Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS
Zápisnica č. 9 / 2016-2020
zo zasadnutia výboru SHS
04. apríla 2019, hotel Grand, Jasná, Demänovská dolina

Prezencia:
Prítomní členovia výboru SHS:
MUDr. Katarína Beňová, PhD., doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.,
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., 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.
Prítomní členovia Kontrolnej komisie SHS: MUDr. Peter Letavay, MBA, MUDr. Viera Kosmálová, PhD.,
MUDr. Monika Kulinová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Aktuálna problematika k 34. Kongresu SHS SLS a Konferencie PSPK SKS 4.-6. Apríla 2019
Príprava Valného zhromaždenia SHS 6. apríla 2019
Hospodárenie SHS k 31. 12. 2018 a plán hospodárenia na rok 2019 a 2020
Predbežná príprava 35. Kongresu SHS 2020 (lokalita, termín, hostia a i.)
Rôzne a diskusia (výber hodnotiacej komisie pre najlepšiu publikáciu roka 2018, podpora časopisu
Cardiology Letters, spolupráca s ostatnými odbornými spoločnosťami a i.)

Zasadnutie otvorila a ďalej viedla prezidentka SHS doc. Filipová.
Ad 1)
Dnes o 13.00 hod. sa začína 34. Kongres SHS a Konferencia PSPK SKS.
a) Výbor skonštatoval, že žiadny predsedajúci ani prednášajúci nezrušil svoju účasť. Program by mal odznieť
v rozsahu, ako je zverejnený. Abstrakty sú súčasťou brožúry odborného programu. Abstrakty vychádzajú
v aprílovom čísle Cardiology Letters súčasne s programovým príhovorom.
Originálne práce budú sprevádzané súčasne postermi – príprava v kongresovej sále je kompletne pripravená.
b) Je potrebné pri jednoplenárnom zasadnutí dôsledne dodržiavať časovú disciplínu. Zodpovední sú predsedajúci
jednotlivých sekcií.
c) Blok prednášok vytvorený Maďarskou hypertenziologickou spoločnosťou (v angličtine) je zabezpečený
simultánnym prekladom (angličtina-slovenčina).
d) Predsedníctvo SHS vyzvalo všetkých členov výboru SHS, aby boli čo najviac prítomní na prednáškach a aktívni
v diskusiách. Wellness sa zakazuje používať v priebehu kongresu (legislatívne dôvody).
e) Originálne prednesené práce sa budú hodnotiť pomocou hodnotiacich lístkov, ktoré dostanú všetci účastníci
v kongresových materiáloch (1. miesto 3 body, 2. miesto 2 body, 3. miesto 1 bod). Hodnotiacimi budú všetci
registrovaní účastníci vrátane členov výboru SHS a KK SHS. Urna je už umiestenná pri východe z prednáškovej
miestnosti. Hlasovanie sa ukončí v sobotu po skončení sekcie o 9.30 hod. Potom členovia KK SHS vykonajú
sčítanie. Oficiálny výsledok bude oznámený predsedom KK SHS prim. Letavayom na Valnom zhromaždení
v sobotu 6. 4. 2019.
f) Ocenenie našich jubilantov uskutočníme na začiatku prvého večerného bloku, dnes o 20.00 hod. (MUDr. Juraj
Mazúr, Dolný Kubín, prim. MUDr. Monika Kulinová, Žilina, RNDr. Valéria Regecová, Bratislava).
g) Je zabezpečený check out z hotela o 13.00 hod.

Ad 2)
Príprava Valného zhromaždenia:
a) Odpočet činnosti SHS v roku 2018 a správu o hospodárení podajú doc. Filipová a prim. Pastrnáková.
b) Plán činnosti na rok 2019 a 2010 podá doc. Filipová. Rozhodujúce je určiť miesto konania a termín 35. Kongresu
SHS. Výbor sa jednoznačne zhodol na konaní kongresu v roku 2020 v Bratislave. V jednaní sú rôzne hotely
s vhodnými prednáškovými priestormi (Holiday Inn, Carlton, Hilton Double Tree). Bude rozhodovať voľný termín
a cenové relácie za služby.
Termín je stanovený na 12.-14. marca 2020 (štvrtok – sobota). Termín je ovplyvnený rozhodnutím SKS, že 10.
Tatranské kardiologické dni sa musia posunúť na apríl (pravdepodobne 2.-4. apríla 2020) so známych
limitujúcich legislatívnych dôvodov. Kongres SHS preto umiestňujeme 3 týždne pred TKD.
Predpokladané pozvanie hostí: Česká HS (blok), Maďarská HS (blok), prof. Tsioufis (prezident ESH), blok SKS,
plánovaní sú ďalší 2-4 hostia (bude oznámené po kontakte s nimi).
c) Odsúhlasil sa spôsob hodnotenia najlepšej prezentácie na kongrese a vyhlásenie na VZ.
Ad 3)
Hospodárenie SHS k 31. 12. 2018 a plán hospodárenia na rok 2019 a 2020:
a) Doc. Filipová a prim. Pastrnáková informovali podrobne členov výboru s detailami hospodárenia SHS v roku
2018 a s celkovým výsledkom minulého 34. Kongresu SHS 2018 v Žiline. Originálne dokumenty boli predložené
fyzicky členom predsedníctva k preštudovaniu. Dokumenty sú k dispozícii na Predsedníctve SHS a na
Ekonomickom oddelení SLS (tabuľky o hospodárení budú prílohou správy z Valného zhromaždenia).
b) Predsedníctvo skonštatovalo, že SHS má primeranú finančnú rezervu na svoju činnosť. Vopred neurčiteľné
zákonné pravidlá pre hospodárenie občianskych združení a odborných spoločností do budúcich rokov
znemožňujú exaktnejšie finančné plánovanie . Vyžadujú však, aby sme racionálne a šetrne narábali s aktuálnymi
finančnými prostriedkami našej spoločnosti. Výbor prijal tento názor jednomyseľne.
c) V januári 2019 sa uskutočnila SHS Škola hypertenzie (hotel Bellevue, Starý Smokovec) s hlavným partnerom
Berlinchemie-Menarini. Finančné prostriedky na organizáciu a zabezpečenie podujatia boli významne
obmedzené a SHS prispela na dofinancovanie podujatia z vlastných zdrojov. Výbor odsúhlasil správu.
d) Predsedníctvo pripravilo orientačný finančný plán na rok 2019 a 2020 s vyrovnaným až mierne prebytkovým
rozpočtom. Výbor ho schválil a bude následne predložený na schválenie na VZ.
Ad 4)
Predbežná príprava 35. Kongresu SHS 2020 (lokalita, termín, hostia a i.):
a) Výbor odsúhlasil termín a lokalitu 35. Kongresu SHS tak, ako je to uvedené v bode 2 tejto zápisnice.
Predsedníctvo SHS sa poveruje, aby v spolupráci s agentúrou Farmi-Profi pripravili návrh na miesto konania
(hotel) v Bratislave podľa cenových ponúk. Predpokladáme, podľa doterajších skúseností, že poriadanie
kongresu v hlavnom meste predstavuje vždy vyššie náklady ako konanie kongresu mimo Bratislavy. Vychádzame
však v ústrety prianiu členov SHS, aby sa po 4 rokoch konal SHS kongres znova v Bratislave.
b) Rozsah pozvaných hostí sa bude odvíjať od plánovaného finančného rozpočtu budúceho podujatia.
c) Definitívne dôležité termíny a deadliny 35. Kongresu SHS budú známe do konca mája 2019 (na webe SHS)
a následne bude vydaná 1. informácia tlačou, s rozposlaním september-október 2019.
Ad 5)
Rôzne:
a) SHS v spolupráci so SKS pripravila preklad a vydala Vreckové vydanie ESH Odporúčaní manažmentu hypertenzie
a významne podporila ich rozšírenie medzi odbornou verejnosťou.
b) Výbor schválil, aby 4 najlepšie hodnotené prezentácie originálnych prác na 35. Kongrese SHS vytvorili blok SHS
na Kongrese SKS 2019 v Šamoríne 3.-5. októbra 2019.
c) Výbor odsúhlasil účasť SHS vo forme bloku na budúcom Kongrese ČSH v Mikulove (3.-5. október 2019). Dôležité
upozornenie - tento kongres sa koná v rovnakom termíne ako Kongres SKS v Šamoríne.
d) Na ESH School on Hypertension (september 2019, Athény, Grécko) bude vybratý člen SHS do 35 rokov, ktorý je
autorom najlepšie hodnotenej originálnej práce na tomto kongrese. Spôsob hodnotenia je uvedený vyššie
v bode 1 tejto zápisnice.
e) Predsedníctvo SHS informovalo, že SHS v roku 2018 a 2019 podporuje finančne časopis Cardiology Letters.
Jedná sa nielen o štandardné platby za členov SHS, ktorí nie sú súčasne členmi SKS, ale aj o ďalšie finančné
prostriedky navyše. Sú uvedené vo finančnej správe a budú predložené na VZ.
f)
Doc. Filipová informovala, že na žiadosť MUDr. Evy Vívodovej z Odd. kategorizácie zdravotných výkonov
Ministerstva zdravotníctva SR dala súhlas v mene SHS na to, aby 24-hodinový ambulantný monitoring TK bol
priznaný ako výkon v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých. Výbor odsúhlasil, aby sa SHS podieľala
aktívne na vzdelávaní všeobecných lekárov pre dospelých v tejto oblasti, tak aby sa táto ich kompetencia
nestala len formálnou, ale bola adekvátne odborne zabezpečená (indikácie, realizácia merania, interpretácia,
úpravy terapie hypertenzie podľa výsledkov vyšetrenia a i.). Doc. Filipová a prof. Gašpar sa skontaktujú so

g)
h)

i)

j)

zodpovednými predstaviteľmi všeobecných lekárov a pripravia plán vzdelávania (MUDr. Makara, MUDr.
Bendová).
Doc. Filipová bola pozvaná ako prednášateľka na 5th ESH European Forum on Hypertension do Gdaňska
v Poľsku 9.-11. mája 2019. Výbor odsúhlasil jej účasť a použitie nevyhnutných nákladov na cestu z financií SHS.
Prezidentka SHS vopred upozornila, že sa blíži volebný rok 2020. Písomné korešpondenčné voľby do výboru SHS
na obdobie 2020 - 2024 sa začnú v júni-septembri 2020 tak, aby výsledok 1-kolových volieb bol vyhlásený
najneskôr do 30. 11. 2020 a tak nový výbor začal pracovať ešte v roku 2020.
SHS sa prihlásila aktívne cez komunikátora ISH (International Society of Hypertension) do aktivít World
Hypertension Day 17 May 2019. Prihláška bola akceptovaná. Podrobnosti sú vyvesené na webovskej stránke
SHS.
Najbližší Kongres ESH sa koná v Miláne 21.- 24. júna 2019. SHS finančne podporí prvého autora prijatej
odbornej práce (prednášky, posteru) podľa nezmenených pravidiel.

Termín najbližšieho konania výboru bude e-mailom oznámený členom výboru SHS a KK SHS
vopred minimálne 5 týždňov.

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

Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
viceprezident SHS

MUDr. Emília Pastrnáková
vedecká sekretárka SHS

Jasná, Demänovská dolina, 4. apríla 2019

