
 
 

Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS 

Zápisnica č. 9 / 2012-2016 
zo zasadnutia výboru SHS dňa 15. januára 2015, NÚSCH, Bratislava 

 

 
Prezencia 

Členovia výboru: Prítomní: Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, 

CSc., MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., MUDr. Emília Pastrnáková,  MUDr. Dana Škultétyová, PhD., 

Doc. MUDr. Marián Sninčák, CSc., MUDr. Vladimír Spišák 

Neprítomní-ospravedlnení: MUDr. Katarína Beňová, PhD., Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., 

MUDr. Peter Jonáš, Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD. 

Dozorná rada: Prítomní: MUDr. Katarína Bobocká, PhD., Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.,  

MUDr. Anna Vachulová, PhD.     

 

 

Program: 

1. Programová a organizačná príprava XXX. Kongresu SHS, 12.-14. marca 2015 

2. Príprava 6. Školy hypertenzie SHS, 14.-15. marca 2015   

     2.    Neodkladné body pre rôzne 

 

 

Na úvod zasadnutia Doc. Filipová a Dr. Škultétyová  privítali MUDr. Emíliu Pastrnákovú (Košice), 

ktorá sa na základe výsledkov volieb stala členkou výboru namiesto Prof. Dukáta, ktorý písomne 

oznámil želanie ukončiť členstvo vo výbore SHS. 

  

Ad 1)  

Hlavnou témou schôdze bola príprava XXX. Kongresu SHS a 6. Školy hypertenzie. 

Kongres začína 12. marca 2015 o 13,00 hod.  

Pred začiatkom kongresu bude zasadať výbor SHS (pozvánky budú odoslané). 

Program bude usporiadaný prioritne v jednej sále. Pre veľký program niektoré obdobia kongresu budú 

musieť byť riešené v 2 sálach paralelne. Témy navrhujeme rozvrhnúť tak, aby  každý deň bol v prog-

rame   vysoko kvalitný s určitým „vrcholom“, s cieľom  aby sa udržala pozornosť účastníkov po celé 

tri dni.  

V prvý deň (štvrtok) zaraďujeme blok prednášok SKS a SASA.  

V piatok v  sále A  v úvode sú Hot Lines, a následne pred obedom je zaradený blok pozvaných pred-

nášateľov, kde účasť potvrdil Prof. Nilsson, reprezentant ESH  (Malmo, Švédsko), ďalej tu bude 

prednášať prezidentka SIS  Prof. Lazúrová  a prezidentka SASA dr. Kaliská. Prednášku  Prof. J. Wi-

dimského Jr. sme zaradili do programového bloku Rezistentná hypertenzia. 

Dr. Vachulová potvrdila, že bude zostavený blok prednášok o juvenilnej AH, venovaný ako 

spomienka na Doc. Čižmárovú.   

PSPK pripravila blok prednášok venovaný problematike obezity, za zostavenie programu  zodpovedá 

dr. Fábryová a prof. Bada. 

Do sobotňajšieho programu sme umiestnili samostatný blok České společnosti pro hypertenzi. 

Rozhodli sme sa usporiadať Valné zhromaždenie SHS počas sobotňajších raňajok, aby sme 

zabezpečili primeranú účasť našich členov (sobota medzi 7,30-8,30 hod., pracovné raňajky). Podrobný 

program VZ SHS bude k dispozícii počas  kongresu na registrácii kongresu, vrátane bodov, o ktorých 

sa bude hlasovať. Hlasovacie lístky dostanú účastníci do kongresových materiálov. 

Posterová sekcia nie je vytvorená. Všetky prijaté abstrakty originálnych prác sú zaradené do programu 

ako prednášky. Autori boli písomne (resp. e-mailom) informovaní.  



Prijaté abstrakty sú súčasťou tlače programu kongresu a budú tiež uverejnené v časopise Cardiology 

Letters v čísle 2/2015. 

Podujatie podporilo 8 farmaceutických spoločností edukačným grantom. Hlavnými partnermi kongre-

su sú spoločnosti  Servier a Berlin-Chemie Menarini Group. 

 

Ad 2) 

Po ukončení kongresu 14. marca 2015 začína  hneď v poobedňajších hodinách 6. Škola hypertenzie 

SHS s medzinárodnou účasťou. Celý program bude jednosálový a interaktívny.  

V sobotu 14.3.2015 hlavnou témou je „Artériová hypertenzia a sympatikový nervový systém“. 

V prednáškach autori sa zamerajú na problematiku arytmií a SNS, SNS a mladí hypertonici, efekt 

antihypertenzívnej liečby na SNS. Prof. Widimský sa bude venovať primárnemu hyperaldosteronizmu. 

Prednášky sú doplnené 2 kazuistikami. Každý prednášajúci musí dodať prednášky najneskôr 24 hod. 

pred začiatkom, zabezpečená je interaktívna diskusia.  

V nedeľu 15.3.201ť doobeda nosnou témou je : „ Najobávanejšie KV komplikácie artériovej 

hypertenzie“. Prof. Cífková z Prahy sa v prednáške zameria na náhle cievne mozgové príhody 

u hypertonikov. Prof. Borghi  (Bologna, Taliansko) zodpovedá otázku, či liečba hypertonika po 

infarkte myokardu je odlišná (simultánny preklad zabezpečený). Doc. Goncalvesová z Bratislavy sa 

bude venovať srdcovému zlyhaniu ako dôsledku artériovej hypertenzie. Odznejú ďalšie 2 kazuistiky 

na témy mozgovej príhody a infarktu myokardu, srdcového zlyhania a artériovej hypertenzie.  

 

Ad 3)  

Rôzne 

a) Výbor navrhol udeliť ocenenie in memoriam Doc. Čižmárovej pri príležitosti jej nedožitých 70. 

Narodenin - za jej prácu v oblasti artériovej hypertenzie v detskom veku a u dorastu a za viacročnú 

aktívnu prácu v SHS. Návrh bol odoslaný na Sekretariát SLS. 

b) Doc. Gašpar vyhodnotil návrhy na udelenie Ceny SHS roka 2013 za najlepšiu publikáciu 

v oblasti artériovej hypertenzie. Prihlásené boli 2 práce. Hodnotil: kvalitu, originalitu práce, 

klinický prínos, obsahové hľadisko, štruktúru a prehľadnosť článku a kvalitu obrazovej 

dokumentácie, body 1,2,3 (3=výborne). Dr. Bobocká so spol. získala 13 bodov, Dr. Beňová 10 

bodov. Cena bola udelená Dr. Bobockej za prácu: Bobocka K., Dubrava J., Slezak P., et al.:  

Blood pressure impact on left ventricular geometry in chronic haemodialysis patients. BLL 

2013, 114 (11): 629-633. 

c) Dr. Škultétyová informovala o ESH Letnej škole hypertenzie, ktorá tento rok bude v septembri 

blízko Viedne (Rakúsko). Záujemci budú odsúhlasení na základe odoslanej prihlášky na 

nasledujúcej výborovej schôdzi. 

 

Termín nasledujúcej výborovej schôdzi bude 12. marca o 10,30 hod. v hoteli Partizán, Tále, 

tesne pred začatím kongresu. 

 

 

                                                    
 

MUDr. D. Škultétyová, PhD., FESC.                      Doc. MUDr. S. Filipová, CSc., FESC. 

       vedecká sekretárka SHS                                               prezidentka SHS 

 

V Bratislave,  19. 2. 2015  


