Slovenská kardiologická spoločnosť
Zápisnica z Valného zhromaždenia
dňa 6. 10. 2017, o 12,30 h počas XXII. kongresu SKS v SND, Bratislava

Program VZ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Správa o činnosti SKS
Správa o hospodárení za rok 2016
Správa Kontrolnej komisie
Predstavenie novej webovej stránky SKS
Správa o činnosti Slovenskej nadácie srdca
Novelizácia stanov a Štatút ocenení SKS
Odovzdanie ocenení jubilantom SKS
Vyhlásenie víťazov v súťaži o najlepší poster a o najlepšie originálne práce v CL 2016
Rôzne
Záver

Správa o činnosti SKS za obdobie X/2016 – X/2017
Správu o činnosti prezentoval Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
Výbor SKS pracoval v roku 2017 v nasledovnom zložení abecedne: MUDr. Jozef Beňačka, MUDr. Adrián
Bystriansky, MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., prof. MUDr. Róbert Hatala (prezident SKS), MUDr. Peter Hlivák
(vedecký sekretár SKS), doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD., MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., doc. MUDr.
Ján Kmec, PhD., MUDr. František Kovář, PhD., prof. MUDr. Daniel Pella, PhD, doc. MUDr. Martin
Studenčan, PhD., prof. MUDr. Fedor Šimko, PhD, prof. MUDr. Iveta Šimková CSc. (past prezidentka SKS);
kontrolná komisia: MUDr. Peter Mečiar, doc. MUDr. Branislav Stančák (predseda KK) a MUDr. Anna
Vachulová.
Činnosť výboru je dokumentovaná zápisnicami, ktoré sú uverejnené na webovej stránke SKS.

Výbory pracovných skupín SKS pracovali v nasledovnom zložení:

PS akútnej kardiológie

– predseda: Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.,

PS ambulantných kardiológov

– predseda: MUDr. Karol Mičko

PS Fórum mladých kardiológov

– predseda: MUDr. Ondrej Beňačka, PhD.

PS chlopňové a vrodené chyby srdca v dosp.

– predseda: prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

PS invazívnej a intervenčnej kardiológie

– predseda: MUDr. František Kovář, PhD.

PS kardiovaskulárnej rehabilitácie

– predseda: Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.

PS neinvazívnej kardiológie

– predseda: MUDr. Pavol Chňupa

PS pediatrická kardiológia

– predseda: MUDr. Marián Hrebík, MPH

PS periférnej cirkulácie

– predseda: Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD.

PS preventívnej kardiológie

– predseda: Doc. MUDr. Filipová, CSc.

PS sestier pracujúcich v kardiológii

– predseda: PhDr. Monika Labudová, PhD.

PS srdcové zlyhávanie

– predseda: Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

PS transplantácia srdca a pľúc

– predseda: MUDr. Milan Luknár

ČLENSTVO SKS 2017
Počet evidovanych členov
Kardiolog
Internista
Angiolog
sekundárny lekár
prakticky lekar dospelych
Pediater
Detský kardiolog
Zdravotné sestry
študent
farmaceut
Iné ( vedecky prac.)
Neuvedené

925
277
162
7
86
8
12
38
31
9
10
29
256

Pracovné skupiny
Kolektívny člen - asociácia arytmií
Neinvazívna kardiológia
Pediatrická kardiológia
Invazívna a intervenčná kardiológia
Preventívna kardiológia
Transplantácia srdca a pľúc
Srdcové zlyhávanie

250
479
98
102
163
66
217

Kardiovaskulárna rehabilitácia
Akútna kardiológia
Chlopňové chyby
Ambulantní kardiológovia
Sestry v kardiológii
Periférna cirkulácia
Fórum mladých kardiológov

47
62
63
87
31
36
71

Kľúčové aktivity od októbra 2016:
• XXI. Kongres - trval dva a pol dňa, mal 945 registrovaných účastníkov
•

reorganizácia sekretariátu s personálnym posilnením

•

nový dodávateľ pre účtovnícke a finančné služby - pomerne rozsiahle výberové konanie, kde
sa prihlásil skoro dvojciferný počet uchádzačov. Výsledkom je úspora nákladov za účtovnícke
služby minimálne 60%

•

moderný online, spôsob realizácie všetkých bankových prevodov s vysokým stupňom
zabezpečenia. Nový dodávateľ opäť formou súťaže pre novú webovú stránku (viď nižšie ako
samostatný bod programu). Túto sme zrealizovali na diametrálne odlišnej platforme. Už
nemá žiadneho spoločného technického menovateľa s tým čo bol v minulosti a dovoľuje
uplatňovať všetky moderné funkcie. Vie pracovať s databázami, vie selektívne oslovovať ľudí
z databázy až po platobný terminál. Zahrňuje aj platobné terminály, elektronické, čo bude
preferovaný spôsob úhrady registračných poplatkov a členského v budúcnosti.

•

Koncom augusta sa tradične konal kongres Európskej kardiologickej spoločnosti, kde sme
zrealizovali efektívnejšiu propagáciu našej spoločnosti, Slovenska a aj Slovenskej kardiológie
a vedcov z histórie Slovenska. Pripravili sme odporúčania v slovenskej verzii vreckových
vydaní. Máme priamu spoluprácu s Európskou kardiologickou spoločnosťou:
Spolupráca v registroch EORP Slovensko dosiahlo veľké úspechy v porovnaní s našou
veľkosťou. Pracujeme na novej verzii Atlasu kardiológie, ktorý je teraz projektom European
Heart Academy v Bruseli. Je to agentúra Európskej kardiologickej spoločnosti, ktorá má
charakter logistického pracoviska pri Európskej komisii. Spolupracujeme v oblasti vzdelávania
– elektronického vzdelávania – e-learningu, naďalej na ESC odporúčaniach a spolupracujeme
cestou Fóra mladých kardiológov aj s kardiológmi zajtrajška – „Cardiologists´s of tomorrow.

•

Na kongrese Českej kardiologickej spoločnosti sme, ako je tiež tradíciou pripravili, „diagnózu
ICHS každému občanovi - „Choré dedičstvo Československa“.

Výzvy do blízkej budúcnosti
Systematicky budovať webovú stránku aj s e-learningovými modulmi.
Viacerí členovia výboru a aj iní experti sa podieľajú na programe štandardných diagnostických
a terapeutických postupov Ministerstva zdravotníctva, to je teraz veľmi aktuálny program v priebehu
niekoľkých týždňov. Za najdôležitejšie považujeme zabezpečiť kontinuitu organizovania kľúčových
podujatí vo svetle niektorých zásadných zmien pravidiel financovania odborných podujatí. Plánujeme
realizovať Tatranské kardiologické dni v tradičnom termíne a na tradičnom mieste, vo februári v hoteli
Patria na Štrbskom plese.
Jednotlivé pracovné skupiny vypracovali bilancie ich činnosti. Zapojili sa do prípravy projektu
Ministerstva zdravotníctva a Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ktorá je venovaná

včasnému manažmentu kardiovaskulárnych príhod, infarktov a aj cievnych mozgových príhod. Tento
projekt využíva aplikáciu vyvinutú aj za spolupráce pracovnej skupiny a ide o skutočne efektívny
nástroj, ktorý by mohol viesť k zásadnému zvýšeniu efektivity a skráteniu času potrebného na
transport pacientov do nemocnice s akútnymi kardiovaskulárnymi príhodami.
Správy o činnosti pracovných skupín sú prílohou tejto zápisnice.
Správa o hospodárení za rok 2016
Správu o hospodárení v krátkosti predniesol dr. P. Hlivák, vedecký sekretár, na základe podkladov
novej účtovníckej spoločnosti Arisan. Výdavky SKS za rok 2016 boli 644 k€, prijmy 647,5 k€ a zisk
bežného roka po zdanení -29 k€. Porovnanie nákladov/výnosov za predchádzajúce roky a porovnanie
2016 vs 2014 (porovnateľné roky s Tatranskými kardiologickými dňami).
Doc. Stančák, predseda kontrolnej komisie spolu s ďalšími členmi kontrolnej komisie dr. Vachulovou a
dr. Mečiarom nezistili za rok 2016 žiadne nedostatky v hospodárskej činnosti Slovenskej kardiologickej
spoločnosti po preskúmaní výsledkov hospodárenia za rok 2016.
Prof. R. Hatala dal hlasovať o prijatí Správy o činnosti SKS a Správy o hospodárení:
Prítomní: 50
Za: 96%
Proti: 0
Zdržal sa: 4%
Správy boli schválené väčšinovým hlasovaním členov SKS.
Novelizácia stanov a Štatút ocenení SKS
Novelizácia sa týka viacerých zásad a pravidiel, ktoré vytypovali členovia výboru ku korekcii na základe
skúseností s aplikáciou stanov v praxi v posledných rokoch. Výbor sa zhodol v názore, že sa nebude
meniť trojročné volebné obdobie, princíp voľby prezidenta a zásadu „2x a dosť“ (pre členstvo vo
výbore). Výbor sa zhodol aj na zmene zásady voľby kontrolného výboru (z delegátov umiestnených
v druhom kole „pod čiarou“) a na zmene termínu prechodu kompetencií na nové vedenie SKS v deň
konania Valného zhromaždenia. Stanovy boli na návrh právnej kancelárie doplnené o texty
upresňujúce postup kompetentných orgánov SKS v prípade uvoľnenia funkcií, resp. nefunkčnosti
orgánov SKS. Upravil sa aj princíp prijímania nových členov. Za takto upravený text stanov hlasovali
členovia výboru jednohlasne.
Prof. Hatala informoval aj o novom spôsobe udelenia ocenení SKS, t. j. o udelení bude rozhodovať
výbor SKS. Štatút udeľovania ocenení SKS obsahuje 2 druhy ocenení: udelenie čestného členstva a
najvyšším ocenením bude udelenie medaile SKS.
Členovia výboru návrh jednohlasne podporili.
Prof. R. Hatala dal hlasovať o schválení uvedenej novelizácie stanov a Štatútu SKS:
Prítomní: 53
Za: 94,34%
Proti: 1,89
Zdržal sa: 3,77%
Novelizácia stanov a Štatút ocenení SKS boli schválené väčšinovým hlasovaním členov SKS.
Správa o Slovenskej Nadácii srdca
Správu o činnosti Slovenskej nadácie srdca predniesla dr. Ivana Šoóšová, správkyňa SNS. Nadácia
fungovala 10 rokov pod vedením doc. Kamenského a prof. Murína, ktorí urobili záslužný kus práce.
22.5. 2017 sa uskutočnilo zasadanie správnej a dozornej rady SNS, na ktorej sa uskutočnila zmena.

Doc. Kamenský odstúpil na vlastnú žiadosť a správcom nadácie sa stala dr. Ivana Šoóšová. Zatiaľ
správna rada a dozorná rada zostávajú v rovnakom zložení.
Hlavným projektom nadácie bol renomovaný projekt MOST - Mesiac o srdcových témach. Úspešne
fungoval 10 rokov a napriek uvedeným zmenám sa rozhodlo o pokračovaní projektu aj tento rok. XI.
Ročník niesol názov „ MOST – spolu chránime vaše srdcia.“ V projekte bola SNS ako hlavný
organizátor a garant ale prizvaná bola aj Únia pre zdravšie srdce (základňa pacientov občianskeho
združenia). Projekt má nové logo. Od júna 2017 sa pokračovalo v hlavnom cieli, t.j.: edukácii širokej
verejnosti a meraní pre širokú verejnosť, merania krvného tlaku, hladiny cholesterolu a cukru v krvi,
detekcia srdcovej arytmie. Merania vo vlakoch na trase Bratislava – Košice každý utorok, stredu
a štvrtok počas 4 týždňov – spolu v 12 vlakoch. Tlačová konferencia k tomuto projektu sa uskutočnila
12.9. 2017. Okrem správcu Nadácie na nej vystúpili aj hostia: prezident SKS – prof. Hatala, doc.
Goncalvesová a doc. Dobiáš prezident SČK.
Merania v lekárňach, Dr. Max – 22.9. 2017, spolu 250 lekární v celej SR
Beh zdravia, ktorý symbolicky prepája MOSTom Bratislavu s Košicami.
Organizuje sa pri príležitosti tohto XXII. Kongresu SKS za aktívnej účasti širokej verejnosti. Pripravené
boli preventívne merania tlaku, cholesterolu, cukru a srdcovej arytmie.
6.10. 2017 od 17:00 hod – Beh zdravia pri Eurovei pri soche M.R. Štefánika
7.10. 2017 od 17:00 hod Beh zdravia v Košiciach pri Jazere.
Záujemcovia, ktorí sa zúčastnili meraní, dostali dotazníky na vyplnenie a tie sa budú následne
vyhodnocovať. V audiovizuálnych médiách sa objavili spolu 11x. Existuje aj FB stránka. Dr. Šoóšová
nakoniec vyslovila poďakovanie prezidentovi SKS za ponuku vykonávať správcu SNS a tiež poďakovala
odstupujúcemu správcovi SNS – doc. Kamenskému a jeho tímu.
Webová stránka
Dr. Ondrej Beňačka, predseda PS FMK odprezentoval nový web a jeho možnosti. Jednotlivé sekcie
webu sú zatiaľ všetky prístupné. Po prihlásení sa web personalizuje, používateľ môže označiť svoje
často používané nástroje. Takisto má k dispozícii svoj poznámkový blok. Web umožňuje robiť ankety /
voľby. Integrovaný je systém Google Analytics. V pláne je kongresový modul.
Portál znamená:
- nový web www.sks.sk
- databáza členov SKS s rôznymi možnosťami
Ciele nového webu:
- Komunikácia v komunite
- Praktický nástroj pre denné použitie
Rôzne
Prof. Hatala poukázal na takmer desaťročie nezmenený členský poplatok a s tým súvisiacu potrebu
jeho úpravy v súlade s aktuálnymi cenovými reláciami nasledovne:
- zníženie členského poplatku pre študentov a dôchodcov o 50 %
- zvýšenie ročného členského príspevku na 40 € od 1.1.2018
Hlasovanie o uvedenej úprave členského:
Prítomní: 45
Za: 60%
Proti: 26,67%
Zdržali sa hlasovania: 13,33%
Zvýšenie členského bolo odsúhlasené väčšinou hlasov.

U Z N E S E N I E VA L N É H O Z H R O M A Ž D E N I A
Slovenskej kar d i ol o gi cke j spoločnosti

Dátum konania: 6.10.2017
Miesto konania: Slovenské národné divadlo, Bratislava
Valné zhromaždenie Slovenskej kardiologickej spoločnosti (ďalej SKS)
ber i e n a vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.

Správu o činnosti SKS za rok 2016/2017
Správu o hospodárení SKS za rok 2016/2017
Správu kontrolnej komisie SKS
Správu o činnosti Slovenskej nadácie srdca
Informáciu o novom webovom portáli SKS

schvaľuje:
1. Zmenené stanovy SKS, ako boli predložené (diskutované a upravené) na
tomto Valnom zhromaždení
2. Štatút ocenení SKS
3. Zmenu v ýšky členských poplatkov
splnomocňuje:
Prezídium SKS na vykonanie všetkých nevyhnutných úprav a/alebo dodatkov k
novému zneniu stanov SKS schváleného týmto uznesením, ako aj
nevyhnutných úprav a/alebo dodatkov k tomuto uzneseniu na dosiahnutie
súladu stanov SKS so všeobecne záväznými právnymi predpismi a prípadnými
osobitnými požiadavkami registračného orgánu, to všetko v súlade s princípmi
a zvyklosťami a v súlade s účelmi sledovanými zmenou stanov.
Z á z n a m o hlasovaní V Z
Počet prítomných členov: 45
Z toho za uznesenie: 91,11%, proti uzneseniu: 2,22%, zdržali sa hlasovania: 6,67%
V Bratislave 6.10.2017

Prílohy:
Správy o činnosti pracovných skupín SKS

Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
prezident SKS

MUDr. Peter Hlivák, PhD.
vedecký sekretár SKS

Prof. MUDr. Iveta Šimková
predchádzajúca prezidentka SKS

Správa o činnosti pracovnej skupiny Akútna kardiológia

V uvedenom období výbor PS pracoval v zložení:
Predseda PS: Martin Studenčan,
Členovia PS: Vasiľ Hricák
Roman Margóczy
Martin Škamla
Juraj Fecík
V jeseni 2016 na Kongrese SKS pracovná skupina pripravila prednáškový blok venovaný komplikáciam

pri kardiologických výkonoch a v spolupráci s PSIK aj blok venovaný manažmentu NSTE-AKS v 6-tich
slovenských kadiocentrách.
Na jar 2017 členovia výboru PSAK (Hricák, Studenčan) na Kongrese Urgentnej medicíny vo Vyhniach
prezentovali problematiku včasného manažmentu STEMI s využitím novej komunikačnej technológie
a modernej antritrombotickej liečby u pacientov s AKS.
Členovia výboru PSAK sa aktívne zapojili do prípravy Projektu MZ SR a Operačného strediska ZZS
venovaného včasnému manažmentu KV príhod (STEMI a CMP) na Slovensku a zlepšeniu koordinácie
medzi ZZS , kardiocentrami a iktovými centrami s využitím mobilnej komunikačnej technológie.
Pracovné stretnutia na jar 2017 sa konali na pôde MZ SR, ako aj v sídle Bratislavskej záchrannej služby.
Členovia výboru PSAK pracujú ako aktívni členovia vedeckej rady registra SLOVAKS. V roku 2016/17
bola vykonaná analýza údajov z roku 2015 a výsledky boli publikované vo dvoch samostatných
článkoch v časopise Cardiology Letters .
Správa o činnosti pracovnej skupiny Ambulantní kardiológovia
V období rokov 2016 – 2018 pracuje výbor PSAmK v tomto zložení:
Predseda: MUDr. Karol Mičko, Lučenec
Členovia: MUDr. Jozef Beňačka, Piešťany
MUDr. Juraj Pálka ml., Košice
Program činnosti a vyhodnotenie aktivít od posledného kongresu v r. 2016
Program činnosti PS AmK je určujúcim dokumentom pre prípravu blokov prednášok PSAmK
na kongrese SKS a Tatranských kardiologických dňoch, zároveň definuje problémy kardiologickej
ambulantnej praxe, ktoré sa snaží výbor riešiť. Bol spísaný na základe pripomienok členov SKS a
obsahu diskusií na predchádzajúcich kongresoch SKS.
Na základe listu predsedu výboru PSAmK adresovaného ministrovi zdravotníctva v r. 2015 sa
v lete uskutočnilo na pôde výboru SKS (za prítomnosti hlavného odborníka MZ SR pre kardiológiu)
rokovanie so zástupcami MZ SR. Na základe záverov rokovania pripravil výbor PSAmK v r. 2015
dokument, popisujúci problémy a možnosti ich riešenia. Pokračovaním malo byť spoločné stretnutie
výboru SKS so zástupcami MZ SR za prítomnosti hlavného odborníka SKS. Neudialo sa nič – vtedajší
(minulý) hlavný odborník MZ SR sa nikdy k písomným materiálom nevyjadril a ani nezvolal k materiálu
žiadne spoločné rokovanie s výborom SKS. V tomto roku sa preto aktivity členov výboru PS
ambulantov sústredili na individuálne kontakty s pracovníkmi MZ SR pri riešení legislatívnych
problémov. K novému zoznamu výkonov sa rokovania na MZ SR zúčastňoval K. Mičko – posledné
rokovanie bolo 29. júna. J. Beňačka opakovane písomne pripomienkoval legislatívu, hlavne
problematiku zoznamu výkonov, certifikátov a v poslednom období aj pripomienkovanie zákona č.
576 o zdravotnej starostlivosti. K týmto témam sa uskutočnilo v decembri 2016 pracovné stretnutie
s oboma štátnymi tajomníkmi MZ SR, po periodickej písomnej komunikácii bolo posledné rokovanie
k novele zákona č. 576 dňa 20 septembra 2017. Tu je nutné konštatovať, že akceptácia pripomienok
lekárov z praxe je zo strany zamestnancov MZ SR stále zriedkavejšia. Problematike sa bude venovať aj
jedna z prednášok v bloku PS ambulantných kardiológov, ako aj panelová diskusia venovaná
problematike praxe ambulantných kardiológov (bude v programe kongresu SKS v piatok).
Prednášková aktivita bola pri absencií Tatranských kardiologických dní v tomto roku sústredená len na
Kongres SKS 2017
Blok prednášok na Kongrese SKS 2016
Synkopa v ambulantnej praxi (Baníková A., Mičko K., Kardiomed Lučenec)
Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika u pacientov s obličkovým ochorením (Soošová I., NUSCH
Bratislava)
Nové odporúčania pre dg a liečbu CHF - čo by sme mali vedieť na ambulancii Uhliar R., Veria
Bratislava)
Prečo neskoro diagnostikujeme fibrilácie predsiení (Mičko K., Kardiomed Lučenec)

Ako pomôže kardiosonda v UZ diagnostike nekardiálnych ochorení (Beňačka J, Int. klinika FN Trnava)
Kardiomyopatia v ťarchavosti (kazuistika) (Kropáčeková K., Mičko K. FN FDR Banská Bystrica,
Nový minister a staré problémy – nádej na riešenie žije (Mičko K., Beňačka J.)
Blok prednášok na Kongrese SKS 2017
Opresie na hrudníku a čo s nimi. (Šoošová I., NUSCH Bratislava)
Krehký pacient v kardiológii – kedy TAVI a kedy nie. (Malacký T., NUSCH Bratislava)
Problémy antikoagulačnej liečby - krvácania, poddávkovanie, recidívy NCMP – denne
v rukách ambulantného kardiológa. (Uhliar R., Veria Bratislava)
Patria blokátory PCSK9 do palety hypolipemík ambulantného kardiológa aj na Slovensku
v roku 2017? (Mičko K., Kardiomed Lučenec)
Guidelines, ekonomika, masmédiá – a pred dverami dekompenzovaný senior s CHF. (Beňačka J.,
Interná klinika FN Trnava)

Správa o činnosti pracovnej skupiny Fórum mladých kardiológov
1. Pracovná skupina pripravila prednáškový blok “Čím zaujali mladí kardiológovia?” na podujatie 8.
Tatranské kardiologické dni (14-16.2.2016, Vysoké Tatry).
2. V spolupráci so SKS a Kardio35 bol realizovaný 1. ročník Slovensko-českých konzílií mladých
kardiológov s názvom “Cor Semper Iuvenis” (9. – 10.9.2016, Púchov). Slovensko-česká spolupráca
mladých kardiológov v tejto podobe bude ďalej pokračovať formou každoročných kongresov striedavo
v Čechách a na Slovensku.
3. PS FMK pripravila prednáškový blok “Akútne stavy v podaní mladých kardiológov” na XXI. Kongrese
Slovenskej kardiologickej spoločnosti (6. – 8.10.2016, Bratislava).
4. Členovia PS sa podieľali na tvorbe a udržiavaní novej facebookovej platformy “Fórum mladých
kardiológov”.
5. Členovia PS a výbor FMK sa podieľali na vytvorení prvého výučbového videa pre lekárov v
špecializačnej príprave s názvom “Základy koronarografie”. Video bude v najbližšej dobre uverejnené
na facebookovej stránke FMK a SKS.

Správa o činnosti pracovnej skupiny Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelom veku
Aktuálny počet členov: 63
V uvedenom období výbor PS pracoval v zložení:
Predseda:
Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
Vedecký sekretár: MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
Členovia:
Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
MUDr. Pavol Chňupa
MUDr. Juraj Podracký, PhD., MPH
Ad 1. Aktívna účasť členov výboru PS
o na 7 domácich (2 s medzinárodnou účasťou) a 4 zahraničných odborných podujatiach (ČR, Rakúsko,
Švajčiarsko, Španielsko), prezentovaných celkom 33 prác v problematike chlopňových chýb a vrodených chýb srdca, z toho 8 vyžiadaných
o 5 publikovaných abstraktov, z toho 2 v medzinárodných časopisoch

o 2 práca - abstrakty publikovaný v časopise Cardiol. Young 2017 (práce prezentované na kongrese
AEPC v Lione, Francúzsko 2017: „Long term fait of coronary artery in Kawasaki disease", "Complete
correction of truncus arteriosus comm. with or without conduit: 10yrs experience")
o reviewing 100 abstraktov na ESC kongres 2017 2 členovia výboru
Ad 2. Vyzvaná aktívna účasť členov výboru
o 8th Annual CEE PH Meeting, Viedeň, Rakúsko, 18.-20.11.2016 (2 členovia, 2 práce)
o Jakubcovej memoriál, Bratislava, 10. - 11.11.2016 (2 členovia)
o Bratislavské vianočné dni pneumológov, Bratislava, 24. - 25.11.2016
o VIII. stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, 30.3. - 1.4.2017
o Fórum mladých kardiológov, 7. - 8. apríla 2017, Trnava
o EuroGUCH 2017, Lausanne, Švajčiarsko, 5.-6.5.2017 (2 členovia, 2 práce)
o ESC Congress 2017, Barcelona, Španielsko, 26.8.-30.8.2017
o XXV. Sjezd ČKS, Brno, 7.-10.5.2017
o AEPC Congress, Lion, Francúzsko, 28.3.2017
o Predsedkyňa PS sa stala koordinátorom pre Strednú a východnú Európu v problematike GUCH a ex
offo členkou výboru Working Group GUCH Európskej kardiologickej spoločnosti
o participovať na celosvetovom registri VCHS - COMPERA-GUCH
Ad 3. Publikácie
o 1 práca in extenso publikovaná v časopise Clinical Anatomy doi:10.1002/ca22955: "Double aortic
arch anomalies in Children: A Systematic 20-Year Single Center Study"
o 1 práca publikovaná in extenso: Platelet abnormalities in adults with severe pulmonary arterial
hypertension related to congenital heart defects (Eisenmenger syndrome) [doi:
10.1097/MBC.0000000000000523, Blood Coagulation & Fibrinolysis [(IF 1.238)]. - ISSN 0957-5235.
- 2016; 27 (8): 925-929.
o „Giant Coronary Artery Fistula: prenatal diagnosis, newborn manifestation“ Revista espanola cardiologica 2016; 69(11):1100
o „Cor triatriatum and rare form of partial anomalous pulmonary venous drainage.“ Cardiologia Polska 2016; 74 (11):1354.
o Zostavenie celého monotematického čísla Kardiológia pre prax "Pľúcna hypertenzia", vol.14, 2016:
4. pozostávajúci zo 7 odborných článkov.
o publikácia "Komentár k Odporúčaniam ESC a ERS pre diagnózu a liečbu pľúcnej hypertenzie 2015.
Cardiology Letters. - ISSN 1338-3655. 2016; 25 (6): 437-441.
o 2 kapitoly v monografii autorov Jansa, Ascherman a kol. "Chronická plícní hypertenzie". Maxdorf
2017, 378 s. (2 členovia)
Ad 4. Aktivity výboru
o Organizácia celodenného podujatia " Pľúcna cirkulácia očami zobrazovacích metód" 18 prednášok v 5 blokoch. Bratislava 20.5. 2017
o Vypracovanie materiálu a žiadosť na MZ SR o uznanie štatútu expertízneho pracoviska pre VCHS v
dospelosti a zaradenie do národnej siete špecializovaných pracovísk SR, v auguste 2017 žiadosť
schválená a štatút priznaný doterajšiemu Centru pre VCHS NÚSCH a.s.
o Spoluorganizovanie odborného seminára (spolu s PS NK): „Echo kardiologický deň“, Šamorín,
17.6.2017 (1 blok a spolu 6 prednášok)
o Spoluorganizovanie XXII. Memoriálu prof. Ireny Jakubcovej, Bratislava 10. - 11.11.2016: zostavenie 1 bloku so 6 prednáškami
o Zostavenie blokov PS CHaVCHS a spolupráca na bloku PS NK a PS Pediatrická kardiológia na XXI.
Kongrese SKS, 6. - 8.10.2016:

– "ZVLÁŠTNE NÁLEZY NA SRDCOVÝCH CHLOPNIACH"
– "VRODENÉ CHYBY SRDCA (V DETSTVE AJ V DOSPELOSTI) A ... šport, gravidita, IE, arytmie a extrakardiálne problémy “ a
– " ECHOKARDIOGRAFICKÉ KAZUISTIKY"
o Spoluorganizácia podujatia Sympozia PS plícni cirkulace ČKS, Lednica, 13. - 14.10.2017: zostavenie
1 bloku, 2 predsedníctva, 6 prednášok
o Zostavenie blokov PS CHaVCHS a spolupráca na bloku PS NK a PS Pediatrická kardiológia na XXII.
Kongrese SKS, 5. - 6.10.2017:
– "MANAŽMENT CHLOPŇOVÝCH CHÝB - ako menia odporúčania ESC 2017 našu klinickú prax?"
– "VRODENÉ CHYBY SRDCA a anomálie koronárnych artérií - odkaz do dospelosti"
– "Echokardiografia v klinickej praxi"
Správa o činnosti pracovnej skupiny Invazívna a intervenčná kardiológia
XX. Stretnutie pracovnej skupiny invazívnej a intervenčnej kardiológie s medzinárodnou účasťou
v dňoch 15.-17.6.2017 v Hornom Smokovci
Prezentácia invazívnej a intervenčnej kardiológie v Slovenskej republike na XXVII. Workshopu České
asociace intervenční kardiológie v dňoch 5.-7.4.2017 v Prahe
Medzinárodné sympózium zamerané na riešenie bifurkačných stenóz na EuroPCR v Paríži v dňoch
16.-29.5.2017
Prednáškové bloky na XXII. Kongrese SKS: Najzaujímavejšie kazuistiky z koronárnych intervencií
a Horúce témy v intervenčnej kardiológii
Medzinárodné sympózium zamerané na intervenčné riešenie aortálnych stenóz na TCT v Denveri
v dňoch 29.10. – 2.11.2017

Správa o činnosti pracovnej skupiny Kardiovaskulárna rehabilitácia
Výbor PS KVR pracoval v zložení :
Predseda:
Doc. MUDr. Štefan Farský
vedecká sekretárka: MUDr. Ing. Katarína Sládeková
členovia:
MUDr. Viliam Rus
2. Ťažiskom činnosti bolo vypracovanie návrhu ambulantnej kardiovaskulárnej rehabilitácie
(AKVR). K tomu sme pripravili: návrh na 12-týždňový cyklus AKVR, personálne a odborné zabezpečenie, prístrojové vybavenie v centrách, predpokladané náklady na vybavenie centra a náklady
na jeden cyklus. Do cyklu sme zaradili okrem riadenej fyzickej aktivity aj edukáciu pacientov, nácvik
relaxácie a spôsobov zvládnutia stresu, vstupný a výstupný záťažový test a test úrovne poznatkov
pacienta o prevencii KV ochorení. Koncom roka 2016 sme návrh v mene Slovenskej kardiologickej
spoločnosti predložili ministrovi zdravotníctva.
3. Nadviazali sme spoluprácu s Európskou asociáciou kardiovaskulárnej prevencie pri ESC. Na Európskom kardiologickom kongrese v Ríme v auguste r. 2016. vystúpil predseda PS KVR na zasadnutí Európskej asociácie pre kardiovaskulárnu prevenciu (pôvodne EAPCR) a na zasadnutí jej nuklea pre KVR.
Informoval o našich plánoch na zavedenie ambulantnej KVR a požiadal o pomoc pri jej implementácii.
Mailom sme dostali podrobné písomné informácie týkajúce sa AKVR a dostali sme tiež prísľub, že v
prípade potreby pošlú podporný list na MZd.

4. Prípravili sme prednáškový blok PS KVR na XX. kongres SKS v októbri r. 2016 Ako hosť v ňom vystúpili kolegovia z centier KVR v Brne a prof. Ukropcová. Prednášky vzbudili živú diskusiu, ktorá sa preniesla aj do lobby po skončení bloku.

5. V časopise Via practica sme publikovali článok: Farský Š.,Rus V., Sládeková K.: Projekt ambulantnej
kardiovaskulárnej rehabilitácie v SR (Via pract., 2016, 13(6):269-270). Prednášky sme prezentovali aj na
V. Vedeckej konferencii sestier pracujúcich v kardiológii 23.4.2016 v Liptovskom Mikuláši a na XXXI.kongrese Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti 7.-9. 4. 2016 v Bratislave.
6. Doc. Farský sa zúčastnil dňa 1.9.2016 na ESC certifikovanom kurze športovej kardiológie v Ríme.

Správa o činnosti pracovnej skupiny Neinvazívna kardiológia
Najdôležitejším podujatím PS NK za posledný rok bolo zorganizovanie Echodňa v X-Bionic
sphere hoteli v Šamoríne za účasti cca 100 kardiológov. Išlo o celodenné podujatie s veľmi dobrou
odozvou účastníkov.
Okrem toho PS NK pravidelne participuje na organizovaní Kardiologického kongresu SKS.
Predseda
výboru
PS
sa
zúčastnil
zasadnutia
predsedov
výborov
PS
echocardiografie
resp
kardiovaskulárneho
zobrazovania
Europskej
asociacie
kardiovaskulárneho zobrazovania v Amsterdame v máji 2017, kde boli analyzované
možnosti
ďaľšej
spolupráce
jednotlivých
pracovných
skupín.
Vo všeobecnosti trend v európskych krajinách je k zlučovaniu pracovných skupín pre
echokardiografiu, CT a MR diagnostiku v kardiológii do jednej pracovnej skupiny tzv „ cardiovascular
imagingu“.
Tento
sa
snažíme
uplatniť
v realnej
praxi
aj
na Slovensku. Momentálne prebiehajú rokovania o možnosti spolupráce odborníkov v týchto
subodboroch, resp. o vytvorení spoločnej pracovnej skupiny.
Správa o činnosti pracovnej skupiny Pediatrická kardiológia
Výbor pracovnej skupiny Pediatrickej kardiológie pri SKS od 19. 11. 2015 pracuje v tomto zložení :
Predseda PS :
MUDr. Marián Hrebík , MPH
Vedecký sekretár PS : MUDr. Monika Kaldarárová, PhD
Členovia PS :
prof.. MUDr. Jozef Mašura , CSc.
MUDr. Viera Vršanská, CSc.
Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD
Počet členov pracovnej skupiny Pediatrickej kardiológie je 98
Pracovná skupina Pediatrickej kardiológie usporiadala pravidelné každoročné schôdze :
- XXII. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej , 10. – 11. novembra 2016 sa v uskutočnil už tradičný
Memoriál profesorky Ireny Jakubcovej.
Prezentácie mali vysokú odbornú a aj prezentačnú úroveň. Akcie sa vo veľkom počte zúčastnili nielen
detskí kardiológovia a kardiochirurgovia ,ale aj kardiológovia a kardiochirurgovia pre dospelých, ale aj
odborníci z iných odborov. Ako vždy dôležitými poslucháčmi boli aj sestry , pracujúce na
kardiologických alebo pediatrických pracoviskách. Hlavnou témou XXII. ročníka Memoriálu prof.
Ireny Jakubcovej, priekopníčky detskej kardiológie na Slovensku, ktorý sa dnes uskutočnil
v Bratislave, bola detská kardiológia , kardiochirugia a arytmológia. Bola realizovaná
videokonferencia / Telemost Bratislava – Philadelphia / na tému Nové trendy v pľúcnej
hypertenzii. Taktiež sa realizoval postgraduálny kurz v detskej kardiológii v spolupráci s Klinikou
detskej kardiológie LFUK . Celkom bolo prezentovaných 30 prednášok počas dvoch dní. Počet

účastníkov bol 168.
- Deň detskej kardiológie , dňa 22 apríl 2017. Bolo prezentovaných 20 prednášok. Prednášky boli
aktuálne zamerané na aktuálne problémy pediatrických kardiológov. V diskusiách boli hlavne
prezentované skúsenosti z jednotlivých pracovísk. Počet účastníkov konferencie bol 68 .
- Pracovná skupina Pediatrickej kardiológie v spolupráci s Detským kardiocentrom, Slovenskou
kardiologickou spoločnosťou a OZ Margarétka zorganizovala od 2. do 15. júla 2017 XV. Letný detský
Kardiotábor v Terchovej . Zúčastnilo sa ňom 45 detí s vrodenými chybami srdca , prevažne deti
s jednokomorovou cirkuláciou vo veku 6 až 17 rokov a 12 dobrovoľníkov. Program bol pripravený pre
deti s ochorením srdca a s nižšou toleranciou fyzickej záťaže.
- V nasledujúcom období 2017 – 2018 Pracovná skupina pripravuje XXIII. Memoriál prof. Ireny
Jakubcovej , ktorý sa uskutoční 9.- 10. novembra 2017 v Bratislave. Na jar / apríl – máj / 2018
plánujeme Deň detskej kardiológie a kurz Kritické stavy v detskej kardiológii / termín upresníme
dodatočne / a počas prázdnin v júly 2018 XVI. Letný detský Kardiotábor.
15. – 16. novembra 2018 budeme organizovať XXIII memoriál prof. I . Jakubcovej.
Členovia pracovnej skupiny Pediatrickej kardiológie sa aktívne a pasívne zúčastňujú akcií
usporiadaných SKS ( v spolupráci s inými pracovnými skupinami SKS ) a akcií organizovaných inými
odbornými spoločnosťami.

Správa o činnosti pracovnej skupiny Periférna cirkulácia
Pracovná skupina periférnej cirkulácie (PSPC) Slovenskej kardiologickej spoločnosti pracuje počas
volebného obdobia 2016-2018 v zložení:
doc.MUDr. Juraj Maďarič, PhD.
MUDr. Peter Gergely
MUDr. Ľubomír Špak, MPH
MUDr. Marek Tóth
MUDr. Matej Moščovič, PhD.

Každoročne konaná aktivita PSPC, Angiologický deň NÚSCH, sa konala 25.11.2016 (9.Angiologický
deň), odznelo 13 prednášok, súčasťou bol 1 živý prenos z katetrizačnej sály, podujatia sa zúčastnilo
vyše 100 účastníkov. Hlavnými témami boli životný štýl a dietetika pri vaskulárnych ochoreniach,
interdisciplinárna problematika pri manažmente vaskulárneho pacienta a ochorenia aorty.
Zahraničným hosťom podujatia bol doc. MUDr. Jan Piťha, PhD. z FN Motol/IKEM Praha.
Do programu XXI.kongresu SKS 2016 prispela PSPC prednáškovým blokom na tému „Periférna
cirkulácia – Hot lines: výber z aktuálnych štúdií“. Členovia PSPC sa aktívne zúčastnili aj ďalších
domácich, ako aj medzinárodných kardiologických a kardio-vaskulárnych podujatí a v priebehu roka
publikovali viaceré odborné články s tématikou ochorení periférnej cirkulácie. Zástupca PSPC sa
podieľal na recenznej činnosti k inovovaným odporúčaniam European Society of Cardiology
„Peripheral Artery Diseases“, ako aj na odporúčaniach European Society for Vascular Medicine „The
Diagnosis and Management of Raynaud’s Phenomenon“.

Členovia výboru PSPC aktívne kooperujú aj z MZSR a SLS pri riešení viacerých aktuálnych tém z oblasti
vaskulárnej medicíny.

Správa o činnosti pracovnej skupiny Preventívna kardiológia
Predseda: Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
Členovia: Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.
Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
Doc. MUDr. Marián Sninčák, CSc.
Aktivity:
(1) Konferencia PSPK SKS spoločne s Kongresom SHS: apríl 2017, Tále
(2) Komentár k novým odporúčaniam ESC pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení – do Cardiology Letters
(3) Príprava Vreckového vydania ESC odporúčaní pre prevenciu KV ochorení
(4) Pripravený blok PSPK na Kongres SKS október 2017 s 2 pozvanými zahraničnými prednášateľmi (prof. Nilsson, Švédsko, prof. Barna, Maďarsko)
(5) Pripravený blok prednášok PSPK na Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov , Starý Smokovec, október 2017

Správa o činnosti pracovnej skupiny Sestry pracujúce v kardiológii
Blok prednášok na XII. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva
24.-25. marca 2017 v Bojniciach.
Dva 2 hodinové workshopy týkajúce sa Prevencie kardiovaskulárnych ochorení + prednáška na
kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska s medzinárodnou účasťou v bloku sestier 18.-20.
mája 2017 v Šamoríne.
Dva bloky prednášok na XXII. Kongrese Slovenskej Kardiologickej spoločnosti 5.-6. októbra 2017
v Bratislave.
Pripomienkovanie ZZV pre DRG pre ošetrovateľské výkony v prevencii kardiovaskulárnych ochorení
a intenzívnej starostlivosti.

Správa o činnosti pracovnej skupiny Srdcové zlyhávanie
1. Pracovná skupina Srdcové zlyhávanie SKS má 217 členov.
V päťčlennom výbore sú:
Predseda:
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.,
Vedecký sekretár: MUDr. Peter Lesný, PhD.
Členovia:
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
MUDr. Milan Luknár, PhD.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
2. Pokračujeme v projekte rezidenčného vzdelávania lekárov s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov
so SZ na Slovensku. Projekt sa realizuje na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca, NÚSCH a.s.,
v Bratislave. V roku 2016 sa ho zúčastnilo 16 lekárov a v prvom polroku 2017 11 lekárov.

3. Pripravili sme edukačnú akciu venovanú problematike srdcového zlyhávania s názvom Kardiofórum,
ktorej sa zúčastnilo 70 kardiológov a internistov.
4. Publikovali sme výsledky zo Slovenského registra akútneho srdcového zlyhávania (SLOVASeZ II)
v Cardiology Letters. Pripravujeme ďalšiu fázu registra SLOVASeZ III.
5. Pracovná skupina pripravila blok na XXII. Kongrese SKS. „Obľúbené mantry pri chronickom
srdcovom zlyhávaní. Platné či nie.“
6. Pripravili sme edukačné materiály pre pacientov so srdcovým zlyhávaním.

Správa o činnosti pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc

1. Pracovná skupina Transplantácia srdca a pľúc (PSHLTx) má 66 členov.
2. 7. 6. 2017 sa uskutočnil výročný seminár „Zahraničný hosť“, prednášateľom bol prof.
Davor Miličić z chorvátskeho Záhrebu..
3. Pracovná skupina pripravila blok prednášok na Kongres SKS 2017.
4. Členovia pracovnej skupiny sa formou prednášok a posterov aktívne zúčastnili na domácich a zahraničných kongresoch a odborných podujatiach s problematikou zlyhávania a transplantácie srdca a pľúc a pľúcnej hypertenzie (Heart Failure ESC, Central European meeting on Pulmonary Hypertension, Konferencia sestier pracujúcich v kardiológii a i.).
5. Členovia pracovnej skupiny sa aktívne zúčastnili odborných pracovných stretnutí a diskusií v SR a zahraničí s tématikou HLTx a pľúcnej hypertenzie.
6. PS HLTx aktívne spolupracovala s organizáciami pacientov po HTx a s pľúcnou hypertenziou.

