
 
 

 

Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS 

 

Zápisnica  č.  5 / 2020-2024 
zo zasadnutia  Výboru SHS a Dozornej rady SHS   dňa  24. októbra 2022. 

 

 

Prezencia: 

Členovia výboru SHS: 
Prítomní:    

V štúdiu:  MUDr. Anna Vachulová, PhD. , doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.,  

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.,  

On-line pripojení: MUDr. Emília Pastrnáková,  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.,  

doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., doc.  MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.,                                               

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

doc. MUDr. Ján Lietava, CSc. 

Neprítomní – ospravedlnení:  MUDr. Peter Letavay, MBA. 

Členovia dozornej rady SHS: 

Prítomní: on-line:  MUDr. Monika Kulinová, MUDr. Vladimír Spišák,  

MUDr. Matej Moščovič, 

Neprítomní – ospravedlnení:  0 

 

Program:  

1. Príprava 38. Kongresu  SHS 2023 

2. ESH kongres 2023 

3. Plán činností SHS 2022-2023  

4. Publikačná aktivita členov SHS, edičný plán časopisu Cardiology Letters 

5. Získavanie  nových členov do SHS 

6. Spolupráca s inými spoločnosťami na Slovensku a v zahraničí 

7. Rôzne (príspevky na aktívnu účasť, Letná škola hypertenzia 2022 a i.) 

 

Výbor sa konal ako telekonferencia  v hybridnom  moduse (priame zasadnutie predsedníctva  

v štúdiu v Bratislave a s pripojením členov výboru elektronicky on-line). 

 

Výbor otvorila a viedla prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová, PhD.   

 

 

Ad  1) 

a) Kongres SHS sa bude konať 13.-15. apríla 2023  na Táloch v hoteli Partizán. Prvá 

informácia je vytvorená, je dostupná na webovej stránke SHS. Otvorený je prijímací 

portál na aktívnu aj pasívnu účasť. Posledný termín pre zadanie elektronického 

abstraktu originálnych prác je 10. január 2023. Definitívny program bude zverejnený na 

webe SHS 28. februára 2023.    

b) Prezidentka vyzvala členov výboru, aby navrhli témy blokov. 



            Predbežne boli navrhnuté,  prejednané a schválené bloky: 

- Obezita a hypertenzia (zodpovedný za zostavenie doc. Farský) 

- Predoperačná príprava hypertonikov – podľa najnovších odporúčaní (zodp. Doc. 

Filipová) 

- Čižmárovej memoriál (dr. Vachulová) 

- ŠDTP hypertenzie v gravidite (zodp. Doc. Sirotiaková, dr. Beňová) 

c) Na kongres bude pozvaná Česká společnost pro hypertenzi, Maďarská 

hypertenziologická  spoločnosť  Slovenská spoločnosť všeobecných a praktických 

lekárov SLS. Budú vyzvaní  príprave 1-hodinového bloku prednášok. 

d) Výbor schválil, že na Kongrese SHS 2023 nebude súčasne Pracovná konferencia  PS 

preventívnej kardiológie SKS. 

e) Prezidentka SHS apelovala na členov výboru, aby prihlásili originálne práce do 

programu  a aktivizovali  svojich kolegov k aktívnej účasti na kongrese. Na prehľadové 

prednášky budú odborníci oslovení programovým výborom a členmi výboru, ktorí sú 

zodpovední za zostavenie blokov.   

f) Súčasťou programu budú aj satelitné sympóziá  na základe edukačných grantov 

farmaceutických a prístrojových spoločností. 

 

Ad  2) 

32nd European Meeting on Hypertension 2023 sa bude konať 23.-26. Júna 2023 v talianskom 

Miláne. Bude organizovaný hybridnou formou, teda je možné sa zúčastniť osobne, ale aj 

elektronicky. 

Prihlasovací portál je otvorený už od 3. októbra a deadline  pre prihlásenie abstraktov je                   

8. január 2023. 

 

 

Ad 3)  

a) Pripravíme na pozvanie blok prednášok na kongres Slovenskej internistickej 

spoločnosti v júni 2023, Starý Smokovec 

b) Sme pozvaní  na Kongres Maďarskej hypertenziologickej spoločnosti  v septembri 

2023, Siófok 

c) Prihlásime blok prednášok na kongres SKS v októbri 2023 v X-Bionic Sphere 

v Šamoríne. 

d) Pozvanie sme dostali na Kongres českej spoločnosti pre hypertenziu v októbri 2023 

v Českom Krumlove. 

e) Plánujeme  tradične  blok prednášok SHS na kongres SSVPL SLS, Smokovec, október 

2023. 

f) Prezidentka vyzvala na zaslanie  prihlášok kandidátov na Summer School on 

Hypertension ESH 2023.  Miesto konania ..... 

g) SHS vypisuje  súťaž o najlepšiu publikáciu  publikovanú v roku 2022 s tématikou 

artériovej hypertenzie. Prácu v celom znení (v PDF alebo tlač) zašlite do konca januára 

2023  komu............  Komisia , ktorá bude posudzovať udelenie ceny je vedená prof. 

Gašparom. 

h) Dlhodobou úlohou našej spoločnosti je získavanie nových členov z prostredia nielen 

odborníkov (internisti, kardiológovia, geriatri, pediatri a iní), ale aj spomedzi 

všeobecných lekárov pre dospelých, nakoľko títo majú v kompetencii  základnú 

starostlivosť o hypertonikov. 

 

Ad 4) 

Predsedníctvo  SHS na výzvu šéfredaktora časopisu Cardiology Letters, prof. Mitra, zaslalo 

návrhy tém a článkov pre publikovanie v roku 2022 a 2023. Prakticky všetky zaslané návrhy 

boli redakciou akceptované. 



 

a) Oficiálne boli prijaté do plánu  tieto práce (pracovné názvy):  

- Filipová, Vachulová a spol.:  Artériová hypertenzia ako  najčastejšia príčina vzniku 

srdcového zlyhávania - patofyziologický pohľad . Prehľadový článok 

            Termín dodania 15/12/2022 

- Vachulová, Sirotiaková, Beňová, Korbel: Komplexný prístup k diagnostike a liečbe 

artériovej hypertenzie v priebehu gravidity a pôrodu.  

Termín dodania 12/2022  

- Moščovič a spol. l: Renálna denervácia - jej súčasné postavenie v liečbe rezistentnej 

hypertenzie 

            Termín dodania 12/2022  

- Gašpar, Filipová:  Maskovaná hypertenzia - diagnostika, liečba a prognóza.  

Termín dodania 01/2023  

- Vachulová,  Filipová: Non adherencia pacientov k liečbe. Častý problém u pacientov 

s artériovou hypertenziou. 

            Termín dodania 06/2023  

- Vachulová, Gašpar, Filipová, Hatala, Šimková, Makara: Kompetencie všeobecného 

lekára a špecialistu v manažmente artériovej hypertenzie - prednosti, úskalia  a návrh 

ich riešení 

            Termín dodania 12/2023 

b) V redakcii Cardiology Letters (oficiálny časopis SKS, SHS a SASA) je šéfredaktorom 

prof. Peter Mitro, zástupcom šéfredaktora aktuálna prezidentka  SKS doc. Eva 

Goncalvesová,  redaktorom pre artériovú hypertenziu doc. Slavomíra Filipová 

a nominantkou SHS aktuálna  prezidentka SHS dr. Anna Vachulová. 

c) Prezidentka SHS vyzvala členov výboru a všetkých  členov SHS, aby aktivizovali svoju 

publikačnú činnosť v našom oficiálnom časopise.  

 

 

Ad 5)  

Dlhodobou úlohou našej spoločnosti je získavanie nových členov z prostredia nielen 

odborníkov (internisti, kardiológovia, geriatri, pediatri a iní), ale aj spomedzi všeobecných 

lekárov pre dospelých, nakoľko títo majú v kompetencii  základnú starostlivosť o hypertonikov. 

 

Ad 6) 

Dlhodobo spolupracujeme s domácimi odbornými spoločnosťami (SKS, SIS, SSVPL,...) 

a s partnerskými spoločnosťami v zahraničí (ČR, Maďarsko). Našou perspektívou je, aby sa 

tieto  formy spolupráce rozšírili – t.j. nielen  vzájomné hosťovanie na  kongresoch, ale 

perspektívne aj príprava spoločnej odborno-vedeckej aktivity, ktorú by sme následne vedeli 

prezentovať na svojich podujatiach, resp. aj na Kongrese ESH. 

 

 

Ad 7)  

a) Prezidentka  SHS  informovala výbor,  že MUDr. Peter Letavay požiadal o uvoľnenie 

s funkcie vedeckého sekretára SHS pre pracovné dôvody s tým, že bude ďalej aktívny 

vo výbore SHS.  V diskusii k riešeniu voľby nového vedeckého sekretára vystúpili 

viacerí členovia výboru. Všeobecne a akceptovalo, že návrh na svojho blízkeho 

spolupracovníka by mala podať prezidentka SHS. MUDr. Vachulová navrhla prim. 

MUDr. Emíliu Pastrnákovú, ktorá už má skúsenosti s touto funkciou a prejavila ochotu  

prevziať povinnosti vedeckej sekretárky. Prof. Gašpar požiadal, aby voľba bola  

zrealizovaná hneď a priamym hlasovaním, nakoľko situácia si vyžaduje okamžité 

obsadenie tejto funkcie. Všetci prítomní členovia výboru aj dozornej rady súhlasili. 

Všetci prítomní členovia výboru (dr, Pastrnáková- zdržala sa hlasovania)  aj dozornej 



rady hlasovali za MUDr. Pastrnákovú ako  novú vedeckú sekretárku SHS. Do funkcie 

nastupuje ihneď. Zmenu v zložení predsedníctva SHS oznámi na  sekretariát SLS 

prezidentka SHS. 

b) Výbor schválil finančnú podporu  členom SHS, ktorí sa aktívne (prednáška, poster) 

zúčastnili Kongresu ESH 2022 v Aténach v júni 2022. Výška odmeny je daná 

kongresovým poplatkom. 

c) Ďalšia schôdza výboru SHS: programový výbor zasadne  v januári 2023, riadny výbor 

bude zasadať počas 28. Kongresu SHS na Táloch. 
 

             
  

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

prezidentka SHS                    viceprezident SHS  
 

                                                                            
                                                                             

doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.           MUDr. Emília Pastrnáková                                                                               

čestná prezidentka SHS                                         vedecká sekretárka  SHS                                                                             

 

 

 

V  Bratislave, 24. októbra  2022 


