ivana Šoóšová PhD., FESC – člen KK 

 

Činnosť komisie v tomto období tvorila: 

1. účasť jej členov na zasadaniach výboru SKS a kontrola správnosti priebehu týchto zasadaní v súlade so 

stanovami SKS 

2. komisia bola poverená vyhodnotením výsledkov Súťaže o najlepšiu originálnu prácu-publikáciu v časopise 

Cardiology Letters v roku 2021.  Vyhodnocované boli dve kategórie prác podľa veku hlavného autora pod 

a nad 35 rokov. Správa o výsledkoch tejto súťaže bola výboru SKS predložená.  

3. komisia nebola v tomto období poverená žiadnou úlohou týkajúcou sa kontrolou ekonomických alebo 

finančných ukazovateľov hospodárenia resp. práce SKS 

4. v tomto období nedošlo k voľbám do orgánov SKS resp. do iných štruktúr SKS, ktoré by komisia mala 

organizovať, resp. dozorovať,  preto ani takúto činnosť nevykazovala,  

 

5. SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ NADÁCIE SRDCA (SLOVAK HEART FOUNDATION - SHF),  

október 2021 – september 2022  

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

Orgány nadácie (od 10/2021):  

Správna rada SHF: 
• Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. – predseda SR 
• MUDr. Milan Luknár, 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. Peter Olexa – 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 roku 2021 (v limitovanej podobe kvôli pandémii koronavírusu). 

Projekt MOST – Spolu chránime Vaše srdcia, sa koná vždy na jeseň každého roka.  



Rok 2021 

Podobne ako rok 2020 aj rok 2021 bol významne poznačený pandémiou koronavírusu, a tak ako prakticky všetky 

oblasti života, ovplyvnil aj činnosť SHF. Na jar 2021 nebolo možné zorganizovať štandardné stretnutie 

s potenciálnymi partnermi a predstaviť im plánované aktivity. Zároveň sme sa nechceli vzdať organizácie 

každoročného projektu MOST – Mesiac o srdcových témach. Po skúsenostiach z roku 2020 sme nevedeli, do akej 

miery budeme môcť fyzicky zapojiť verejnosť do kampane. V spolupráci s Občianskym združením (OZ) Únia pre 

zdravšie srdce (ÚPZS) kampaň MOST 2021 odštartovala na Svetový deň srdca dňa 29.9.2021 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 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 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. Minimálne 1 až 2 mesiace trvali ďalšie mediálne 

výstupy ako aj kontinuálne publikácie na sociálnych sieťach. Podrobný monitoring mediálnych výstupov má 

k dispozícii spolupracujúca agentúra Accelerate, ktorá organizačne celú kampaň zabezpečila.   

Rok 2022 

Na Svetový deň srdca 29.9.2022 sa už štandardne v spolupráci s OZ Únia pre zdravšie srdce uskutoční TK na tému 

„Ako nedostať prvý ani ďalší infarkt“ . Kampaň zabezpečuje agentúra Accelerate, prípravy sú v plnom prúde. 

Program TK je vypracovaný, vystúpi Doc. Goncalvesová, Dr. Šoóšová, Doc. Studenčan a Doc. Hulman. Medializácia 

bude prebiehať v printových aj audiovizuálnych médiách a samozrejme v online priestore, minimálne do konca roka 

2022. Súhrnná správa bude k dispozícii v januári 2023.  

 
DISKUSIA (Dr. Falát) Poďakoval SKS, zvlášť pani prezidentke za aktivitu v oblasti preskripcie liekov  
Na základe diskusie doc Gonçalvesová vyzvala prítomných aby otvorene diskutovali problémy, poďakovala 
prítomným za účasť na VZ a popriala im príjemný zvyšok kongresu.  
 
Príloha: 
Správy o činnosti pracovných skupín SKS 
 

       
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 

 

 



PRÍLOHA: SPRÁVY O ČINNOSTI PRACOVNÝCH SKUPÍN SKS (október 2021 – september 2022) 

 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Akútna kardiológia 

Výbor PS 

Predseda:   MUDr. Anton Farkaš, PhD.   

Vedecký sekretár:  MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC   

Členovia výboru:  doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC 

   MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC 

MUDr. Roman Margóczy 

 

3/22 PSAK sa zúčastnila Valného zhromaždenia EACVC 

5/22 PSAK pripravila blok prednášok SKS na kongrese ČKS 2022 na tému: „Vybrané otázky akútnej kardiológie“ 

10/22 PSAK pripravila prednáškový blok pre nadchádzajúci Výročný kongres SKS v Šamoríne 

          

MUDr. Anton Farkaš 

 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Ambulantní kardiológovia 

Výbor PS 

Predseda:  doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH    

Vedecký sekretár: MUDr. Karol Mičko   

Členovia výboru:  MUDr. Katarína Hatalová, PhD. 

   MUDr. Ivana Šoóšová, PhD. 

   MUDr. Rudolf Uhliar, CSc. 

 

Program činnosti PSAmK je určujúcim dokumentom pre prípravu blokov prednášok PSAmK na odborných akciách 

SKS. V roku 2022 mali Tatranské kardiologické dni inú štruktúru obsahu, preto PSAmK na ich obsahu neparticipovala 

ako v iných rokoch. Členovia výboru pripravili program bloku ambulantov na kongres SKS 2022. Okrem toho sa 

výbor PSAmK aktívne zúčastňoval riešenia aktuálnej problematiky preskripcie liekov. V roku 2021 - 22 sa aktivity 

pracovnej skupiny zamerali na tieto problémy lekárov: 

A. V decembri 2021 bol pod tlakom všeobecných lekárov prijatá novela zákona o preskripcii liekov, ktorá viedla 

pre jej kontroverzný a nepremyslený obsah k protestom ambulantov - špecialistov. Aktivity boli koordinované 

cez SKS aj SLS, písomné stanoviská boli opakovane prezentované odbornej aj laickej verejnosti – žiaľ bez 

akéhokoľvek efektu. PSAmK je štátnymi inštitúciami neakceptovaný subjekt, nepomohla ani spoločná aktivita 

s vedením SKS. Možno to považovať aj za výsledok zanedbanej mediálnej prezentácie ako aj konkrétnych riešení 

problémov špecialistov v posledných rokoch zo strany viacerých vedení SKS. Okrem toho v riešení tohto 

problému úplne zlyhala SLS. 

 

B. Turbulentné obdobie na prelome rokov (spôsobené zákonom o lieku), využilo vedene SKS na základe podkladov 

pripravených výborom PSAmK k rokovaniu s vedením VšZP ohľadom korekcie hradenia výkonov ambulantných 

kardiológov. Tie sú v porovnaní s ostatnými odbornosťami dlhodobo podhodnotené a neriešené – k tomu SKS 

poskytla tabuľkové spracovanie rozdielov v hradení výkonov pre rôzne odbornosti, s dôrazom na 

podhodnotenie kardiológov. Na rokovaní boli prezentované viaceré konkrétne návrhy na úpravu výšky hradenia 

(ergometria, holtery, základné vyšetrenia), vedenie VšZP prisľúbilo, že sa návrhom bude venovať. Po pol roku 

zaslalo vedenie VšZP prezidentke SKS naspäť „našu“ tabuľku s drobnými korekciami kalkulovaných cien (aj to 

falošne nadhodnotených), k tomu žiadne návrhy na ich korekciu, so slovným prísľubom, že je možné rokovať 

ku konkrétnym návrhom SKS o korigovanom hradení výkonov. Za PsAmK vypracoval takýto návrh Beňačka, 

návrh bol prerokovaný a schválený na rokovaní výboru SKS. Presadzovanie návrhu SKS bude na rokovaniach 

s poisťovňami zabezpečovať Mičko ako nominant SLK v rokovacích tímoch ZAP a Zdravita. Nepredpokladáme 



však, že sa v najbližších mesiacoch v postoji zdravotných poisťovní niečo zásadnejšie zmení. O ďalšom vývoji 

v tejto problematike budú podané aktuálne informácie na kongrese SKS. 

 

C. Prednášková aktivita v roku 2022 (pôvodný obsah bloku bol redukovaný pre požiadavku programového 

výboru redukovať čas z pôvodných 90 na 60 minút): 

Kongres SKS 2022 

Program bloku: 

1.  MUDr. Rudolf Uhliar    (Veria, Bratislava)              

         Kardiologický pacient pred nekardiálnou operáciou – manažment podľa odporúčaní ESC 

2.  MUDr. Karol Mičko     (Kardiomed, Lučenec)     

         Spolupráca ambulantnej a nemocničnej sféry pri starostlivosti o pacienta s CHSZ.      

3.   doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD.  (Benimed, Piešťany) 

         Ambulantný kardiológ na úplnom (p)okraji síl, záujmu či priepasti.  

V období rokov 2020 – 2022 pracoval výbor PSAmK v tomto zložení: 

doc. MUDr. Jozef Beňačka, Piešťany - predseda 

MUDr. Karol Mičko, Lučenec 

MUDr. Katarína Hatalová, PhD. 

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD. 

MUDr. Rudolf Uhliar, CSc. 

 

9. september 2022 

Zapísal: doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., Piešťany 

     

Správa o činnosti pracovnej skupiny Experimentálna kardiológia  

Výbor PS 
Predseda:  Ing. Miroslav Ferko, PhD.    
Vedecký sekretár:  RNDr. Peter Bališ, PhD. 
Členovia výboru: Mgr. Andrea Berényiová, PhD. 
   MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis PhD., MPH., FESC 
 

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 2021-22 v tomto zložení: Ing. Miroslav Ferko, PhD. (predseda PS EK), RNDr. Peter 

Bališ, PhD. (vedecký sekretár), MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH., doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., Mgr. 

Andrea Berényiová, PhD., (členovia výboru). 

Činnosť PS Experimentálna kardiológia SKS je vo veľkej miere orientovaná smerom k ľuďom vo forme 

popularizácie vedeckých výsledkov zameraných na kardiovaskulárny výskum. Takto opätovne členovia podporili 

mladých vedeckých výskumníkov, ktorých zameranie je na kardiovaskulárny systém a svoje práce prezentujú na 

každoročnej Interaktívnej Konferencii Mladých Vedcov vedené OZ Preveda. Podujatie bolo podporené priamo 

členmi z radov PSEK SKS - Ing. Miroslav Ferko, PhD. (organizačný a odborný vedúci), RNDr. Peter Bališ, PhD. 

(recenzent medicínskych príspevkov). OZ Preveda dlhodobo spolupracuje s PS EK SKS, a tým podporuje a vytvára 

podmienky na prezentáciu štúdií a projektov mladých experimentálnych kardiológov. 



V roku 2022 prišla z predsedníctva SKS požiadavka pre návrh členov do grantovej komisii SKS. PS EK SKS navrhla za 

člena doc. MUDr. Janu Radošinsku, PhD., ktorá bola predsedníctvom SKS akceptovaná.  

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. Nový projekt systémového vzdelávania zastrešený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

poskytol priestor pre žiakov základných škôl, kde sa PS EK SKS angažuje a rozvíja myslenie v oblasti prírodných 

vied so zameraním sa na kardiovaskulárnu oblasť. 

V októbri sa pravidelne uskutočňuje konferencia Komisie experimentálni kardiológie, ktorá zastrešuje českých 

a slovenských vedeckých a klinických odborníkov v oblasti kardiovaskulárneho výskumu. V roku 2022 organizuje 

stretnutie slovenská strana, ktorú v Skalici pripravuje Ing. Miroslav Ferko, PhD. a MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., 

FIACS. Predseda PS EK SKS vytvoril priestor v rámci KEK pre vedeckých pracovníkov a pripravuje sekciu venovanú 

samotnému kardiovaskulárnemu výskumu pod záštitou PS EK SKS.  

V  období 2021-2022 členovia PS EK SKS boli aktívni aj v publikačnej činnosti. Experimentálne práce publikované 

v Cardiology Letters od členov PS EK SKS boli venované základnému kardiovaskulárnemu výskumu, pričom jedna 

z prác bude ocenená na najbližšom stretnutí členov počas kongresu SKS v Šamoríne. 

 

V Bratislave, 09.09.2022   

   RNDr. Peter Bališ, PhD.          Ing. Miroslav Ferko, PhD. 

 (vedecký sekretár PS EK)      (predseda PS EK) 

 
Správa o činnosti pracovnej skupiny Fórum mladých kardiológov  

Výbor PS 

Predseda:   MUDr. Marianna Vachalcová, PhD., MBA   

Vedecký sekretár:  MUDr. Daniel Alušík    

Členovia výboru:  MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC 
MUDr. Peter Michálek, PhD., FESC 
MUDr. Mikuláš Huňavý, PhD. 

− Kongres Fórum mladých kardiológov – Hotel Patria, Štrbské pleso 

o 19 prednášok 

o 8 súťažných kazuistík 

o Echokardiografické simulácie, virtuálny pacient 

o Publikácia vybraných kazuistík a posterov v Cardiology letters 

− Blok FMK na XXVI. kongrese SKS: 

o 3 prednášky 

− Propagácia Kongresu SKS medzi mladými lekármi za účelom zasielania vyššieho počtu originálnych prác 

− Podieľanie sa na príprave Quiz Sessions pre  ESC Congress 2022 

− Príprava bloku FMK na XXVII. Kongres SKS 

  

V Košiciach, 31.7.2022     

Marianna  Vachalcová 

  



Správa o činnosti pracovnej skupiny Chlopňové a vrodené chyby srdca  

Výbor PS 

Predseda:  prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC    
Vedecký sekretár: MUDr. Monika Kaldarárová, PhD. 
Členovia výboru: MUDr. Jozef Pacák 

   MUDr. Adriana Reptová, PhD. 

   MUDr. Tatiana Valkovičová, PhD. 

 

Ad 1. Aktívna účasť členov výboru PS na organizácii odborných podujatí 

− Zostavenie 2 blokov na Kongrese SKS 10/2021: PS ChChaVChS a spolupráca na bloku PS NK: „VCHS 
v dospelosti očami odporúčaní a reálnej praxe“ a „ Úloha echokg pri nekoronárnych intervenčných 
výkonoch“ 

− Spoluorganizácia PS ChChaVChS na 15. Sympoziu pracovní skupiny plicní cirkulace ČKS 2021, 15.-
16.10.2021, Lednice, CZ. (1 predsedníctvo, organizácia 1 bloku „Anomálie pľúcnej cirkulácie“) 

− Spoluorganizácia PS ChChaVChS na medzinárodnom edukačnom podujatí PH Masterclas, 24.-25.11.2021, 
Prague, CZ (online) (1 predsedníctvo, organizácia 1 bloku „PAH asociovaná s VCHS“)  

− Spoluorganizácia PS ChChaVChS a PS NIK na Echodeň 2022  

− Príprava Implementačného mítingu I+II „Chlopňové chyby“ a príprava bloku PS CHaVCHS na Kongres SKS 
10/2022 

− 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. predseda. Pod záštitou 
ACHD WG of ESC sa konali 2 online stretnutia národných reprezentantov, spustili sa 2 projekty 
(„Understanding your ACHD, survey involving CESEE patients regarding their knowledge of their CHD” a 
“Endocarditis in ACHD in CESEE countries”, manuskripty sú momentálne v recenznom pokračovaní. 
Inicionali sme 2 ďalšie projekty:  „New HF therapy (Entresto/SGLT) in systemic RV failure.  Severe TR 
management in systemic RV ventricle“ a „Ebstein anomaly of TV /registry”. 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 

− Príprava manuskriptu: “Endocarditis in ACHD in CESEE countries”  

Ad 2. Vyzvaná aktívna účasť členov výboru PS 
- na domácich a zahraničných odborných podujatiach online aj prezenčne (SKS, SHS, PSIIK, 2x ESC 2021, ESC 

2022, PH 2021, EuroACHD 2022) prezentovaných celkom 28 prác v problematike chlopňových chýb 
a vrodených chýb srdca, z toho 5 vyžiadaných: 

- Šimkova I. Organizácia GUCH v podmienkach malej krajiny. Vyžiadaná prednáška: XXVI. Memoriál prof. 
Ireny Jakubcovej, 28.-29.4.2022, Bratislava 

- Klaučo F, Kaldararova M, Hlavata T, Šimková I. Ebstein ś anomaly of the tricuspid valve – national registry 
data Vyžiadaná prednáška: ACHD, PAH, Várandóság és szívbetegség vitafórum. 2-3 September, 2022, 
Budapest: Hungary  

- Kaldarárová M. - Pohľad echokardiografistu na zaujímavé nálezy detských pacientov s artériovou 
hypertenziou. Vyžiadaná prednáška XXXVII. Kongres SHS a PS Preventivnej kardiologie SKS, 31.3.-
2.4.2022, Bratislava 

- Kaldarárová M. Prenatálna diagnostika.Echo na zapamätanie. Vyžiadaná prednáška: XXVI. Memoriál prof. 
Ireny Jakubcovej, 28.-29.4.2022, Bratislava 

- Pacák J. ECMO na katetrizačnom sále. Vyžiadaná prednáška: PSIIK jún 2022, Modra 
- Vyžiadaný reviewing 50 abstraktov na ESC kongres 2022 (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 
3x  v roku 2021 v problematike dg, dif dg, skríningu PAH. 

- 13th Annual CEE PH Meeting, Viedeň, Rakúsko, 11/2021, Vyžiadané predsedanie sekcie. (2 členovia: 1 
práca, 1 predsedníctvo) 

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


Ad 3. Publikácie 
- 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. Eur 
Heart J, 2022, 1_11. https://dio.org/10.1093/eurheartj/ehac209 

- Antonová P,  Chaloupecky V, Simkova, Kaldararova M et al. Predictors of mortality after atrial correction of 
transposition of the great arteries . DOI: 10.1136/heartjnl-2021-320035  

- Contemporary Management of Severe Symptomatic Aortic Stenosis [1041 autorov] / Marc Eugene, Piotr 
Duchnowski, Bernard Prendergast, Olaf Wendler, Cécile Laroche, (...), Iveta Šimková, Adriana Reptová, 
Tatiana Valkovičová, (...), Belma Kalayci.  J Am Coll Cardiol - ISSN 0735-1097. - Roč.78, č.22 (2021), s. 2131-
2143. Doi: 10.1016/j.jacc.2021.09.864 

- Riociguat treatment in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Final safety data 
from the EXPERT registry / A. Ghofrani, M.A. Gomez-sanchez, M. Humbert, David Pittrow, G. Simonneau, 
(...), Iveta Šimková, (...), M.M. Hoeper, New Collaborators List. 
In: Respiratory Medicine [IF 3.415]. - ISSN 0954-6111. - Roč.178, (2021), s.  6220-6220; ( 1-11). Doi: 
10.1016/j.rmed.2020.106220 

- Severe inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension curable by balloon pulmonary 
angioplasty / Iveta Šimková, Ch. Gerges, T. Reptova, Monika Kaldarárová, I. Lang. In: International CTEPH 
conference 2021, Bad Nauheim, Nemecko, 10.-11.12.2021. - 2021. - S. 40, ICC2021-8. 

- The differences between central and peripheral chronic thromboembolic pulmonary hypertension / Iveta 
Šimková, Monika Kaldarárová, Marcela Boháčeková, Jozef Pacák, Tatiana Valkovičová, P. Jansa, J. Lindner. 
In: International CTEPH conference 2021, Bad Nauheim, Nemecko, 10.-11.12.2021. - 2021. - S. 27, 
ICC2021-7. 

- Comment on 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease = Komentár k 
Odporúčaniam Európskej kardiologickej spoločnosti  pre manažment vrodených chýb srdca v dospelosti z 
roku 2020 / Iveta Šimková, Monika Kaldarárová. Cardiology Letters - ISSN 1338-3655. - Roč.30, č.5-6 
(2021), s. 231-237. Doi: 10.4149/Cardiol_2021_5_6_2 

- Wytyczne ESC/EACTS dotyczace leczenia zastawkowych wad serca w 2017: Roku Grupa Robocza 
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i Europejskiego Towarzystwa Kardio- i 
Torakochirurgów (EACTS) do spraw leczenia zastawkowych wad serca / J.J. Bax, M. De Bonis, C. Hamm, P. 
J. Holm, B. Iung, (...), Iveta Šimková, (...), C. Indolfi. 
In: Kardiologia Polska [IF 1.674]. - ISSN 0022-9032. - Roč.76, č.1 (2018), s. 1-62. 
 
V Bratislave, 7.9.2022.                                    prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., v.r. 

                                                                                         predseda PS  

  

Správa o činnosti pracovnej skupiny Invazívna a intervenčná kardiológia 

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

Vedecký sekretár:  MUDr. Anton Farkaš, PhD.   

Členovia výboru: MUDr. Milan Dragula 
MUDr. Jozef Pacák 
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC  

 
11/21 PSIIK pripravila prednášku na Výročnom kongrese ČKS v Prahe do bloku intervencií na hlavnom kmeni 
 
3/22 PSIIK sa aktívne zúčastnila pri tvorbe novej kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci OPS pri 
MZSR pre intervenčnú kardiológiu 
 
4/22 PSIIK pripravila prednášku na Výročnom kongrese ČKS v Ostrave 
Hudec M: PKI hlavného kmeňa pri oklúzii RCA 
 
5/22 PSIIK pripravila prednášku na odborné podujatie IMPULZ 2022 – Konferenciu o prevencii odvrátiteľných úmrtí 
v klinickej praxi 
 

https://dio.org/10.1093/eurheartj/ehac209
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chaloupecky+V&cauthor_id=35851319
https://doi.org/10.1136/heartjnl-2021-320035


5/22 PSIIK v spolupráci s pracovnou skupinou intervenčnej kardiológie z Chorvátska a Lotyšska pripravila blok 
prednášok na európsky kongres intervenčnej kardiológie EuroPCR v Paríži 
 
6/22 PSIIK zorganizovala XXIV. STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY INVAZÍVNEJ A INTERVENČNEJ KARDIOLÓGIE (PSIIK 
2022) v Modre 
 
9/22 PSIIK pripravila prednášku pre nadchádzajúci XXX. slovenský angiologický kongres na Táloch 
 
10/22 PSIIK pripravila prednáškový blok pre nadchádzajúci implementačný kongres SKS v Šamoríne pod názvom: 
Odporúčania ESC / EACTS 2021 pre manažment chlopňových chýb 
 

MUDr. Martin Hudec  
 
Správa o činnosti pracovnej skupiny Kardio-cerebrálna medicína 
 

Predseda:   doc. MUDr. Silvia Mišíková PhD., MPH    

Vedecký sekretár:  MUDr. Daniela Ondušová  

Členovia výboru: MUDr. Miroslav Gbúr 
   MUDr. Adriana Sudzinová PhD. 
   MUDr. Miloš Šimurda PhD.  
 

Päť členov PS s najvyšším počtom hlasov získaným vo voľbách sa zišlo 19.10.2021 na prvej schôdzi a zvolilo si 

predsedu a vedeckého sekretára. Aktuálne výbor pracuje v zložení: 

− Doc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD, MPH, predseda PS 

− MUDr. Daniela Ondušová, vedecký sekretár 

− MUDr. Miloš Šimurda, PhD 

− MUDr. Adriána Sudzinová, PhD 

− MUDr. Miroslav Gbúr 

Od októbra 2021 výbor zasadal spolu 4x (viď zápisnice), na ktorých boli rozdelené úlohy jednotlivým členom. 

Kontaktovali sme SKS ohľadom získania zápisníc z predchádzajúceho obdobia, aby sme mohli nadviazať na činnosť 

predchádzajúceho výboru, ale SKS nedisponuje žiadnymi informáciami o činnosti PS. Nadviazali sme kontakt s 

predsedom PS cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti Doc. MUDr. Vladimírom Nosáľom, 

PhD. 

PS kardio-cerebrálnej medicíny zorganizovala webinár pod názvom: „Kryptogénna cievna mozgová príhoda, 

postup z pohľadu kardiológa“. Išlo o prvé podujatie zorganizované PS. Podujatia sa online zúčastnilo okolo 120 

lekárov, prednášky bolo možné sledovať aj zo záznamu. Dostali sme spätnú väzbu v podobe pozitívnych ohlasov na 

webinár. Účastníkom bol neskôr mailom zaslaný informačný materiál ohľadom aktuálne platných indikácií ku 

katetrizačnému uzáveru uška ľavej predsiene. 

Pod záštitou PS sme spustili register SLAAOR (Slovak Left Atrial Appendage Occlusion Register). O registri s 

spôsobe zadávania boli informované všetky centrá vykonávajúce uzáver uška. Register je realizovaný s finančnou 

podporou firmy Operatíva.  

Výbor sa uzniesol na potrebne preplácania EKG záznamníka v trvaní minimálne 3 týždňov pre pacientov po 

kryptogénnej cievnej mozgovej príhode zo strany zdravotných poisťovní.  

Na poslednom stretnutí výbor vypracoval návrh pracovného bloku na jesenný kongres SKS pod názvom: 

„Prevencia cievnej mozgovej príhody v rôznych klinických situáciách. Čo ak?“ s presne zadanými názvami prednášok, 

prednášajúcich a ich kontaktných adries. 

 

V Košiciach, dňa 11.7.2022 

Správu vypracovala: Doc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD 

 

  



Správa o činnosti pracovnej skupiny Kardio-rádiologické zobrazovanie 

 

Predseda:   MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.   

Vedecký sekretár:  doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.   

Členovia výboru:  MUDr. Andrea Glézlová 
   doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., FESC 
   MUDr. Huňavý Mikuláš, PhD. 
 

 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Kardiovaskulárna rehabilitácia 

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

Členovia výboru: MUDr. Viliam Rus 
MUDr. Ing. Katarína Sládeková 
MUDr. Ivan Varga, PhD.  

 
Štandardy primárnej aj sekundárnej kardiovaskulárnej prevencie sú na svete, ale kde je implementácia? 

Správa národného koordinátora kardiovaskulárnej prevencie v SR o činnosti  za roky 2020-2022.  

V súčasnosti sa vedú diskusie o investíciách do zdravotníctva z plánu obnovy. Zasa sme svedkom jednoduchých 

extenzívnych riešení: postavme nové nemocnice, zlepšime ich vybavenie, doplňme zdravotníckych pracovníkov, 

zvýšme im mzdu a pod. Iste, aj to je potrebné,  ale to je cesta do čiernej diery s neustálym zvyšovaním nákladov 

resp. s problémovou udržateľnosťou financovania. Správna cesta je nastavenie systému tak, aby bolo menej 

chorých a menej chorôb. Pritom väčšinou ide o odvrátiteľné choroby, napr. až 80% kardiovaskulárnych (KV) 

ochorení je preventabilných. Teda riešenie je jednoduché : účinná prevencia.    

V oblasti sekundárnej prevencie s radosťou môžem konštatovať, že program našej pracovnej skupiny 

kardiovaskulárnej rehabilitácie pri SKS „Ambulantná kardiovaskulárna rehabilitácia/sekundárna prevencia“ bol 

1.7.2021 schválený na ministerstve zdravotníctva ako štandardný preventívny postup. Tento program inicioval 

ešte predchádzajúci predseda pracovnej skupiny MUDr. V. Rus, teda na jeho prijatie sme čakali minimálne 2 

volebné obdobia SKS. Teraz už  rok čaká na implementáciu do praxe a potrebuje aj mediálnu podporu, sľúbená 

tlačová konferencia pod gesciou SKS sa nekonala. Pre informáciu uvádzam úlohy, ktoré sú na konci štandardu 

uvedené, žiadna z nich sa neplní, vrátane úloh pre samotné ministerstvo:  

Odporúčania potrebné vykonať pre realizáciu programu 
1. Z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR zavedenie procesu certifikácie kardiológov na výkon AKVR do 

kompetencie Slovenskej zdravotníckej univerzity a/alebo Slovenskej kardiologickej spoločnosti, prípadne 
do niektorého zariadenia, ktoré už vykonáva AKVR a spĺňa odborné i pedagogické požiadavky. Platnosť 
certifikátu 5 rokov, požiadavky potrebné na jeho získanie zverejní ich vydavateľ.  

2. Vytvorenie školiaceho pracoviska na výkon AKVR v niektorom zariadení, ktoré už vykonáva AKVR a ktoré 
bude organizovať kurzy a vydávať certifikáty pre fyzioterapeutov špecializovaných na výkon AKVR. Platnosť 
certifikátu 5 rokov, požiadavky potrebné na jeho získanie zverejní ich vydavateľ. Príslušné školiace 
pracovisko ustanoví Ministerstvo zdravotníctva SR. 

3. Vydanie odborného usmernenia ministerstva zdravotníctva ku vzniku a činnosti KS. 
4. Zaradenie výkonov AKVR do Zoznamu zdravotných výkonov. 
5. Uvedené štandardne preventívne postupy sú zdravotnými výkonmi s nárokom na úhradu zdravotnými 

poisťovňami. Ak sa určí spoluúčasť pacienta na úhrade, jej miera nesmie byť finančne neúnosná, aby 
neodradzovala účasť pacientov v programe, nemá presiahnuť 10-20% z celkových nákladov na jeden cyklus 
resp. 5-10% u sociálne znevýhodnených pacientov. Zvýšené náklady zdravotných poisťovní spojené 
s úhradou výkonov AKVR je potrebné zohľadniť pri ich finančnej podpore pre úhradu nového štandardného 
postupu s ohľadom na ročnú prevalenciu akútneho koronárneho syndrómu v SR. 

6. Na ekonomickú podporu vzniku a vybavenia pracovísk AKVR, vrátane školiaceho pracoviska, je žiadúca 
účelovo viazaná dotácia z preventívnych programov Európskej únie alebo z jej Fondu obnovy určeného pre 
SR. Osobitne je potrebné ekonomicky podporiť zavedenie telemonitoringu do činnosti pracovísk AKVR 
s cieľom umožniť dohľad nad domácim tréningom. 



7. Školiace pracovisko bude informovať pacientské organizácie v SR o vzniku programu a fungovaní pracovísk 
AKVR, vytvorí informácie pre web stránky príslušných odborných lekárskych, fyzioterapeutických 
a sesterských spoločností a usporiada tlačovú konferenciu pri spustení programu. V spolupráci so 
Slovenskou kardiologickou spoločnosťou bude prezentovať program AKVR na odborných podujatiach 
príslušných lekárskych, fyzioterapeutických a sesterských spoločností a usporiada 3 regionálne workshopy 
pre potenciálnych pracovníkov nových pracovísk AKVR.  

 

Z doterajších skúseností vyplýva, že jedine poisťovňa Union uzatvára zmluvy na poskytovanie AKVR. Poisťovňa 

Dôvera na to nemá finančné prostriedky a VšZP nie je schopná ani po polroku odpovedať na žiadosť o uzavretie 

zmluvného vzťahu na poskytovanie AKVR. V pripomienkovom konaní bolo, bohužiaľ, odmietnuté zaradenie 

relaxačných cvičení jogy do časti nácviku zvládania stresu s tým, že ide o alternatívnu medicínu. Okrem toho zo 

strany reprezentantov fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR) bola snaha zastrešovať celý program na 

ich pracoviskách. Bol prijatý argument, že tieto pracoviská majú najlepšie priestorové a prístrojové podmienky na 

výkon AKVR, diskutabilné je však ich personálne vybavenie a tiež doterajšie poňatie KV rehabilitácie.  V štandarde 

zostal ako miesto výkonu kardiologický stacionár, ale je možnosť vykonávať AKVR aj na pracoviskách FBLR za 

predpokladu, že spĺňajú personálne, prístrojové a priestorové podmienky kladené na kardiologický stacionár. Na 

pracoviskách FBLR môže kardiológa podľa miestnych podmienok nahradiť lekár FBLR, ktorý má dlhoročnú prax 

v problematike AKVR a potrebný vyššie uvedený certifikát.  A keďže certifikát nemá kto vydávať, ani na pracoviskách 

FBLR sa AKVR zatiaľ nezačala.  

 
V oblasti primárnej prevencie sú  pravidelné preventívne prehliadky len prvým krokom. Preto som pripravil nový 

preventívny štandard: „Systematický monitoring kardiovaskulárneho rizika v primárnej sfére s cieľom znížiť mieru 

výskytu preventabilných ochorení srdca a ciev“ , ktorý bol po pripomienkovaní schválený ministrom zdravotníctva 

1.7.2022.  

Systematický monitoring KV rizika (KVR) je program primárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení. Je 

kombináciou riadeného monitoringu KV rizikových faktorov na úrovni poistencov podliehajúcich preventívnym 

prehliadkam u všeobecného lekára pre dospelých (VLD), zdravotných poisťovní a národného registra, spolu 

s poradenstvo a efektívnym manažmentom rizikových faktorov akými sú fajčenie, nadváha alebo obezita, 

dyslipidémia a vysoký krvný tlak. ).   Tým  sa získajú reprezentatívne údaje o úrovni rizikových faktorov v SR, o ich 

zmenám v priebehu času a aj o úspešnosti  každého  VLD pri znižovaní ich úrovne (parameter kvality pre 

jednotlivých VLD po adjustácii na vekové a  pohlavné zloženie súboru, prípadne aj na lokalitu). Každý poistenec tak 

pozná úroveň svojho rizika  a tiež dostane informáciu, ako sa zmení jeho celkové riziko pri zmene niektorého 

rizikového faktora.  

Okrem systematického monitoringu a edukácie zavádza aj pozitívnu ekonomickú stimuláciu na podporu 

postupného znižovania úrovne rizikových faktorov v populácii. Konečným cieľom je účinne znížiť parametre 

výskytu odvrátiteľných chorôb srdca a ciev v populácii.  

Program vychádza z odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) k prevencii ochorení srdca a ciev z r. 

2016 a 2021, kde sa účinnosť monitoringu KVR hodnotí v zmysle medicíny založenej na dôkazoch u osôb a aspoň 

jedným RF na úrovni 1B (1,2). ESC odporúča t. č. používať skórovací systém SCORE2 pre vek do 69 rokov, 

u starších systém SCORE2-OP (2). Donedávna používaná internetová aplikácia HeartScore, vypracovaná ESC  

aj v slovenskom jazyku, končí svoju platnosť v apríli 2022. Podobné skórovacie systémy používané vo svete, 

a niektoré z nich sú odporúčané aj WHO, ako napr. HEARTS (3,4),  

ďalej U-Prevent (5), QRISK3 (6). Výraznou inováciou systému SCORE2 a SCORE2-OP je zmena lipidového 

parametra. Miesto LDL-cholesterolu sa používa hodnota nonHDL-cholesterolu, ktorá lepšie vystihuje aj tzv. 

reziduálne riziko, t. j. KVR pretrvávajúce  

aj po dosiahnutí cieľových hodnôt LDL-cholesterolu. Zmeranie krvného tlaku a srdcovej frekvencie sa vykonáva za 

štandardných podmienok 3x za sebou v intervale 1 − 2 min, výpočet priemernej hodnoty z 2 posledných meraní 

(7) a jej elektronické odoslanie do systému SCORE2.  

Obézni pacienti 



Parametre obezity nie sú zaradené do posledných odporúčaní na výpočet KV rizika s tým,  

že by už ďalej nezvýšili presnosť jeho odhadu podľa systému SCORE2 (2). Obezita síce zvyšuje úroveň jednotlivých 

rizikových faktorov typu dyslipidémie a artériovej hypertenzie, ktoré sú  

už zahrnuté do systému SCORE2, ale tiež priamo vedie k vzniku a vývoju KV ochorení a zvyšuje kardiovaskulárnu 

mortalitu nezávisle od iných RF (8). Okrem priameho účinku perikardiálneho tuku na epikardiálne prebiehajúce 

tepny, obezita významne ovplyvňuje koronárnu mikrovaskulatúru, kľúčový regulátor koronárneho prietoku 

(endoteliálna dysfunkcia, subklinický zápal, remodelácia malých tepien). Obezita podporuje výrazným spôsobom 

vznik a vývoj srdcového zlyhávania a fibrilácie predsiení.  

 

Súčasné poznatky zdôrazňujú význam brušnej obezity ako významného rizikového faktora nezávislého od hodnoty 

BMI. Dokonca, aj jednotlivci s normálnou hmotnosťou podľa BMI,  

ale so zvýšeným obvodom pása ako prejavom brušnej obezity, sa nachádzajú v pásme zvýšeného 

kardiometabolického rizika a zvýšenej mortality (9,10). Z rozsiahlych meta-analýz vyplýva, že relatívne riziko 

fatálneho a nefatálneho KVO, po adjustácií na vek, pohlavie a fajčenie, sa pri náraste obvodu pása o každý 1 cm 

kontinuálne zvyšuje u žien 1,05x a u mužov 1,02x (11). Teda pri náraste o 10 cm možno očakávať u žien zvýšenie 

rizika 1,5x.  

Z uvedených dôvodov je potrebné vyhodnotiť pre určenie KVR okrem SCORE2 aj parametre obezity (BMI), a hlavne 

abdominálnej obezity. 

Od schválenia štandardu uplynulo len niekoľko týždňov a preto nemôžeme byť kritickí vo vzťahu k jeho 

implementácii. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti predsa len citujem úlohy, ktoré sú na konci štandardu 

uvedené: 

Odporúčania potrebné vykonať pre realizáciu programu 

1. Vypracovať softvérové prepojenie systému SCORE2 so zdravotníckym softvérom používaným 

v ambulanciách VLD a formu elektronického prenosu hodnôt tlaku krvi a nonHDL-cholesterolémie do 

systému SCORE2.  

2. Zaradiť hlásenia nameraných hodnôt KVR u jednotlivých poistencov do zdravotných poisťovní cestou 

doplnenia zdravotníckeho softvéru používaným v ambulanciách VLD. 

3. Legislatívne zabezpečiť meranie obvodu pása a stanovovanie hladiny nonHDL-cholesterolu do náplne 

preventívnych prehliadok u mužov vo veku 40 − 65 rokov, u žien vo veku 50 − 65 rokov a zabezpečiť 

stanovovanie hladiny nonHDL-cholesterolu v laboratóriách vyšetrujúcich krvné vzorky z preventívnych 

prehliadok.  

4. Vydanie odborného usmernenia ministerstva zdravotníctva k realizácii programu a k vytvoreniu ambulancií 

vedených sestrou ako subjednotku ambulancie VLD. 

5. Zaradenie výkonu systematického monitoringu KVR v rámci pravidelných preventívnych prehliadok do 

Zoznamu zdravotných výkonov s príslušnou úhradou poskytovateľom od zdravotných poisťovní. V prípade 

vykonania výkonu sestrou, bude sestra odmenená svojim VLD po vzájomnej dohode.  

6. Na ekonomickú podporu realizácie projektu je žiadúca účelovo viazaná dotácia z preventívnych programov 

Európskej únie alebo z jej Fondu obnovy určeného pre SR. 

7. Pre personálnu podporu vzniku ambulancií vedených sestrou, usporiada ministerstvo zdravotníctva 

v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami lekárov a sestier 3 regionálne konferencie (pre 

západné, stredné a východné Slovensko) s cieľom poskytnúť odborné a praktické informácie potrebné pre 

výkon systematického monitoringu KVR.  

8. Ministerstvo zdravotníctva bude informovať pacientske organizácie v SR o vzniku programu a fungovaní 

pracovísk systematického monitoringu KVR, a usporiada tlačovú konferenciu pri spustení programu. 

V spolupráci so Slovenskou spoločnosťou praktických lekárov pre dospelých bude prezentovať program na 

odborných podujatiach príslušných lekárskych a sesterských spoločností.  

 

Je príznačné, že vedúca predstaviteľka jednej zo spoločností všeobecných lekárov pre dospelých podrobila štandard 

ešte pred jeho schválením verejnej kritike s tým, že je vo viacerých bodoch nerealizovateľný. Vzniká otázka, odkiaľ 

vzala potrebné informácie, či bol jej postup dostatočne etický, keď autor štandardu nebol prizvaný a nakoniec 



všetky jej námietky boli v rámci pripomienkového procesu odmietnuté. Vo všeobecnosti sa pripomienky, aj z iných 

zdrojov, týkali  najmä 2 bodov:  

• Odosielanie informácii o zdravotnom stave poistenca (napr. BMI, obvod pása, cholesterolémia) nie je 
v súlade s príslušnou legislatívou 

• Zdravotné poisťovne nemôžu odmeňovať poistencov 

 

Nakoniec boli  akceptované argumenty autora štandardu:  

• Zdravotné posťovne už aj doteraz prijímali údaje typu konkrétnej hladiny cholesterolu, krvného tlaku a pod 

od poskytovateľov,  napr. pri žiadosti o úhradu špeciálnych liekov schvaľovaných revíznym lekárom. Okrem 

toho v každej mesačnej dávke poskytovateľov dostávajú poisťovne kódy diagnóz - napr. I1000 - hypertenzia, 

E780-hypercholesterolémia, E68 - obezita.  Samozrejme sú povinné dbať pritom na ochranu osobných 

údajov poistencov. 

• Odmeňovanie je možné, aj doteraz poskytovali zdravotné poisťovne najrôznejšie benefity, v návrhu nie je 

špecifikované, že odmena musí byť finančná. Ministerstvo zdravotníctva určí len minimálnu hodnotu 

odmeny, forma odmeny závisí od konkrétnej poisťovne.   Bez ekonomickej stimulácie sa nedosiahne cieľ 

projektu.  Jasne je to vidieť aj na nízkej účasti na preventívnych prehliadkach v SR, kde je účasť t.č. 

dobrovoľná. 

 

V súčasnosti pracujem v skupine vedenej PharmDr. Petrom Matejkom na tvorbe nového štandardného 

preventívneho postupu „ Štandardný postup pre výkon prevencie kardiovaskulárnych ochorení  v podmienkach 

verejných lekární“. Dokument Rady Európy z roku 2020 jednoznačne podporuje a odporúča poskytovanie 

vyšetrení v lekárňach ako súčasť prevencie ochorení a implementácie farmaceutickej starostlivosti do národných 

systémov (12). Poskytovaním vyšetrení v lekárni farmaceut  nerealizuje diagnostiku ochorení. Tá je výsostne 

v rukách lekára. Nejedná sa teda v žiadnom prípade o nahrádzanie práce lekára. Naopak, farmaceut a lekár majú 

príležitosť vytvoriť pri realizácii prevencie KVO spoločnú koalíciu a vzájomnou spoluprácou napomôcť pacientom 

znížiť riziko výskytu kardiovaskulárnej príhody a zvýšiť kvalitu ich života. Vzájomná podpora v prevencii ochorení 

medzi farmaceutom a lekárom môže byť jedným z kľúčov k vyššej úspešnosti preventívnych opatrení v praxi. 

Farmaceut môže odporúčať novo zachyteným vysoko rizikovým pacientom návštevu lekára. Lekár zas môže 

odporučiť pacientovi s potvrdenou diagnózou návštevu lekárne kvôli ďalšiemu poradenstvu a vyšetreniam, pokiaľ 

je pre pacienta užitočný a motivujúci napríklad častejší monitoring. U liečených pacientov môže zas farmaceut 

sledovať úspešnosť a bezpečnosť liečby, poskytnúť lekárovi informácie týkajúce sa potenciálnych liekových 

interakcií a podporiť v maximálnej miere odporúčania lekára v oblasti životného štýlu a potreby pravidelného 

užívania indikovaných liekov (zvyšovanie adherencie k liečbe). 

Je skutočnosťou, že väčšinu z uvedených opatrení sme zahrnuli do projektu Domu srdca v Martine, v rámci výzvy 

Svetovej banky pre Ministerstvo zdravotníctva SR, s názvom „Analýza možností financovania prevencie v SR“. 

Projekt bol akceptovaný na gremiálnej porade ministra Kováča v r. 2001 s jeho komentárom: Je to dobré, ale je to 

hudba budúcnosti. Nemýlil sa.... 

Okrem práce na nových štandardoch sme spolu s MUDr. I. Vargom, PhD preložili a pripravili komentár  na 

publikovanie v Cardiology Letters vreckové vydanie ESC „Odporúčania k športovej kardiológii a cvičeniu 

u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami“, pripravili blok prednášok na Kongres všeobecných lekárov pre 

dospelých v Hornom Smokovci (2021), na Dni praktickej obezitológie v Jasnej (2021,2022), udržiavali sme kontakt 

s centrom pre národných koordinátorov KV prevencie v rámci ESC/EAPC (European Association Preventive 

Cardiology), s ICCPR (Medzinárodné centrum KV prevencie a rehabilitácie) so sídlom v Toronte a publikovali práce 

z oblasti KV prevencie a rehabilitácie doma i v zahraničí  

(13,14,15).  
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Aktivity PS NK v uvedenom období: 
1. Echodeň 2022 

Akcia sa konala 11.6.2022, NÚSCH Bratislava. Program pozostával zo 4 blokov (17 prednášok) + 1 blok 
farmaceutických spoločností (2 prednášky). 60 registrovaných účastníkov, pozitívne hodnotenie programu. 
Agentúrne zabezpečenie: A-medi, s.r.o. Finančné zabezpečenie: pokrytie vlastnou réžiou PS NK. Finančný 
výsledok: pozitívny (preplatok). 
 

2. Ponuka bloku PS NK na Echodny ČKS, Olomouc 2022: neakceptovaná z dôvodu uzavretia programu 
 

3. Blok PS NK, kongres SKS október 2022. 
Pripravený blok „Čo nám ponúkajú menej časté modality echokardiografie“ (5 prednášok) 

 
Juraj Dúbrava 
predseda výboru PS NK 
8.7.2022 

 

Správa  o činnosti pracovnej skupiny Pediatrická kardiológia   

Predseda:   MUDr. Viera Illíková, PhD.     

Vedecký sekretár:  doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.    

Členovia výboru: MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.  
   Prof. MUDr. Alexander Jurko ml., PhD. 

   MUDr. Martin Záhorec, PhD. 

Zloženie pracovnej skupiny po voľbách pre obdobie 10/2021 – 10/2023: 
 
MUDr. Viera Illíková, PhD – predsedníčka 
Doc. MUDr. Peter Olejník, PhD – vedecký sekretár 
MUDr. Monika Kaldarárová, PhD  
MUDr. Martin Záhorec, PhD   
Prof. MUDr. Alexander Jurko ml., PhD 
 
Počet členov PS v r. 2022: 88 členov (13 neuhradilo členský poplatok na rok 2022) 
 
Činnosť PS za obdobie 10/2021 – 10/2022: 
 

− organizácia vzdelávacích aktivít pre detských kardiológov (v rámci aj mimo DKC): 
o XXVI. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej plánovaný na november 2021 bol vzhľadom na situáciu 

pandémie Covid-19 preložený na jar 2022 (28.-29.4.2022), kedy bol súčasne pripomenutím 30. 

výročia založenia Detského kardiocentra, ktoré vzniklo v apríli 1992. Na kongres boli pozvané 

domáce aj zahraničné osobnosti, ktoré zohrali a zohrávajú dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji 

Detského kardiocentra.   

o Pokračovanie projektu klinických videokonferencií s expertmi z Children´s Hospital of 

Philadelphia s cieľom konzultovať najnáročnejšie klinické prípady slovenských pacientov so 

svetovými lídrami. V danom období boli organizované 4 videokonferencie.  

o V apríli-máji 2022 bol realizovaný pobyt zahraničného experta (prof. Jonathan Rome) z CHOP 
Philadelphia v DKC, ktorý bol v r. 2021 vzhľadom na situáciu COVID-19 odložený. Pobyt organizačne 
aj programovo realizoval  primár DKL MUDr. M. Záhorec, PhD.   



 

− popularizácia témy vrodených chýb srdca v dospelosti v komunite kardiológov pre dospelých, účasť na 
kongrese SKS 2022 
-  vytvorenie bloku PS pediatrickej kardiológie: „Prieniky detskej a dospelej kardiológie: kazuistiky“ 
s cieľom poukázať na styčné body detskej a dospelej kardiológie 

 

− aktívna účasť na plánovaní rajónnej pediatrickej kardiologickej starostlivosti (ambulantnej aj nemocničnej) 
pri nepriaznivej vekovej štruktúre detských kardiológov v SR, stabilizácia komunity detských kardiológov, 
získavanie mladých lekárov 

o na MZ SR bol podaný návrh na úpravu minimálneho štandardu špecializačného študijného 
programu v špecializačnom odbore „Pediatrická kardiológia“ s cieľom zreálniť študijný program 
pre školencov a tým zvýšiť záujem pediatrov o získanie špecializácie v odbore pediatrická 
kardiológia 

o v rámci zlepšovania starostlivosti o novorodencov s kritickou VCHS bol na MZ SR prejednávaný 
návrh na vytvorenie certifikovanej pracovnej činnosti v odbore neonatológia, ktorý by zahŕňal 
základy diagnostiky a manažmentu kritických vrodených chýb srdca pri nedostatku 
nemocničných detských kardiológov (riešené aj OPS pediatrickej kardiológie MZ SR v rámci OSN) 
 

− podpora a pokračovanie spolupráce so zahraničnými pracoviskami a odborníkmi 
o spolupráca s detským kardiocentrom detskej nemocnice vo Philadelphii (CHOP), DKC Motol 

Praha, AKH Viedeň, Herzzentrum Lipsko a i.  
 

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

 

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

o športové aktivity, podpora kardiotábora a iné 
o 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 2020-2022 bolo nutné tábor zrušiť pre 
pandemickú situáciu COVID-19. Ambícia pokračovať v organizácii táborov v ďalších rokoch zostáva. 

 
MUDr. Viera Illíková, PhD 

          Predsedníčka PS Pediatrická kardiológia 

V Bratislave, 30.8.2022 
 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Periférna cirkulácia  

Predseda:   doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH    

Vedecký sekretár:  MUDr. Matej Moščovič, PhD.  

Členovia výboru: MUDr. Martin Gočár 
   MUDr. Zuzana Maďaričová 
   MUDr. Marcela Tavačová 
 

Pracovná skupina periférnej cirkulácie (PSPC) Slovenskej kardiologickej spoločnosti pracovala od volieb pre 

obdobie 2021-2024 v zložení doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MUDr. Matej Moščovič, PhD., MUDr. Martin Gočár, 

MUDr. Marcela Tavačová, MUDr. Zuzana Maďaričová. Za predsedu PS Periférnej cirkulácie SKS bol zvolený doc. 

MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH., za vedeckého sekretára bol zvolený MUDr. Matej Moščovič, PhD., 

Pravidelne konaná odborná aktivita v spolupráci s PSPC, Angiologický deň NÚSCH, sa po odmlke spôsobenej 

COVID pandémiou konal 25.3.2022 (11.Angiologický deň), odznelo 15 prezentácií, súčasťou boli 2 živé prenosy z 

katetrizačnej sály, podujatia sa zúčastnilo vyše 120 účastníkov. Hlavnými témami boli kritická končatinová ischémia, 



cerebrovaskulárna ischémia a ochorenia aorty. Zahraničným hosťom podujatia bol intervenčný angiológ a kardiológ 

MUDr. Samuel Heller, PhD. z II.internej kliniky kardiológie a angiológie 1.LFUK a VFN Praha. 

Do programu XXVI.kongresu SKS 2021 prispela PSPC prednáškovým blokom na tému „Trombotické a 

emboblické komplikácie COVID-19 vo vaskulárnom riečisku“. Členovia PSPC sa aktívne zúčastnili aj ďalších domácich 

odborných podujatí vo forme prezentácií na témy periférnej cirkulácie, ako aj medzinárodných kongresov 

(European Society of Vascular Medicine, 9/2021). 

Predseda PSPC bol členom úzkeho autorského kolektívnu „position paper“ European Society of Vascular 

Medicine v spolupráci s viacerými členmi výboru ESC Working Group on Aorta and Peripheral Vascular Diseases 

„Management of chronic peripheral artery disease patients with indication for endovascular revascularization” 

(VASA 2022). 

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

vaskulárnej medicíny, vrátane pripravovanej vyhlášky MZSR o kategorizácii ústavnej starostlivosti (LP/2022/358). 

Počas uplynulého obdobia sa formou mediálnych výstupov aktívne zapájali do základnej osvety v oblasti cievnych 

ochorení.  

 

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH. 

predseda PS periférnej cirkulácie SKS 

18.07.2022 

 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Preventívna kardiológia 

Predseda:   MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC   

Vedecký sekretár:  doc. MUDr. Slavomíra, Filipová, CSc., FESC   

Členovia výboru:  doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.  
MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC 

MUDr. Anna Vachulová, PhD. 

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

prezenčnú formu obmedzili na minimum.                                                                                                            

Výbor sa stretol prezenčne 2-krát: 7. október 2021 (volebný výbor) a 12. máj 2022.                                                    

Zápisnice z oboch výborov boli oficiálne dodané na Sekretariát SKS e-mailom .       

Na výbore PSPK SKS 7. 10. 2021 bola za predsedkyňu PS zvolená prim. MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC. a za 

vedeckú sekretárku Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC. Členmi výboru sú:  MUDr. Dana Škultétyová, PhD., 

FESC. , Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc. a MUDr. Anna Vachulová, PhD. 

Na výbore 12. mája 2022 boli hlavnými témami: príprava implementačného mítingu na kongrese SKS 2022 a plán 

činnosti na rok 2022 a perspektívne na rok 2023.                                                                                                                    

(1) Zorganizovali sme 1 blok prednášok  s problematikou preventívnej kardiológie  tradične na kongrese 

Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti v marci 2022 (Bratislava). 

(2) Podieľame sa na preklade najnovších Odporúčaní ESC o prevencii KV ochorení 

(3) Na Kongrese SKS 2022 je PSPK zodpovedná za prípravu 2 sekcií  Implementačného mítingu o prevencii KV 

ochorení. Program predstavuje celkom 150 minút čistého času odborného programu. 

 

prim. MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC    doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC. 

predsedkyňa PSPK SKS       vedecká sekretárka PSPK SKS 

  



Správa o činnosti pracovnej skupiny Sestry pracujúce v kardiológii   

Predseda:  Mgr. Margita Mikátová    

Vedecký sekretár: Eva Kniežová   

Členovia výboru:  Miriam Faráriková 
   PhDr. Monika Labudová PhD., MBA, MPH 
   PhDr. Gabriela Šuttová 
 
Aktívna účasť členov v období 10/2021 - 09/2022 

− Kardiofórum pre sestry, online forma 

− XXX. výročný zjazd Českej kardiologickej spoločnosti v Brne 

− Nemocničné semináre pre sestry v NÚSCH Bratislava 

− Publikácia v časopise Cardiology (Výskyt a závažnosť erektilnej dysfunkcie u pacientov s             

− hypertenziou / Incidence and severity of erectile dysfunction in patients with hypertension,  M.  

− Labudová 
 
 

Správa o činnosti pracovnej skupiny Srdcové zlyhávanie 

Predseda:   MUDr. Peter Lesný, PhD.    

Členovia výboru:  MUDr. Juraj Dúbrava PhD., FESC 
   doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc., FESC, FHFA 
   MUDr. Milan Luknár, PhD. 
   MUDr. Peter Solík, PhD. 

1. V päťčlennom výbore Pracovnej skupiny Srdcové zlyhávanie SKS sú:  MUDr. Peter Lesný, PhD. – predseda, 

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., MUDr. Juraj Dúbrava, Phd., MUDr.  Milan Luknár, PhD., MUDr. Peter 

Solík, PhD.                                                                                                                                        

2. Pripravili sme Blok PS na XXVI. Kongres SKS v dňoch 7.-8.10.2021 „ Nové farmaká a ich miesto v liečbe SZ“. 

3. V dňoch 11.-12.4.2022 sme zorganizovali prvý Implementačný míting – „Akútne a chronické srdcové 

zlyhávanie“. 

4. Aktívne sme sa zúčastnili významných medzinárodných kongresov (Heart Failure, ESC Congress). 

5. Už tradične sme sa zapojili do aktivity HFA ESC „Heart Failure Awareness Days“ a pripravili sme poster 

o našich aktivitách na Heart Failure 2022.  

6. Členovia pracovnej skupiny publikovali v časopise Cardiology Letters Komentár k ESC 2021 Odporúčaniam 

pre diagnostiku a liečbu akútneho a chronického SZ ako aj viacero originálnych a prehľadových článkov 

venovaných problematike SZ. 

7. Aktívne sa podieľame na projekte HFA ESC „ATLAS 2“, ktorý je venovaný epidemiológii a manažmentu SZ 

v európskych krajinách. 

 

V Bratislave, dňa 15.9.2022     MUDr. Peter Lesný, PhD. 
Predseda Pracovnej skupiny SZ SKS 

 
  



Správa o činnosti pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc 

Predseda:  MUDr. Milan Luknár, PhD.     

Členovia výboru:  MUDr. Marcela Danková PhD. 
   doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc., FESC, FHFA 
   MUDr. Peter Lesný, PhD. 
   MUDr. Roman Margóczy 
 
Pracovná skupina transplantácia srdca a pľúc (PSHLTx) Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) má v súčasnosti 

55 členov. Činnosť PS HLTx bola ovplyvnená pandémiou COVID19. Pracovná skupina PAH zorganizovala odbornú 

konferenciu „11. stretnutie zástupcov centier pre pľúcnu artériovú hypertenziu“ (Sielnica, 2021). 

Členovia PSHLTx sa formou prednášok a posterov aktívne zúčastnili nasledovných domácich a zahraničných 

podujatí:  

− XXVI. Kongres SKS, Šamorín, 2021 

− III. Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS, Vysoké Tatry, 2021 

− Špecializovaný trojdielny webinár s tématikou pľúcnej hypertenzie, 2021 

− Implementačný míting „Akútne a chronické srdcové zlyhávanie“, Štrbské Pleso, 2022 

− Fórum mladých kardiológov, Štrbské Pleso, 2022 

− 64. sjezd českých a slovenských revmatologů, Olomouc, Česko, 2021 

− 13th European pulmonary hypertension meeting – webinár, Viedeň, 2021 

− CHEST Congress, Bologna, Taliansko, 2022 
 

Práce členov PSHLTx týkajúce sa pľúcnej hypertenzie, zlyhania srdca a transplantácie srdca a pľúc boli publikované 

v nasledovných odborných časopisoch:   

− Cardiology Letters 

− Causa subita 

− Kardiológia pre prax 

− Vnitřní lékařství,  

− Orphanet Journal of Rare Diseases 

− Lekárske noviny 

− Chest 
PSHLTx aktívne spolupracovala s asociáciami pacientov:  

− Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou  

− Dar života (pacienti po transplantácii srdca)  

− PHA Europe – európske združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou  
 

MUDr. Milan Luknár, PhD, predseda PSHLTx, v Bratislave, 13.9.2022 
 
 

https://www.sks.sk/event/iii-kongres-slovenskej-transplantologickej-spolocnosti-sls-2021-vysoke-tatry
https://www.sks.sk/event/implementacny-miting-akutne-chronicke-srdcove-zlyhavanie-strbske-pleso
https://www.sks.sk/event/forum-mladych-kardiologov-2022-strbske-pleso

