Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS

Zápisnica z Valného zhromaždenia členov SHS 6. apríla 2019 o 11. 50 hod
na XXXIV. Kongrese SHS, hotel Grand, Jasná, Demänovská dolina
Valné zhromaždenie (VZ) otvorila prezidentka SHS doc. Filipová a ďalej ho viedla spolu
s vedeckou sekretárkou výboru dr. Pastrnákovou a viceprezidentom prof. Gašparom.
V úvode prítomných prezidentka privítala, skonštatovala že bolo registrovaných 250
účastníkov kongresu. Samotná SHS má 297 registrovaných členov.
Na VZ sa zúčastnilo 18 členov SHS.
Vedecká sekretárka prítomným predostrela návrh programu VZ tak, ako ho pripravili členovia
výboru SHS na výbore SHS 4. 4. 2019:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti SHS od 33. Kongresu SHS 2018 (Žilina)
3. Správa o hospodárení SHS za rok 2018 a plán výdavkov na r. 2019 a 2020
4. Plán činnosti SHS na rok 2019 a 2020
5. Plánovanie 35. Kongresu SHS 2020
6. Diskusia, hlasovania
7. Rôzne
8. Vyhlásenie najlepšej originálnej práce/kazuistiky 34. Kongresu SHS 2019
9. Ukončenie VZ
Ad 1)
Prítomní hlasovali o predloženom programe - všetci za, 0 proti, 1 sa zdržal – program bol
schválený.
Ad 2)
Prezidentka výboru SHS predniesla Správu o činnosti SHS od 33. Kongresu SHS 2018 –
prehľadne podľa bodov
1. XXXIII. Kongres SHS, apríl 2018, Žilina
2. Aktivita SHS v časopise Cardiology Letters – publikácie z oblasti hypertenzie
3. Účasť na ESH Kongrese 2018 Barcelona
4. ESH Summer School 2018
5. Kongres ČSH 2018 v Českom Krumlove – blok SHS
6. Kongres SKS 2018 v Šamoríne – blok SHS
7. Kongres Maďarskej HS 2018 v Siofoku – aktívna účasť
Pri hlasovaní o správe ju prítomní jednomyseľne vzali na vedomie a schválili ju.
Ad 3)
Vedecká sekretárka predložila Správu o hospodárení SHS od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Hospodárenie bolo v súlade so zabezpečením hlavných priorít SHS:
1. Základné zabezpečenie chodu spoločnosti – informácie členom, členské platby, web
stránka, platby pre administratívu SLS
2. Komunikačné platby a organizačné výdavky: poštovné, internet, nutné cestovné
výdavky členov výboru
3. Finančné zabezpečenie zasadnutí výborov SHS
4. Podpora vydávania časopisu Cardiology Letters

5. Príprava a realizácia výročného kongresu
6. Príprava a realizácia Školy hypertenzie
7. Podpora aktívnej účasti členov na kongresoch (ESH, ISH, ČSH)
8. Podpora účasti mladých členov na ESH Summer School
9. Podpora publikačnej aktivity členov
10. Edukačné a vedecké aktivity SHS na podujatiach iných odborných spoločností (SR,
zahraničie)

Vedecká sekretárka vyzvala prítomných na diskusiu ku Správe o hospodárení, potom
prebehlo hlasovanie. Prítomní jednomyseľne túto správu schválili, nikto nebol proti ani sa
hlasovania nezdržal.
Ďalej vedecká sekretárka predložila Plán finančných prostriedkov na rok 2019 a 2020:*
Predpokladané výdavky na:
1. Zabezpečenie základného chodu spoločnosti – informácie členom, členské platby,
vedenie web stránky, platby pre administratívu SLS
2. Komunikačné platby a nutné organizačné výdavky: poštovné, telefón, internet, nutné
cestovné výdavky členov výboru
3. Finančné zabezpečenie výborov SHS
4. Podpora časopisu Cardiology Letters
5. Príprava a realizácia výročného kongresu
6. Príprava a realizácia školy hypertenzie : nebolo neurčené
7. Podpora aktívnej účasti členov na kongresoch (ESH,ISH,ČSH, MHS)
8. Podpora účasti mladých členov na ESH Summer School 2019 (Grécko)
9. Podpora publikačnej aktivity členov, cena na najlepšiu publikáciu roka
Prítomní nemali žiadne diskusné príspevky ku predloženému Plánu finančných prostriedkov
a v nasledujúcom hlasovaní ho jednomyseľne schválili.
Ad 4)
Prezidentka SHS predložila Plán činnosti SHS na rok 2019-2010:
1. Účasť na Kongrese ESH v Miláne - podpora aktívnym účastníkom (členom SHS)

2. Účasť na Konferencii ČSH Mikulov, október 2019- blok SHS a podpora aktívnym
účastníkom (členom SHS)
1. Účasť na Kongrese Maďarskej hypertenziologickej spoločnosti (Siofok) jeseň 2019 –
blok prednášok
2. Účasť na 5th ESH Forum on Hypertension v Gdansku – pozvaná prednáška
3. Kongres SKS, október 2019 - blok SHS - návrh: vytvorenie zo 4 najlepších prác
z aktuálneho kongresu SHS
4. ESH Summer School on Hypertension 2019 Grécko, podpora účasti 1-2 mladých
členov SHS
6. Úvaha o realizovaní Škola hypertenzie SHS v roku 2020
7. Príprava 35. Kongresu SHS 2020
8. Voľby Výboru SHS a Dozornej rady na volebné obdobie 2020-2024 – zrealizovať do
konca novembra 2020
Nasledovala diskusia, Škola hypertenzie SHS pravdepodobne ie je reálna v roku 2020, ale až
v nasledujúcom roku (2021) , nakoľko sa budú poriadať Tatranské kardiologické dni roku
2020. Doc. Farský diskutoval ku výberu prednášok na Kongres SKS 2019, či to bude poradie
prvých vyhodnotených najlepších originálnych prác/kazuistík z prebiehajúceho Kongresu
alebo výber z nich, plénum doporučilo dodržať poradie, pokiaľ budú autori súhlasiť. Proti
plánu neboli námietky a nasledovalo hlasovanie, pri ktorom bolo jednomyseľné schválenie,
nikto nehlasoval proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Ad 5)
Plánovanie 35. Kongresu SHS 2020 :
1. termín 12. – 14. 3. 2020 – prezidentka vysvetlila posun termínu skôr do marca,
nakoľko sú naplánované Tatranské kardiologické dni, ktoré takto budú 3 týždne po
našom kongrese
2. miesto konania – Bratislava, výber hotela a podmienky – podľa ponúk a cien –
v spolupráci s Farmi-Profi, preferuje sa hotel v centre mesta
3. osvedčilo sa jednoplenárne jednanie
4. plánované pozvať zahraničných prednášateľov
5. pokračovať vo vyhodnotení a ocenení najlepšej originálnej práce
6. plán: vydanie 1. informácie: na webe SHS - jún 2019, tlačou - september 2019
Ad 6)
Diskusia - doznievala diskusia ku príprave výročného kongresu SHS a prítomní súhlasili
s takto navrhovanými možnosťami.
Ad 7)
V rôznom sa prihlásila prim. Šoóšová, ktorá hodnotila priebeh kongresu pozitívne ako
výborný. Večerné diskusné fóra považuje za náročné po celom dni prednášok.
Ďalší diskutujúci podporili večerné bloky, ktoré by boli ešte viac neformálne ako tohtoročné.
Všetci sa zhodli na zachovaní formy jednoplenárneho priebehu kongresu.
Ad 8)
Vyhlásenie najlepšej originálnej práce/kazuistiky 34. Kongresu SHS 2019 oznámil oficiálne
prim. Letavay ako predseda Dozornej rady SHS, ktorá bola Výborom SHS poverená sčítaním
odovzdaných hlasov:
1.
Doc. Denisa Čelovská ..........................
64 bodov
2. -3. MUDr. Katarína Beňová
MUDr. Katarína Bobocká..........................
44 bodov
4.
Prof. Ľudovít Gašpar...............................
37 bodov
5.
MUDr. Anna Vachulová ............................. 24 bodov
6.
MUDr. Jana Sirotiaková ............................
23 bodov
7.
MUDr. A. Mudrončíková ..........................
15 bodov

8.
MUDr. Vladimír Spišák .............................. 10 bodov
9. -10. MUDr. Monika Kulinová
Doc. Štefan Farský ...................................
9 bodov
11. RNDr. A. Penesová ....................................
8 bodov
12. MUDr. Peter Letavay..................................
5 bodov
Víťazná práca bude ocenená finančnou odmenou.
NA ESH Summer School on Hypertension 2019 (členovia SHS do 35 rokov) bude vyslaná
tento rok za SHS spoluautorka práce na 4. mieste (MUDr. A. Komorníková), nakoľko
dr. Bobocká už túto školu v minulosti absolvovala a účasť nie je možné opakovať.
Ad 9)
Viceprezident Výboru SHS prof. Ľ. Gašpar pozitívne zhodnotil priebeh 34. Kongresu SHS,
poďakoval organizačnému výboru a menovite prezidentke SHS, ktorá bola pre prípravu
a úspešný priebeh tou najdôležitejšou osobou. Poďakoval všetkým účastníkom za vytvorenie
priaznivej atmosféry, poprial veľa pracovných aj osobných úspechov a ukončil Valné
zhromaždenie SHS 2019.
Bezprostredne nato prezidentka SHS a kongresu oficiálne ukončila 34. Kongres SHS 2019.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.
prezidentka SHS

Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
viceprezident SHS

MUDr. Emília Pastrnáková
vedecká sekretárka SHS
5. apríla 2019, hotel Grand, Jasná, Demänovská dolina

*Finančné čiastky nie sú zverejňované na webovskej stránke, sú k dispozícii u členov
Predsedníctva SHS SLS a na Ekonomickom oddelení Slovenskej lekárskej spoločnosti.

