
 

 
 

Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS 
 

Zápisnica  č.  6/ 2016-2020 
zo zasadnutia výboru a dozornej rady SHS  

11. apríla 2018 o 19.00 hod., hotel Holiday Inn, Žilina 

 
Prezencia:    
Prítomní:    
MUDr. Katarína Beňová, PhD., doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.,                                  
MUDr. Viera Kosmálová, PhD., MUDr. Monika Kulinová, doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., MUDr. Peter Letavay, MBA, 
MUDr. Emília Pastrnáková, MUDr. Vladimír Spišák, doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., MUDr. Anna Vachulová, PhD.  
Neprítomní - ospravedlnení:  
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., MUDr. Dana Škultétyová, PhD. 
 
 
Program:  
1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich dvoch výborov SHS (zodp. predsedníctvo SHS)  

2. Aktuálne organizačné a programové otázky k XXXIII. Kongresu SHS a Konferenciie PSPK SKS,  vrátane prípravy    

    hodnotenia a ocenenia najlepšej originálnej prezentácie na kongrese  

3. Príprava Valného zhromaždenia SHS v sobotu 14. 4. 2018 (zodp. predsedníctvo SHS a KK SHS)  

4. Správa o hospodárení SHS v roku 2017 a plán na rok 2018 (zodp. vedecká sekretárka SHS a KK SHS)  

5. Príprava Kongresu SHS v roku 2019 (termín, miesto, organizačné zabezpečenie), všetci členovia výboru  

6. Rôzne – aktuálne otázky podľa plánu práce 2018 a podľa mailovej pošty z ESH (zodp.  predsedníctvo    
    SHS), a problematika, ktorá bude vopred prihlásená do programu výboru (všetci členovia výboru SHS)  
7. Záver 
  
  
Zasadnutie otvorila a ďalej viedla prezidentka SHS doc. Filipová. 
 
Ad  1)  
- Pri kontrole uznesení z predchádzajúcich 2 zasadnutí výboru SHS sme skonštatovali, že boli  splnené. Úspešne bol 

vytvorený kompletný program nadchádzajúceho výročného kongresu. 
- Po prvýkrát je pripravené hodnotenie najlepšej originálnej práce. Niektoré navrhované programové bloky (viď 

zápisnice č. 4 a 5), ktoré z rôznych dôvodov neboli pripravené  pre kongres tento rok, budú výzvou pre prípravu 
ďalšieho podujatia. 

- V spolupráci s vedením SLS sú pripravené ocenenia pre navrhnutých jubilantov. 
 
Ad 2) 
- V kompletnom programe XXXIII. Kongresu SHS a Konferencie PSPK SKS 12.-14. apríla 2018 nedošlo k významnej-

ším zmenám a posunom. Predsedajúci v jednotlivých sekciách majú zodpovednosť za dôsledné dodržiavanie 
časového rozvrhu, aby nedošlo ku narušeniu programu.  

- Súčasťou spoločenského večera bude úvodné odovzdanie ocenení jubilantov, osobne si ocenenia preberú prof. 
Gajdošík, doc. Filipová, doc. Sninčák, doc. Lietava, dr. Beňová, doc. Bernátová. Pozdravný list prof. Riečanskému 
bude odovzdaný po kongrese v Bratislave. 

- Všetci členovia výboru dostali hodnotiace dotazníky na ocenenie najlepšej originálnej prezentácie alebo kazuistiky 
na kongrese,  s uvedením všetkých prác a s hodnotiacou 5- stupňovou škálou. Hodnotiaci budú hodnotiť len tie 
práce, ktoré si osobne vypočujú, nebudú hodnotiť práce, v ktorých sú uvedení ako autori a spoluautori. Súčasťou 
dotazníka je aj metodika pridelenia bodov. Do konečného hodnotenia sa dostanú prezentácie, ktoré budú 
hodnotiť najmenej 3 posudzovatelia. Garantom štatistického vyhodnotenia je  doc. Lietava a pri vyhodnotení 
a sčítaní bodov sa zúčastnia viceprezident a vedecká sekretárka SHS.  

 
 
 



Ad 3) 
Valné zhromaždenie SHS sa uskutoční v sobotu 14. 4. 2018 o 8. 30 hod. s obvyklým programom (je uvedený 
v programe kongresu) pod vedením  prezidentky, viceprezidenta a vedeckej sekretárky výboru SHS: 

1. Otvorenie a schválenie programu – prezidentka, ved. sekretárka  
2. Správa o činnosti SHS od 32. Kongresu SHS 2017 – prezidentka  
3. Správa o hospodárení SHS za rok 2017 – ved. sekretárka  
4. Návrh rozpočtu na rok 2018 – ved. sekretárka 
5. Plán činnosti SHS na rok 2018-2018, príprava Kongresu SHS 2019 – prezidentka, ved. sekretárka 
6. Diskusia 
7. Záver  

 
Ad 4) 
- Správu o hospodárení  SHS v roku 2017 a plán na rok 2018 vypracovala v súlade s podkladmi  dodanými 

Ekonomickým oddelením SLS vedecká sekretárka a predostrie ju na VZ členom na posúdenie, prediskutovanie  
a odhlasovanie.                  

- Pri prejednaní  neboli vyslovené žiadne námietky ani výhrady k hospodáreniu SHS v roku 2017 a plánu na rok 2018 
a správa môže byť predložená na VZ. 

 
Ad 5) 
- Príprava Kongresu SHS v roku 2019 – termín bude tradične koncom marca resp. začiatkom apríla 2019 v súlade 

s kalendárom vzdelávacích podujatí a termínu veľkonočných sviatkov. Posúdenie najvhodnejšieho miesta konania 
bude na účastníkoch výboru a diskusii na VZ. Členovia výboru navrhujú rozhodovanie medzi mestom a horskou 
prírodou.   

- Po diskusii navrhujú tieto možnosti  -  mesto: Bratislava, Trnava alebo Košice, ak preváži v diskusii  lokalita mimo 
mesta, navrhuje sa:  hotel Partizán na Táloch, v prípade obsadenosti iné tatranské hotely.  

- Organizačným zabezpečením bude poverená opäť agentúra Farmi-Profi.  
 
Ad 6)   
- Na vyslanie do  tohtoročnej Letnej školy hypertenzie EHS (Švajčiarsko) sa členovia výboru  zhodli, že budú 

navrhnutí 2 kandidáti: podmienky -  najlepšie ohodnotení v súťaži o najlepšiu pôvodnú prácu, splnenie vekového 
kritéria - do 35 rokov a samozrejmou podmienkou  je členstvo v SHS.  

- Rozhodnutie o konaní Školy hypertenzie SHS  (realizované s podporou edukačného grantu Berlin Chemie-
Menarini) nie je t.č. ukončené. Mohla by sa  realizovaná  začiatkom 2019. O výsledkoch rokovania bude 
informovať predsedníctvo SHS na budúcom výbore. 

- SHS  po publikovaní nových ESH/ESC Odporúčaní o manažmente hypertenzie sa bude podieľať na ich 
implementácii na Slovensku, v spolupráci so SKS a s redakciou časopisu Cardiology Letters. 

 
Ad 7) 
- Budúce konanie výboru SHS je plánované na jeseň 2018. Termín bude oznámený najneskôr do konca augusta 

2018. 
 

                                                               
   

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.                         Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. 
prezidentka  SHS                                                                       viceprezident SHS 

                                                                            
                                                         MUDr. Emília Pastrnáková 
                                                         vedecká sekretárka  SHS 
 
V Žiline, 11. apríla 2018           


