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Zápisnica č. 12/2006 — 2009 zo zasadnutia
výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti

v Bratislave dňa 29. apríla 2008

Zasadnutie výboru sa konalo v 4IN (3. poschodie) v zasadačke sídla SKS, Ružinovská 42, dňa 29. apríla 2008 o 14:00 hodine.
Prítomní členovia výboru (abecedne): MUDr. J. Beňačka, doc. MUDr. E. Goncalvesová, prof. MUDr. R. Hatala, MUDr. P. Chňupa, doc. MUDr. S.
Filipová, MUDr. V. Fridrich, h. doc., MUDr. G. Kaliská, doc. MUDr. G. Kamenský, MUDr. F. Kovář, MUDr. P. Margitfalvi, prof. MUDr. J. Murín,
MUDr. M. Studenčan, doc. MUDr. I. Šimková
Predsedovia pracovných skupín: MUDr. V. Čavoj, prof. MUDr. J. Fabián, MUDr. M. Hrebík, prof. MUDr. V. Hricák
Neprítomní (ospravedlnení): prof. MUDr. V. Bada, prof. MUDr. A. Dukát, MUDr. P. Mečiar, prof. MUDr. Z. Mikeš, MUDr. V. Vršanská

1. Kontrola úloh podľa zápisnice č. 11/2006 – 2009

A) Odporúčania
1. Kardiostimulácia. PS pre arytmie a kardiostimuláciu vypracuje vlastné

„Odporúčania pre Kardiostimuláciu“. Zodpovední prof. R. Hatala,
MUDr. G. Kaliská. Termín: október 2008.

2. Resynchronizačná liečba. Pre resynchronizačnú liečbu vypracuje SKS
(PS pre Arytmie a KS) vlastné „Odporúčania“. Zodpovední: prof. R.
Hatala, MUDr. G. Kaliská. Termín: október 2008.

3. NSTEMI. Preklad sa až teraz realizuje. Komentár je v záverečnej fáze
spracovania, zodpovedný prof. V. Hricák a MUDr. Studenčan. Pre-
klad zadal doc. Kamenský v týchto dňoch. Termín preto predĺžený do
konca mája 2008.

4. Záťažové testy. PS pre prevenciu a PS pre KV rehabilitáciu vytvorí
vlastné odporúčania (zodpovední: doc. Filipová, prof. Mikeš). Ter-
mín: október 2008.

5. Prístup k srdcovej frekvencii (diagnostika i liečba) u pacientov
s kardiovaskulárnym ochorením. Zodpovední: prof. Bada a doc. Fi-
lipová. Termín: koniec mája 2008.

6. Endomyokardiálna biopsia. Odporúčania pre indikáciu diagnostic-
kých endomyokardiálnych biopsií. Zodpovední prof. J. Fabián, doc.
Goncalvesová. Termín: jún 2008.

7. Prevencia. PS preventívnej kardiológie: Zodpovední doc. S. Filipová,
doc. G. Kamenský. Odporúčania sú preložené. Na kongrese
v Piešťanoch preložené materiály skontrolovali. Komentáre boli za-
dané skupine, ktorá dostala krátky termín na dopracovanie. Do 15.
mája 2008 by mali byť hotové odporúčania v definitívnej podobe.

B) Akcie SKS (rok 2008)
1. 4. tatranské dni (2. – 5. marec 2008, vyhodnotenie, doc. Kamenský)

Akcie sa zúčastnilo asi 400 účastníkov. Výhodou tejto akcie je, že pred-
nášky sú v jednej sále. Na jednotlivých prednáškach bol veľký počet
poslucháčov. Akcia prebiehala zhruba v takých intenciách ako po
minulé roky. Zisk z celej akcie je asi 750 000 Sk. Nevýhodou bolo, že
na posledný deň, keď mnohí cestovali domov, boli zaradené najlepšie
originálne práce. Doc. Kamenský sa poďakoval za ocenenie organizá-
cie Tatranských kardiologických dní a súčasne oznámil, že nasledujú-
ce podujatie už nebude organizovať s tým, že treba dať šancu a priestor
na aktivity pri organizácii tejto akcie ďalším členom výboru, prípadne
mladým kardiológom SKS. Tatranské kardiologické dni sú jednou
z vrcholových akcií SKS a členskou základňou sú hodnotené mimo-
riadne pozitívne.

2. Deň detskej kardiológie (27. marec 2008, Martin, doc. Jurko, ml., prim.
Hrebík).
Musel sa zmeniť termín a miesto konania. Akcia prebiehala vo Val-
čianskej doline neďaleko Martina. Podujatie bolo pripravené
s hodnotným odborným programom.

3. Piešťany – spoločná schôdza PS preventívnej kardiológie a PS KV
rehabilitácie (11. – 13. apríl 2008, doc. Filipová, prof. Mikeš). Toto
podujatie organizovali dve pracovné skupiny. Akcia dala priestor účast-
níkom, aby mohli komunikovať aj mimo prednášok, čo na veľkých
kongresoch často nie je časovo umožnené. Poďakovanie patrí aj prof.
Murínovi, ktorý bol na celej akcii, čo veľmi pozdvihlo úroveň poduja-
tia. Spoluorganizátormi boli aj odborníci z oblasti arteriosklerózy,
zúčastnili sa diabetológovia, boli tam i ďalší mienkotvorní ľudia. Po-
darilo sa dosiahnuť aj účasť pediatrov, ktorí majú blízko k téme pre-
vencie. Potešujúce je, že pediatri ostali na celej konferencii, aby si
vypočuli, čo sa deje s ich deťmi, pacientmi, keď dorastú. Prítomný bol
prof. Fodor z Kanady, ktorý mal nielen prednášky, ale zapájal sa aj do
diskusií, odporúčaní. Akcie sa aktívne zúčastnili aj kolegovia z Brna.

4. PS pre transplantáciu srdca a pľúc (17. apríl 2008, NÚSCH, doc.
Goncalvesová, prof. Fabián)
Išlo tradične o veľmi dobrú odbornú akciu. „Zahraničný hosť“: prof.
Andreas Zuckermann z AKH, Viedeň, predniesol svoje skúsenosti.

5. Konferencia PSIIK (XI. stretnutie, 12. – 14. jún 2008, Vyhne, prim.
Mečiar, doc. Fridrich, MUDr. Kurray). Zatiaľ je na sekretariáte SKS
päť prihlášok, ešte sa nejaké očakávajú. Väčšina prihlášok na technic-
ké zabezpečenie je na sumu 100 000 Sk.

6. XIII. kongres SKS, Bratislava, 5. – 7. október 2008 (doc. Goncalveso-
vá, prof. Murín).
Do Istropolisu vstúpil buď nový majiteľ alebo spolumajiteľ, ktorý po-
žaduje, aby bol termín kongresových podujatí od nedele do stredy.
Túto informáciu dostalo SKS počas konania 4. tatranských kardiolo-
gických dní. V tejto súvislosti máme niektoré nevyskúšané „novinky“:
zmena dní kongresu (štvrtok – sobota nebude, ale nedeľa – utorok),
možno bude teda kratší časový priestor pre kongres, nie je ešte tradí-
cia (vyskúšanie) týchto „dní“. Za organizáciu kongresu ostali t. č. dva-
ja zodpovední: prof. Murín a doc. Goncalvesová. Kongres je však ak-
ciou celého výboru. Niektoré aktivity sú už rozbehnuté, podieľa sa na
nich aj sekretariát SKS. Po minulé roky sme mali dobré skúsenosti
s firmou Decoy, ktorá zabezpečuje organizáciu podujatia. Spoločen-
ská akcia (vlastníkov Istropolisu) v sobotu 4. októbra 2008 v Istropolise
skončí vo večerných hodinách asi o 23:00. Na zabezpečenie výstavby
stánkov potrebujú organizátori SKS kongresu asi 12 hodín, to zname-
ná, že XIII. kongres môže „plnohodnotne“ začať v nedeľu 5. októbra
2008 asi o 13:00 h. Vzhľadom na význam kongresu ako „Akcie roka
SKS“ navrhuje prof. Murín začať aspoň „obmedzene“ od
09:00 h v jednej (Kinosála) či dvoch sálach (plus Teátro?) – čo je fir-
ma DECOY schopná zabezpečiť. Významne to závisí od počtu prihlá-
sených sponzorov, ale zdá sa, že ich bude dostatok. Poobede v nedeľu
5. októbra 2008 už môžu byť riadne k dispozícii i tri sály. Otvorenie
kongresu (vrátane účasti zahraničného hosťa, Haviarovej prednášky,
ocenení jubilantov a krátkeho kultúrneho vystúpenia) by mohlo byť
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popoludní a nie až večer. Ukončenie XIII. kongresu sa plánuje
v utorok možno o 15:00 h. Nedávno sa ozval zahraničný prednášateľ:
Francisco Lopez-Jimenez. Uhradí si náklady na cestu sám, SKS by
platila len ubytovanie a jeho pobyt u nás a dopravu z Viedne. Zas by
okrem stánku SKS mohol byť aj stánok MOSTu, prípadne aj stánok
ESC (ak získame súhlas). Pracovné skupiny SKS s veľkým počtom čle-
nov by mali sympózium v trvaní 90 min, PS s menším počtom členov
60 min trvanie sympózií. Najväčšia PS neinvazívnej kardiológie dve
sympóziá: jedno v trvaní 90 min a druhé 60 min. Ďalej treba zabezpe-
čiť jednu sekciu súťaže mladých kardiológov, jednu sekciu Českej kar-
diologickej spoločnosti, jednu sekciu Nadácia srdca – projekt MOST,
jednu sekciu súťaže posterov. Ostáva priestor ďalším záujemcom: a)
Tradične Internistická spoločnosť (60 min), farmako-ekonomická spo-
ločnosť (60 min), b) Hypertenziologická spoločnosť žiadala 60 min
a c) pre formujúcu sa pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá poruchami
periférnej cirkulácie. Základná filozofia: 1. Firemné sympóziá: nede-
ľa a utorok (výnimka: generálny či hlavný sponzor). 2. Ak bude veľa
prihlásených originálnych prác, tak treba využiť všetky štyri sály, even-
tuálne väčšia posterová sekcia. Samozrejme zachováme „tradičné ak-
tivity“: beh zdravia, internetový kútik. Zaznela informácia, že prof.
Dukát ponúka účasť prof. S. Yusufa a naša spoločnosť by potom mala
hradiť jeho cestu i pobyt (výbor to podporil). Uvažujeme, ako to bolo
už aj minulý rok, o „promócii“ dvoch kníh: 1. prof. V. Štvrtinová a spol.
„Choroby ciev“ a 2. doc. Gvozdjaková a spol. „Mitochondrial disea-
ses“ na stánku SKS počas veľkej prestávky kongresu, asi druhý deň
akcie.

7. XIV. Memoriál I. Jakubcovej, Bratislava, 13. november 2008 (MUDr.
Vršanská)
Minulý rok sa prof. Murín zúčastnil tejto akcie, spolu asi 200 až 250
účastníkov. Zúčastnili sa jej aj českí kolegovia. Predpokladá sa, že
tohtoročné podujatie bude mať podobný priebeh.

8. Blok SKS na Kongrese hypertenziológov v Žiline (24. apríl 2008).
Prednášky mali traja členovia výboru SKS a doc. Bulas. Naše vystúpe-
nie bolo dobre prijaté.

C) Nové Stanovy SKS (rok 2008)
V dňoch 8. – 9. februára 2008 sa konalo výjazdové zasadnutie výboru

SKS, na ktorom sa zúčastnilo osem členov výboru. Bol vypracovaný a prijatý
text nových stanov, ktorý je zverejnený na www.cardiology.sk na diskusiu
členskej základni a bude sa o ňom hlasovať na najbližšom Valnom zhro-
maždení. (Zodpovední: prof. R. Hatala, doc. E. Goncalvesová). Stanovis-
ko Kontrolnej komisie (MUDr. Beňačka a spol.): MUDr. Beňačka vyjad-
ril písomne nesúhlasné stanovisko s procesom aktualizácie Stanov SKS za
kontrolnú komisiu. Pretože neboli prítomní ďalší dvaja členovia kontrol-
nej komisie, návrhom MUDr. Beňačku sa bude zaoberať výbor SKS na
ďalšom rokovaní. Väčšina členov výboru žiadala pozmeniť znenie listu.
Najprijateľnejší bol návrh prim. Studenčana.

D) Zahraničné aktivity SKS v roku 2008
1. ČKS – kongres v Brne (24. – 28. máj 2008)

– blok SKS „Žena a srdce“ (25. máj 2008 v nedeľu) – o 15:00 h
s vystúpením kolegýň tak, ako na našom minulom kongrese (októ-
ber 2007)

– prof. Murín pôjde na otvorenie kongresu v sobotu 24. mája 2008
2. Alpe-Adria akcia (5. – 8. jún 2008, Portorož)

– 10 000 Sk podpora aktívnym členom od SKS (400 Sk je kongre-
sový poplatok)

– cesta (firma Krka sa podujala včas nahláseným pomôcť s dopravou
alebo účasťou)

3. List dr. G. Kissa (ved. sekretár Maďarskej kardiologickej spoločnos-
ti). Vyzval SKS v apríli 2008 k užšej spolupráci v najbližších rokoch
(prof. Hatala nás na Maďarskom kongrese v tomto smere zastúpi, na-
koľko sa ich kongresu zúčastňuje). Pozýva nás na „bilaterálne“ stret-
nutie (9. máj 2008 popoludní) k prediskutovaniu možnej užitočnej

spolupráce. Ak bude s tým mať prof. Hatala „navyše“ výdavky (uby-
tovanie), uhradí to SKS.

E) Garancie SKS iným subjektom (farmaceutické firmy), doc. Filipová

Doc. S. Filipová informovala o priznaní garancie SKS sponzorova-
ným ďalším odborným podujatiam od začiatku roku 2008. Žiadosti už majú
štandardné „položky“, takže SKS môže na ich základe zodpovedne roz-
hodnúť.

F) Voľby prezident-electa v ESC 2008 – 2010 (máj/jún 2008)
1. prof. Widimský P. vypadol z oficiálneho zoznamu ESC (apríl 2008,

oznámenie výborom ESC mailom)
ostali: prof. Ch. Hamm (Nemecko, invazívny kardiológ) a prof. M.
Komajda (Francúzsko, klinický kardiológ, poslal CV a predstavy)
V diskusii výbor SKS odporúčal podporiť prof. M. Komajdu (formu-
loval podporu ESC pre centrálnu Európu, vrátane Slovenska).

2. Podpora prof. SD Kristensena (z Dánskej kardiologickej spoločnosti
na post vice-prezidenta ESC Boardu, 2008 – 2010) – žiadal prof. HS
Hansen (prezident Dánskej kardiologickej spoločnosti). Výbor SKS
je o tom oboznámený.

G) Žiadosti o finančnú podporu publikačnej/prezentačnej činnosti
členov SKS

1. Ocenenia troch publikácií prof. MUDr. Fedora Šimka, CSc., ohod-
notené finančnou podporou 10 000 Sk (rozhodnutie výboru SKS dňa
11. marca 2008) boli na rokovaní výboru SKS dňa 29. apríla 2008 pre-
hodnotené nasledovne: práca z oblasti klinického výskumu v oblasti
kardiológie bola ocenená sumou 30 000 Sk, ostatné dve práce boli
ocenené finančnou odmenou á 10 000 Sk (spolu 50 000 Sk).

2. MUDr. Mgr. Ľudovít Paulis. Publikácia „Morphological Alterations
and NO-Synthase Expression in the Heart after Continuous Light Ex-
posure of Rats.“ Uvedená v zahraničnom časopise Physiological Re-
search 56 (Suppl. 2)71–76; IF 2,09. Na základe súčasných pravidiel
bola odhlasovaná podpora v sume 10 000 Sk.

3. Mgr. Jana Matejíková. Prezentácia „Suppression of ischemic
arrhythmias in the diabetic heart does not require P13K/AKT and
ros: Relevance to ischemic preconditioning“ na kongrese XXVIII.
svetový kongres ISHR 2008 (28. – 31. máj 2008) v Aténach. Žiadosť
o podporu uvedenej práce výbor zamietol.

4. RNDr. František Kristek. Prezentácia „Different of eNOS and nNOS
inhibition on cardiovascular system of Wistar rats“ na kongrese ALPE
– ADRIA. Aktívna účasť na Kongrese ALPE – ADRIA bola podľa
dohodnutých kritérií ocenená sumou 10 000 Sk.

5. RNDr. Soňa Čačányová, PhD. Prezentácia „Effect of chronic nNOS
inhibition on blood pressure, vasoactivity and arterial wall structure
in Wistar rats“ na kongrese ALPE – ADRIA. Aktívna účasť na Kon-
grese ALPE – ADRIA bola podľa dohodnutých kritérií ocenená su-
mou 10 000 Sk.

6. MUDr. Táňa Ravingerová, CSc. Prezentácia „Treatment with statins
protects rat heart against ischemia/reperfusion injury independent of
lipid-lowering“ na kongrese: XXVIII. svetový kongres ISHR 2008 (28.
– 31. máj 2008) v Aténach. Žiadosť o podporu uvedenej práce výbor
zamietol.

7. PhDr. Pavla Nôtová, PhD. Prezentácia „Depression – risk factor of
heart failure“ na kongrese 10th International Congress of Behavioral
Medicine v Tokiu (27. – 30. august 2008). Žiadosť o podporu uvede-
nej práce výbor zamietol.

8. MUDr. Alexander Klabník. Prezentácia „Gender differences in clini-
cal profile, new quality markers and in-hospital mortality of chronic
heart failure“ na kongrese ALPE – ADRIA. Aktívna účasť na Kon-
grese ALPE – ADRIA bola podľa dohodnutých kritérií ocenená su-
mou 10.000 Sk.
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9. MUDr. Peter Lesný. Prezentácia „The Seattle Heart Failure Model
and BNP in prediction of mortality in patients with severe heart failu-
re“ na kongrese Heart Failure Congress 2008 v Miláne (14. – 17. jún
2008). Žiadosť o podporu uvedenej práce výbor zamietol.

10.  MUDr. Ivan Varga. Prezentácia „Does Coronary Angiography Con-
siderably Contribute to Diagnostic Evaluation in Patients with Heart
Failure of Unknown Etiology?“ na kongrese ALPE – ADRIA. Aktív-
na účasť na Kongrese ALPE – ADRIA bola podľa dohodnutých kri-
térií ocenená sumou 10 000 Sk.

H) Finančné príspevky/odmeny za prezentáciu na významných medzi-
národných vedeckých podujatiach
Výbor SKS rozhodol výrazne podporiť hlavne výskumné práce z oblasti

klinickej kardiológie. Z toho dôvodu budú pozmenené podmienky finanč-
nej podpory publikačných a prezentačných aktivít členov SKS. V období
od tejto schôdzky výboru SKS do doby vypracovania nových pravidiel fi-
nančnej podpory publikačných a prezentačných aktivít členov SKS nebu-
de ďalšie prijaté žiadosti o finančnú podporu výbor SKS schvaľovať.

I) Žiadosti o členstvo v SKS
Šesť žiadostí: Mgr. Jana Mujkošová, MUDr. Marta Jakubová, MUDr.

Margita Pirošová, MUDr. Tatiana Pišková, MUDr. Silvia Uhlárová,
MUDr. Monika Rosiarová. Všetkých šesť výbor SKS v hlasovaní prijal za
členov SKS.

J) Rôzne
1. MUDr. Beňačka (PS ambulantných kardiológov) žiadal pre ambu-

lantných kardiológov upraviť/definovať liečbu druhogeneračnými sta-
tínmi (list predsedovi Malej kategorizačnej komisie) a upraviť angio-
logické (ultrazvukové) vyšetrenia (list na vedúceho katedry Kardiológie
a angiológie prof. Riečanského).

2. Prof. Murín tlmočil pozvanie Maďarskej spoločnosti do Balatonfüre-
du: 9. máj 2008, 14:00 – 16:00 h. Je záujem o užšiu spoluprácu v tomto
období. Prof. Hatala je tam prednášateľom a zastúpi i našu SKS v daný
deň.

3. MOST 2008 (doc. Kamenský). Akcia sa dobre rozvíja.
4. EuroHeart Project (doc. Kamenský). Pre potreby ESC doložené vý-

daje z roku 2007 na základe ESC vyžiadania.
5. UEMS – platba 1 000 Sk za SKS (prof. Murín) – treba zrealizovať.

6. Žiadosť SAV, Ústav pre výskum srdca (prof. Slezák, MUDr. Ravinge-
rová, MUDr. A. Ziegelhoffer) o spoluúčasť SKS na ich medzinárod-
nom podujatí (28. – 30. september 2008): „Advances in CV Research:
from genes and molecules to clinical applications“. Jestvuje predsta-
va aktívnej účasti klinického kardiológa (viacerých ?), delegovaného
výborom SKS. Žiadatelia očakávajú finančnú podporu zo strany SKS
(asi v úrovni 120 – 150 tis. Sk). Výbor je ochotný akciu podporiť asi vo
výške 100 000 Sk s podmienkou, aby sme podporili takú zložku výda-
jov, ktorá sa dá „daňovo ošetriť“. Tiež sa má SKS potom stať spoluor-
ganizátorom akcie.

7. Rok 2009 – Bratislava, medzinárodná konferencia Mitochondrial Me-
dicine (za spolupráce z SKS), doc. Gvozdjaková a spol. o to žiada vý-
bor. Predbežný súhlas, je potrebné predložiť program a víziu akcie.

8. Národný KV program (doc. Kamenský) – program je predložený Mi-
nisterstvu zdravotníctva SR a čaká sa na schválenie.

9. Ekonomická uzávierka za rok 2007 (SKS): predložila Ing. Ďurčan-
ská (doc. Goncalvesová, prof. Murín) – výnosy (10 022 tis. Sk)
a náklady (11 760 tis. Sk), daň z príjmov (rok 2007): 1 011 tis. Sk –
teda výsledok po zdanení (strata: 2 749 tis. Sk) (v tom je uvedená
daň asi 1 mil. 2,1 mil. z výdavkov bolo určených podpore SKS publi-
kačnej a prezentačnej aktivity členov SKS). V uplynulom roku SKS
očakávané činnosti (podpora publikačnej a prezentačnej činnosti)
svojich členov SKS podporovala nad rámec svojich súčasných mož-
ností, ktoré sú limitované novovzniknutou daňovou povinnosťou
a novým sídlom spoločnosti.

10. Ocenenie členov výboru SKS na Európskej úrovni: 1. Nominačná ko-
misia ESC (obdobie 2008 – 2010) medzi ôsmimi kandidátmi na šesť
postov za Asociácie/pracovné skupiny/councils nominovala i prof. dr.
R. Hatalu. 2. Prof. Ferrari (prezident ESC september 2008 – septem-
ber 2010) pozval doc. G. Kamenského do Programového výboru ESC
pre ESC kongresy 2009 a 2010 (oblasť: prevencia a hypertenzia) –
ďakujeme za dobrú reprezentáciu.

11. Katalógy výkonov – MUDr. Vivodová (Ministerstvo zdravotníctva)
ocenila našu aktivitu nominovaním MUDr. Kaliskej. Možné je, že
požiadajú (z MZ SR) i MUDr. J. Beňačku (ktorý v danej oblasti strá-
vil nemálo úsilia a času na projekte).

Nasledujúca schôdza výboru SKS: 24. jún 2008 o 14:00 h v zasadačke
SKS, Ružinovská 42, 821 01 Bratislava.

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
vedecká sekretárka SKS prezident SKS
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