
 
 

 

Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS 

 

Zápisnica  č.  3/2020-2024 
zo zasadnutia  Výboru SHS a Dozornej rady SHS   dňa  7. februára  2022. 

 

 

Prezencia: 

Členovia výboru SHS: 
Prítomní:    
MUDr. Anna Vachulová, PhD. , doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC  

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Peter Letavay, MBA, 

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.,   

doc.  MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., MUDr. Emília Pastrnáková,                                               

MUDr. Katarína Beňová, PhD., MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC 

Neprítomní – ospravedlnení: doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.,   

Členovia dozornej rady SHS: 
Prítomní: MUDr. Monika Kulinová, MUDr. Vladimír Spišák, MUDr. Matej Moščovič, 

Neprítomní – ospravedlnení:  0 

 

Program:  

1. Plánovanie XXXVII. Kongresu Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferencie 

PS preventívnej kardiológie SKS  31. marca – 2. apríla 2022,  Radisson BLU Carlton Hotel, 

Bratislava 

2. Návrhy ocenení SHS na rok 2022 

3. Aktuálna problematika preskripcie (prosím preštudovať priložený dokument) 

4. Rôzne 

5. Záver 

  

Ad  1) 

Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová  otvorila zasadnutie výboru, vedené ako 

telekonferencia.  Oboznámila členov výboru a dozornej rady SHS s programom výboru.  

Predstavila návrh blokov XXXVII. Kongresu Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a 

Konferencie PS preventívnej kardiológie SKS, ktorý sa bude konať 31. marca – 2. apríla 2022 

v Radisson BLU Carlton Hoteli v  Bratislave. Poďakovala všetkým autorom, ktorí zaslali 

originálnu prácu  pre tento kongres. 

MUDr. Vachulová  sa zaviazala  pripraviť návrh blokov pre tento kongres  v písomnej podobe 

a poslať  ho všetkým členom výboru a dozornej rady SHS. 

 

Ad  2) 

Prof. Ľudovít Gašpar predstavil návrhy ocenení SHS na rok 2022 pre jubilantov, ktorí sa 

aktívne podieľali na práci  SHS, vrátane tohtoročných jubilantov. Menoslov jubilantov, 

navrhnutých k oceneniu, spracuje  písomne a pošle ho  prezidentke SHS. 

Prezidentka SHS oznámila  všetkým členom SHS, že môžu posielať mailom na jej adresu 

návrhy ocenení aj pre ďalších jubilantov, ktorí by si to zaslúžili do 15.2.2022.  

 



Ad 3)  

Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová  navrhla vydanie stanoviska za SHS   k veľmi 

diskutovanej a kontroverznej  novele zákona o lieku, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2022. 

Cieľom tohto stanoviska SHS by malo byť  dosiahnutie zmeny  orientovanej v  prospech 

pacientov  a to aj na úkor dyskomfortu špecialistov a VLD. K tomuto bodu prebehla pomerne 

rozsiahla diskusia. Diskutujúci sa zhodli, že aktuálne platný stav je nevyhovujúci pre pacientov 

i lekárov a ohrozuje poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti pacientovi. Bola 

navrhnutých niekoľko zmien, vrátane návrhu na zrušenie kapitačnej platby  VLD a jej 

prerozdelenie pre segment ŠAS. Optimálnym riešením by bolo pozastavenie účinnosti novely 

zákona o lieku.   

Prezidentka SHS navrhla, že pripraví návrh stanoviska SHS k tejto problematike s pošle ho 

členom výboru  a dozornej rady SHS na pripomienkovanie.  Diskutujúci sa zhodli, že bude 

nevyhnutné involvovať aj pacientské organizácie do tohoto problému, aby vyvinuli tlak na MZ 

SR s cieľom zmeny novely zákona a lieku. 

 

Ad 4)  

Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová   navrhla, že SHS je ochotná  pripomienkovať 

dokument  štandardného diagnostického a terapeutického postupu pre manažment 

ošetrovateľskej starostlivosti pri edukáciu pacienta s artériovou hypertenziou, ak ho MZ SR 

vypracuje a  pošle  k pripomienkovaniu.  

MUDr. Anna Vachulová  po dohovore s členmi výboru SHS  navrhla jednorázový  finančný 

príspevok pre podporu časopisu "Cardiology Letters'' pre rok 2022 vo výške 4000 Eur. 

Príspevok v tejto výške  bol jednomyseľne schválený členmi výboru  SHS. 

Tento príspevok  SHS podmieňuje  tým, že na titulnej strane časopisu bude umiestnené aj logo 

SHS. 

MUDr. Anna Vachulová požiadala členov výboru  a dozornej rady SHS o zaslanie  návrhov  

ocenení publikácií za rok 2021 do 15.3. 2022 prof. Ľudovítovi  Gašparovi. 

Prezidentka SHS SLS navrhla predbežný termín  ďalšieho zasadnutia výboru SHS na 30.3.2022 

o 18:00 hod.  

 

Ad 5)  

Prezidentka  SHS poďakovala na záver všetkým prítomným za ich účasť na zasadnutí.  
 

             
  

MUDr. Anna Vachulová, PhD.    prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. 

prezidentka SHS                    viceprezident SHS  
 

                                                                            
                                                                             

doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.           MUDr. Peter Letavay, MBA.                                                                               

čestná prezidentka SHS                                         vedecký sekretár  SHS                                                                             

 

v Ružomberku a v  Bratislave, 11. februára  2022 


