
 

 
 

Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS 
 

Zápisnica  č.  1/2016-2020 
zo zasadnutia  odstupujúceho a novozvoleného Výboru SHS a Dozornej rady SHS                 

dňa  5. Decembra  2016, hotel Brix, Bratislava 
 
 
Prezencia:    
Prítomní:    
MUDr. Katarína Beňová, PhD.,  doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.,   
doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.,  
MUDr. Viera Kosmálová, PhD., MUDr. Monika Kulinová, MUDr. Peter Letavay, MBA,  
doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.,  MUDr. Emília Pastrnáková,  
doc.  MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., MUDr. Vladimír Spišák,  
MUDr. Dana Škultétyová, PhD., MUDr. Anna Vachulová, PhD.  
Neprítomní –ospravedlnení:   
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim.prof.  
 
Program:  
1.  Poďakovanie odstupujúcemu Výboru  SHS (volebné obdobie 2012-2016) 
2.  Oznámenie výsledkov volieb do Výboru SHS (volebné obdobie 2016 – 2020)  
3.  Voľba prezidenta, viceprezidenta a vedeckého sekretára  Výboru SHS  
     a predsedu Dozornej rady SHS  na  obdobie rokov 2016 - 2020   
4.  Stav príprav XXXII. Kongresu  SHS v roku 2017  
5.  Rôzne 
 
 
Ad  1) 
Prezidentka odstupujúceho Výboru SHS v období 2012-2016 doc. MUDr. Slavomíra 
Filipová, CSc. stručne zrekapitulovala činnosť predošlého výboru, výsledky usporiadaných 
Kongresov spoločnosti a Školy hypertenzie, účasť na medzinárodných podujatiach a  najmä 
aktívnu prezentáciu, publikačnú činnosť, hodnotenie najlepších publikácií, aktivity pri 
medzinárodnej Letnej škole hypertenzie EHS.  Poďakovala za aktivitu a spoluprácu všetkým 
členom výboru a menovite predsedníctvu - v neprítomnosti počas obdobia odstúpivšiemu  zo 
zdravotných dôvodov viceprezidentovi MUDr. Petrovi Jonášovi, ďalej doc. MUDr. Ľudo-
vítovi Gašparovi, CSc. za významnú ústretovú pomoc vo výbore po odstúpení MUDr. Jonáša. 
 
Zvláštnym aktom bolo poďakovanie za všetku doterajšiu významnú odbornú a organizačnú 
aktivitu a prácu vo funkcii vedeckej sekretárky SHS MUDr. Dane Škultétyovej, PhD., ktorá 
túto funkciu zastávala 3 volebné obdobia, a zostáva ďalej členkou výboru SHS.   
 
Ad  2) 
Predseda Volebnej komisie SHS  pre voľby do výboru na obdobie 2016-2020 doc. MUDr. 
Ľudovít Gašpar, CSc. oboznámil prítomných s výsledkom volieb – tak, ako je plné znenie 
zápisnice z volieb (uverejnené na webovej stránke SHS), prvých 11 zvolených členov sa stáva 
členmi Výboru SHS a ďalší 3 sú členmi Dozornej rady SHS. 
 



Členka Volebnej komisie SHS MUDr. Anna Vachulová, PhD. pripravila losovanie medzi  11. 
a 12. zvoleným v poradí (rovnaký počet získaných hlasov) MUDr. Petrom Letavayom 
a MUDr. Emíliou Pastrnákovou. Losoval MUDr. Letavay, ktorý vytiahol z osudia lístok 
s menom MUDr. Pastrnákovej, ktorá sa tak stala členkou výboru a on sa stal členom dozornej 
rady.  
 
Zoznam členov  Výboru SHS pre roky 2016-2020 (poradie podľa počtu získaných hlasov): 
doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc. 
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc. 
MUDr. Anna Vachulová, PhD.  
MUDr. Dana Škultétyová, PhD.  
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. 
MUDr. Katarína Beňová, PhD. 
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD. 
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc. 
doc. MUDr. Ján Lietava, CSc. 
MUDr. Vladimír Spišák 
MUDr. Emília Pastrnáková 
 
Zoznam členov Dozornej rady SHS pre roky 2016-2020 (poradie podľa počtu hlasov): 
MUDr. Peter Letavay, MBA 
MUDr. Viera Kosmálová, PhD. 
MUDr. Monika Kulinová 
 
Členovia Volebnej komisie doc. Gašpar, CSc. a MUDr. Vachulová, PhD. viedli voľby prítom-
ných 10 členov novozvoleného výboru do predsedníctva pomocou pripravených hlasovacích 
lístkov. 
  
Voľba prezidenta  – získané hlasy: 
doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.   -   8 hlasov 
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.            -   1 hlas  
1 odovzdaný lístok neoznačený – zdržal sa hlasovania  
Prezidentkou SHS na roky 2016-2020 bola zvolená doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc. 
 
Voľba viceprezidenta – získané hlasy: 
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.   -    7 hlasov 
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.      -    3 hlasy 
Viceprezidentom SHS na roky 2016-2020 bol zvolený doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. 
 
Voľba vedeckého sekretára:                                                                                                                              
Pred samotnou voľbou vystúpila doc. MUDr. Filipová, CSc.  ako novozvolená prezidentka 
výboru s návrhom kandidatúry MUDr. Emílie Pastrnákovej.   Získané hlasy: 
MUDr. Emília Pastrnáková          -   7 hlasov 
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.  -   1 hlas 
MUDr. Anna Vachulová, PhD.     -   1 hlas 
MUDr. Katarína Beňová, PhD.     -   1 hlas 
Vedeckou sekretárkou SHS na roky 2016-2020 bola zvolená MUDr. Emília Pastrnáková. 
 
Prítomní 3 členovia novozvolenej dozornej rady volili spomedzi seba predsedu Dozornej 
rady SHS na roky 2016-2020, ktorým sa stal MUDr. Peter Letavay, MBA.    
 
 
 



Ďalej prevzala vedenie zasadnutia novo zvoleného výboru prezidentka SHS doc. MUDr. 
Slavomíra Filipová. 
 
Ad 3) 
Prípravu  XXXII. Kongresu  SHS  už začal predchádzajúci výbor. Bude sa konať  30. 
marca až 1. apríla 2017 v hoteli Partizán, Tále. Za toto miesto sa už vyjadrili členovia SHS 
v dotazníku. Kongres  bude súčasne aj Konferenciou PS preventívnej kardiológie SKS tak ako 
po ostatné roky.  
Tlačou a elektronicky už vyšla 1. informácia o budúcom kongrese a všetky podrobnosti sú 
dostupné na stránke www.hypertenzia.org  od 17. 10. 2016.  V roku 2017 sa neuskutoční po 
dohovore SHS a spoločnosti BerlinChemie/Menarini Škola hypertenzie. Nasledujúca škola sa 
podľa plánu zrealizuje až v roku 2018.  
Prihlášky na aktívnu účasť s abstraktami originálnych  prác majú byť doručené elektronicky 
cez web stránku SHS do 5. 1. 2017. Veľmi  vítané sú kazuistiky. 
Ako každoročne bolo pozvanie adresované  partnerskej  Českej hypertenziologickej spoloč-
nosti, ktorá  pozvanie prijala a vytvorí  samostatný blok prednášok.  
Na blok prednášok je oslovená slovenská kardiologická spoločnosť. 
Členovia navrhli osloviť Spoločnosť všeobecných lekárov s ponukou samostatného bloku, 
garantom by bol MUDr. Makara a MUDr. Resutíková. 
Predsedníctvom výboru budú oslovení viacerí zahraniční hostia na prehľadové prednášky. 
Plánuje sa významná  spolupráca s pediatrami, venujúcimi sa hypertenzii v detskom 
a dorastovom veku. V predchádzajúcom roku prebehol Memoriál doc. Čižmárovej.  MUDr. 
Vachulová je už v kontakte na s kolegami-pediatrami  pri príprave pokračovania  tejto akti-
vity. 
MUDr. Škultétyová  a doc. Farský  navrhli vytvorenie bloku prednášok o kardiovaskulárnej 
rehabilitácii, na príprave ktorého budú spolupracovať.    
Viacerí členovia navrhli zopakovať formu panelovej diskusie v oblasti primárnej KV 
prevencie na tému tuky - biely cukor - soľ (zodpovední: doc. Lietava, doc. Farský).  
MUDr. Spišák navrhol problematiku „prehypertenzie“ ako možného bloku prednášok. 
 
Predbežne  sú hlavnými sponzormi kongresu BerlinChemie/Menarini,  Servier a Amgen. 
 
Po uzatvorení prijímania prihlášok a abstraktov (5. 1. 2017) ich členovia výboru posúdia na 
programovom výbore a budú ďalej spolupracovať na tvorbe programu.  Program Kongresu 
2017 musí byť hotový v prvej polovici februára 2017, maximálne do 15. 2. 2017, s defini-
tívnym výberom abstraktov do 31. 1. 2017 (termín oznámenia prijatia abstraktov jednotlivým 
autorom).  
 
 
Ad 4) 
V rôznom sa rozvinula diskusia na viacero zaujímavých tém. 
 
Príprava Letnej školy hypertenzie 2017: očakávané sú návrhy na účasť spomedzi mladých 
aktívnych lekárov-členov SHS, ktorí sa hypertenzii venujú a sú  zdatní v znalosti angličtiny.  
 
Pre aktivizáciu členov SHS na aktívnu účasť na Európskom hypertenziologickom kongrese   
v Miláne 2017 výbor navrhol a schválil pokračovať vo finančnej  podpore. 
 
Súťaž o Najlepšiu publikáciu o hypertenzii za rok 2015 bude posudzovať komisia v zlože-
ní: doc. Gašpar, MUDr. Škultétyová, MUDr. Vachulová. Návrh a kópiu  práce je potrebné 
zaslať  e-mailom resp. poštou doc. Gašparovi do 31. januára 2017. 
 
Prezidentka navrhla vytvorenie grantu SHS pre klinickú výskumnú prácu v oblasti 
hypertenzie. Boli diskutované viaceré témy a návrhy:  novodiagnostikovaná hypertenzia, resp. 

http://www.hypertenzia.org/


prierezový prehľad  liečby hypertenzie v našej populácii.  Navrhuje zapojenie  všeobecných 
lekárov do tejto aktivity. 
Doc. Farský navrhol ako tému: hodnotenie kvality liečby hypertenzie. Doc. Lietava  navrhol, 
aby sa komplexne posudzovala činnosti lekárov v oblasti  diagnostiky aj liečby. MUDr. 
Pastrnáková  upozornila na problematiku  metodiky a správnosti merania krvného tlaku. 
MUDr. Beňová diskutovala o problematike spolupráce s neurológmi v oblasti  hemoragických 
a ischemických  CMP ako ukazovateľov kvality liečby hypertenzie. 
Problematika vypísania grantu sa prejedná na ďalšom výbore SHS. 
 
Prezidentka upozornila na termíny kongresov v roku 2017  – Český hypertenziologický, 
Kongresy EHS, ESC, ČKS. SKS kongres 2017 ešte nemá vypísaný oficiálny termín.  Pre 
vydanie Kalendára podujatí SLS 2017  je už termín Kongresu SHS 2017 oficiálne oznámený. 
 
V diskusii sa členovia výboru zhodli na tom, že ročne by sa mali uskutočniť 4 zasadnutia 
výboru na zabezpečenie adekvátnej kvalitnej organizácie práce SHS.  
Tradične bude zasadnutie Výboru SHS tesne pred začatím kongresu 2017  30. 3. 2017 – 
zamerané najmä na doladenie detailov kongresu.    
Vzhľadom na plánované posúdenie prihlásených prednášok a ich abstraktov sa členovia 
výboru dohodli, že najbližšie zasadnutie sa bude konať 20. – 21. januára 2017 v Žiline, 
hotel Holiday Inn. Miesto vyhovuje dostupnosťou. Výbor začne v  piatok 20. 1. 2017 od 
17.00 hod. do 23.00 hod. Bude tak dostatok priestoru na prejednanie a prípravu programu 
XXXII. Kongresu SHS. Ubytovanie je  zabezpečené.   Pozvánku  s programom  zasadnutia 
dostanú všetci členovia výboru v dostatočnom predstihu.  
Všetky nové návrhy a témy  blokov prednášok je potrebné e-mailom  zaslať do 09. januára 
2017 prezidentke SHS doc. Filipovej.  
 

                                                               
   

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.             MUDr. Emília Pastrnáková 
prezidentka  SHS                                                           vedecká sekretárka  SHS 
 

 
 
Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. 
predseda Volebnej komisie SHS 
viceprezident SHS 
 
V Bratislave, 5. decembra  2016        
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