
 

1 
 

 

 

Zápisnica č. 7/2021– 2024 zo zasadnutia výboru 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

8. februára 2023, LINDNER Hotel Gallery Central, Bratislava 
 

 

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

Gonsorčík, dr. P. Hlivák, dr. P. Lesný, dr. M. Luknár, dr. J. Pacák, prof. I. Šimková, dr. A. 

Vachulová 

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

Predsedovia PS SKS (okrem členov výboru a kontrolnej komisie): dr. V. Illíková, Mgr. M. 

Mikátová, doc. S. Mišíková, doc. Poláková Mištinová, dr. P. Solík 

Ospravedlnení: dr. M. Barbierik Vachalcová, dr. O. Beňačka, dr. J. Dúbrava, dr. A. Farkaš, doc. 

Š. Farský, Ing. M. Ferko, dr. M. Hudec, dr. G. Kaliská, doc. Maďarič, dr. P. Olexa, dr. Ľ. Urban 

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

Hosť: prof. R. Hatala 

 

 

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

s programom a otvorila zasadanie. 

 

Program: 

1. Kontrola úloh 

2. Návrh na úpravu IO 

3. Cardiology Letters  

4. Aktuálne info hlavného odborníka MZ SR pre kardiológiu 

5. 11. TKD 2023 – aktuálny stav príprav 

6. Pracovné skupiny SKS  

7. Žiadosti o priznanie finančného príspevku za vedeckú aktivitu 

8. Rôzne 

- Blok SKS na Kongrese ČKS a Kongrese ESC  

- Žiadosť o podporu „IACS conference“ 

- Žiadosť o spoluprácu NIHO  

- Pripomienkovanie a hodnotenie ŠDTP DLP a KVR 

 

 

1. Kontrola úloh 

Splnené: 

- PS Ambulantní kardiológovia – voľba nového predsedu PS: nový predseda: MUDr. Peter 

Solík, PhD., vedecký sekretár: PS MUDr. Karol Mičko, členovia výboru PS: MUDr. 

Katarína Hatalová, PhD., MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., MUDr. Rudolf Uhliar, CSc.  

- 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 – projekt IMPAKS. SKS požiadala o grant na riešenie projektu. 

SKS má na projekte ¼ finančný podiel. Projekt napĺňa atribúty biomedicínskeho výskumu. 

Bolo potrebné požiadať o schválenie etickú komisiu. Dokumenty sú pripravené.  
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- Cardiology Letters - požiadať MSc. Pačesu, aby pripravil zo svojej zaujímavej prednášky 

na XXVII. kongrese SKS rukopis do CL. Zodpovedná: doc. Goncalvesová. List odoslaný a 

autor prisľúbil dodať rukopis na začiatku roka 2023. 

- Cardiology Letters – požiadať autorov prednášok originálnych prác a posterov na XXVII. 

kongrese SKS, aby ich in extenso prepracovali do rukopisov do CL. Zodpovedný: dr. 

Luknár. Žiadosť odoslaná. Dvaja autori zvažujú pripraviť článok do CL. 

- Zrušenie indikačných obmedzení kardiovaskulárnych liekov dlhodobo dostupných v SR – 

betablokátory. Zodpovedný: Dr. Hlivák a Dr. Kaliská. Bude riešené v samostatnom bode 

rokovania. 

- XXVII. kongres SKS. Archív prednášok je dostupný na webe kongresu 

www.skskongres.sk. Novinkou je archív prednášok aj na webe www.sks.sk  

Mobilná aplikácia – bude aktualizovaná o funkciu vyhľadávania podľa prednášajúcich aj 

predsedníctva  

- Zvýšiť účasť študentov a mladých do 35 rokov – urobiť prieskum. Zodpovedná: Dr. 

Barbierik Vachalcová: „Väčšina mladých lekárov sa vyjadrila, že možnosť zúčastniť sa 

kongresu by bola vďaka aktívnej účasti (získali by ľahšie povolenie zobrať si pracovné 

voľno z domáceho pracoviska). Ideálne by bolo vytvoriť napr. sekciu kazuistík (podobne 

ako na Kongrese FMK) alebo vytvoriť posterovú sekciu, kde by mohli poslať kazuistiky 

(keďže veľa z nich sa nevenuje vedeckému výskumu).Taktiež by boli motiváciou aj 

praktické školenia (napr. “hands on”), so zameraním na výkony predatestačnej prípravy.“ 

- Podmienky prideľovania finančných príspevkov SKS za vedeckú aktivitu  

Zodpovedný: Dr. Luknár. Aktuálne podmienky zverejnené na webe SKS.  

- Prof. Widimský – príprava knihy. Príspevok do knihy pripravil prof. Murín.  

- Žiadosť o priznanie finančného príspevku Dr. Klabník. Nesplnil podmienky priznania 

príspevku, bol požiadaný dodať k neukončenému grantu z roku 2015 článok do CL  

a záverečnú správu ku grantu. Bude riešené v samostatnom bode rokovania. 

Trvajúce: 

- Podmienky prideľovania finančných príspevkov SKS za grantové projekty. Zodpovedný: 

Dr. Luknár. Prof. Hatala navrhol v súlade s predchádzajúcimi predstavami zadať tematický 

okruh, napr. epidemiológia. 

- Pracovné skupiny SKS - racionalizovať počet pracovných skupín a modernizovať štruktúru 

SKS.  

Zodpovední: doc. Goncalvesová, dr. Hlivák, dr. Luknár, doc. Gonsorčík, prof. Šimková 

Bude riešené v samostatnom bode rokovania. 

 

2. Návrh na úpravu IO 

Dr. Hlivák predstavil návrh, ktorý bude predložený MZ SR čiastkovo v týchto bodoch:  

a) zrušenie indikačných a preskripčných obmedzení kardiovaskulárnych liekov dlhodobo 

dostupných v SR aj vo forme generík, ktoré stratili medicínske opodstatnenie a 

významným spôsobom komplikujú starostlivosť o pacientov s KVO.  

−  v spolupráci SKS a Slovenská hypertenziologická spoločnosť 

−  zodpovední: Dr. Hlivák, doc. Goncalvesová, Dr. Vachulová 

b) zrušenie indikačných obmedzení kardiovaskulárnych liekov, pri ktorých medicína 

založená na dôkazoch jednoznačne potvrdila ich morbi-mortalitný benefit, ktorý sa 

pretavil aj do najnovších medzinárodných odporúčaní vo forme indikácie v triede I ako 

liečby prvej línie, t. j. bez potreby „skúšania“ iných molekúl pred začatím uvedenej 

liečby  



 

3 
 

−  výbor SKS sa zhodol tento bod nateraz neriešiť 

c) zrušenie indikačných obmedzení pre antikoagulačnú liečbu non vitamín 

K dependentnými orálnymi antikagulanciami (NOAK: abecedne: apixaban, dabigatran, 

edoxaban, rivaroxaban) pri prevencii tromboembolických komplikácií pri fibrilácii 

predsiení (FP) 

− v spolupráci SKS a SASA 

− termín: koniec jari 

d) zrušenie indikačných obmedzení pre antikoagulačnú liečbu non vitamín 

K dependentnými orálnymi antikagulanciami (NOAK: abecedne: apixaban, dabigatran, 

edoxaban, rivaroxaban) pri prevencii tromboembolických komplikácií pri hlbokej 

žilovej trombóze 

− v spolupráci SKS a Slovenská angiologická spoločnosť 

− termín: začiatok jesene 

 

3. Cardiology Letters – aktuálny stav k 6. 2. 2023 

V redakcii je 13 rukopisov, z toho: 3 originálne články, 7 prehľadových článkov, 2 kazuistiky,  

1 editoriál. Prijatých je 6 článkov, pripravených na uverejnenie v č. 1-2023. U autorov 

a recenzentov je 7 článkov. Z toho je 6 vyžiadaných článkov z radov členov redakčnej rady a 1 

článok udáva výsledky riešenia grantu SKS. Doc. Goncalvesová požiadala členov výboru 

a predsedov PS, aby oslovili svojich kolegov, študentov, doktorandov o napísanie a dodanie 

rukopisov do redakcie časopisu. Prof. Hatala podotkol, že vo svete je už samozrejmým 

spôsobom neanonymné recenzovanie manuscriptov. O takomto spôsobe recenzovania v našom 

časopise by museli rozhodnúť členovia redakčnej rady. 

 

4. Aktuálne info hlavného odborníka MZ SR pre kardiológiu 

Prof. Hatala informoval o aktualitách:  

− MZ SR požiadalo odborné spoločnosti a hlavných odborníkov aby nominovali ľudí do 

komisie zaoberajúcej sa DRG. Navrhnutí: Dr. Šimovičová, Dr. Bačík 

− MKCH-ICD11- hlavní odborníci boli požiadaní o posúdenie úrovne prekladu  

 

5.  11.TKD 2023 – aktuálny stav príprav 

16. – 18. 4. 2023, hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 

Formát: prezenčne + archív na webe po podujatí;web: www.skstatry.sk. Registrácia aktívnej 

účasti je ukončená. Registrácia pasívnej účasti do 30. 3. 2023 (zvýhodnený registračný 

poplatok). Termín prihlasovania partnerov podujatia do 28. 2. 2023. Zatiaľ prihlásených 14 

partnerov. Generálny partner: Boehringer Ingelheim. Hlavní partneri: Pfizer Luxembourg 

SARL, o.z., Novartis Slovakia s.r.o.  

Predseda programového výboru, doc. Gonsorčík, informoval o stave príprav: Bolo vyzvaných 8 

PS, prednášky zaradené do 7 blokov. Prihlásených 13 abstraktov, návrh: prijať všetky do sekcie 

moderovaných posterov. Vzhľadom k množstvu prednášok budú tieto rozdelené do dvoch 

sekcií (pondelok, 17. 4). Stav príprav implementačných mítingov: pripravené, ale chýbajú 2-3 

kazuistiky k Implementačnému mítingu na tému nekardiálne operácie, navrhnúť do 2 týždňov. 

6.  Pracovné skupiny SKS 

Racionalizovať počet pracovných skupín a modernizovať štruktúru SKS.  

Zodpovední: doc. Goncalvesová, dr. Hlivák, dr. Luknár, doc. Gonsorčík, prof. Šimková. 

K uvedenému návrhu vyjadrenie a možnosti riešenia poslala právnická kancelária.  

http://www.skstatry.sk/
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Predsedníctvo SKS navrhlo zlúčenie dvoch pracovných skupín SKS, a to Neinvazívna 

kardiológia (predseda dr. J. Dúbrava) a Kardio-rádiologické zobrazovanie (predseda dr. V. 

Neuschl) do jednej PS. Ich súčasný stav nezodpovedá dnešným moderným požiadavkám 

integrovanej diagnostiky prostredníctvom zobrazovacích metód. Zjednocovací proces týchto 

PS je nevyhnutný. Výbor navrhuje predsedom PS, aby postupovali pri zlučovaní v súlade 

s aktuálnou prevažujúcou celosvetovou praxou a našli spôsob vytvorenia novej PS, a to PS 

Kardio-vaskulárne zobrazovanie. Hlasovanie1: Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

Návrh na zmenu stanov: Členstvo v pracovnej skupine je spoplatnené. Hlasovanie1: Za: 9, 

proti: 0, zdržal sa: 0 

Zmena hospodárskeho poriadku: Súčasťou členského poplatku v SKS vo výške je aj členstvo 

v 2 vybraných pracovných skupinách. Členstvo v každej ďalšej PS je 10 eur. Hlasovanie2: Za: 

9, proti: 0, zdržal sa: 0 

Výbor SKS poveruje právnu kanceláriu vypracovaním návrhu na zmenu stanov tak, aby výbor 

dostal právomoc za určitých okolností hlasovať o zrušení PS. Hlasovanie 3: Za: 9, proti: 0, 

zdržal sa: 0 

 

7.  Žiadosti o priznanie finančného príspevku za vedeckú aktivitu 

Dr. Alexander Klabník, PhD.   

Grant SKS: 16.12.2015 bola uzavretá Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov medzi SKS 

(poskytovateľ) a Oralek, s.r.o., zastúpený MUDr. Alexander Klabník, PhD. (prijímateľ) na 

riešenie vedeckého projektu: Selektívny skríning pacientov so srdcovým zlyhávaním (štádium 

B až D) v regionálnej kardiologickej ambulancii, na obdobie 3 rokov (16.12.2018). Pracovisko: 

Kardiologická ambulancia, Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, neskôr Oralek, 

s.r.o., Habovka. Školiteľ: prof. MUDr. Ján Murín, CSc. Finančný príspevok v celkovej výške 

6.000 eur. 30.6.2016 vyplatené 3 500 eur, 10.4.2017 vyplatené 1 900 eur, spolu: 5 400 eur. 

Nebola vyplatená odmena riešiteľovi.  

Na základe záverov z posledného zasadnutia výboru bol dr. Klabník požiadaný k 

neukončenému grantu z roku 2015 dodať: a) článok do CL – dodal 28. 1.2023 – aktuálne v 

recenznom konaní a b) záverečnú správu ku grantu – dodal 29. 1. 2023. 

Zároveň žiada o vyplatenie 10 % finančných prostriedkov grantu v sume 600 eur ako odmenu 

riešiteľovi. 

Rozhodnutie výboru SKS: Pretože dr. Klabník vedecký projekt ukončil a vyžiadané materiály 

dodal až v januári 2023, nemá nárok na vyplatenie odmeny vo výške 600 eur. Právnická 

kancelária preverí nárok na odmenu.  

Dr. Martin Chudý 

Požiadal výbor SKS o finančnú podporu publikovaného rukopisu autorov Chudy M, 

Goncalvesova E "Prediction of Left Ventricular Reverse Remodelling: A Mini Review on 

Clinical Aspects" v časopise Cardiology Karger. K žiadosti o podporu dodal všetky potrebné 

podklady a podľa pravidiel udeľovania finančných príspevkov SKS výbor schválil odmenu vo 

výške 500 eur. 

 

8.  Rôzne 

- Blok SKS na Kongrese ČKS a Kongrese ESC     

Doc. Goncalvesová navrhla, aby NÚSCH, SÚSCCH a VÚSCH pripravili po jednej kazuistike, 

do bloku Odporúčania ESC optikou kazuistík.  

Zodpovední: doc. Goncalvesová, doc. Gonsočík, dr. Bystriansky 

- Žiadosť o podporu IACS Conference 2024 (International Academy of Cardiovascular   

Sciences). Žiadosť do SKS odoslala dr. A. Duriš Adameová – možná spolupráca 
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s organizovaním SKS kongresu, pri tvorbe programu a prednášok, diskusie medzi klinickými 

pracovníkmi a pracovníkmi základného výskumu, vznik nových spoluprác, finančná podpora 

zo strany SKS. Výbor víta túto aktivitu a podporí ju.  

- Žiadosť o spoluprácu NIHO (Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve) – 

spolupráca NIHO a SKS v hodnotení zdravotníckych technológií, napr. kategorizácia liekov 

(kardiologické ochorenia). Vyplnenie dotazníka „Participácia odbornej verejnosti“. SKS je 

ochotná spolupracovať, ku každej parciálnej požiadavke sa vyjadríme individuálne.  

- Žiadosť o prednášku na kongrese SKS – MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA – prednáška: 

EKG diagnostika hypertrofie ľavej komory. Výbor SKS nájde vhodný priestor na najbližšom 

Kongrese SKS. Z: doc. Goncalvesová. 

- Pripomienkovanie a hodnotenie ŠDTP DLP a KVR – žiadosť z MZ SR, odbor štandardných 

klinických postupov – pripomienkovanie a hodnotenie štandardného postupu „Štandardný 

diagnosticky a terapeutický postup na komplexný manažment dospelého pacienta 

s dyslipidémiou vrátane stanovenia kardiovaskulárneho rizika v ambulantnej praxi.“ Výbor 

SKS pripraví oponentský posudok v spolupráci so Slovenskou asociáciou aterosklerózy (dr. 

Fedačko a prof. Pella). Z: Dr. Šoóšová a doc. Goncalvesová 

- Doc. Mišíková, PS Kardio-cerebrálna medicína – Výbor PS navrhol aby výbor SKS odsúhlasil 

žiadosť o zaradenie minimálne 7-dňového EKG Holtera do kategorizácie u pacientov po 

prekonaní ischemickej cievnej mozgovej príhody. Súčasný stav: preplácaný 24-hodinový EKG 

Holter. Výbor SKS podporuje návrh, žiadosť pripraví Doc. Mišíková. Z: doc. Mišíková  

- Prof. Šimková informovala o žiadosti z Cardio Policy Group ESC – preveriť nominovanie dr. 

Stančáka a dr. Komanovej (Košice) a ich ďalšie zotrvanie v uvedenej PS ESC. 

Z: sekretariát SKS  

- Konferencia sestier v kardiológii, 14. – 15. 4. 2023, hotel Patria, Štrbské Pleso. Termín 

dodania abstraktov: 20.2.2023, registrácia na pasívnej účasti do 30.3.2023.  

- Najbližšie zasadanie výboru SKS: sobota 15. apríl 2023 o 17:00, pred 11. TKD. 

 

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

zasadanie výboru. 

 

        
MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC  MUDr. Milan Luknár, PhD. 

past prezident SKS     vedecký sekretár SKS 

 

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA 

prezidentka SKS 

 


