
 
 

Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS 

 

Zápisnica  č.  11 / 2016-2020 
PER ROLLAM  (dištančného e-mailového) zasadnutia výboru a dozornej rady SHS  

ukončenie zasadnutia - 25. august 2020 

 
Zdôvodnenie formy výboru  per rollam: 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu  od marca 2020, keď nebolo možné uskutočniť stretnutie výboru SHS 

v plánovanom termíne 11. marca 2020 v Bratislave (korona vírusová kríza) a nutnosť riešenia neodkladných činností 

odbornej spoločnosti (schválenie hospodárenia SHS v roku 2019, príprava kongresu v novom termíne v novembri 

2020 a príprava volieb do výboru SHS a dozornej rady SHS na volebné obdobie 2020-2024),  členovia predsedníctva 

SHS rozhodli o per rollam zasadnutí (po e-mailovej komunikácii so všetkými členmi výboru). 

 

Prezencia zúčastnených (abecedne):    

Per rollam aktívni členovia výboru:    

MUDr. Katarína Beňová, Ph.D., doc. MUDr. Štefan Farský, C.Sc., doc. MUDr. Slavomíra Filipová, C.Sc., FESC.,                           

prof.  MUDr. Ľudovít Gašpar, C.Sc., doc. MUDr. Ján Lietava, C.Sc.,  MUDr. Emília Pastrnáková,                                            

doc.  MUDr. Jana Sirotiaková, Ph.D.,  MUDr. Vladimír Spišák,  doc. MUDr. Marian Sninčák, C.Sc.,                                                   

MUDr. Dana Škultétyová, Ph.D., FESC.,  MUDr. Anna Vachulová, Ph.D.  

Per rollam neaktívni členovia výboru: 0  

Per rollam aktívni členovia dozornej rady:  

MUDr. Viera Kosmálová, Ph.D.,   MUDr. Monika Kulinová,  MUDr. Peter Letavay, MBA. 

Per rollam neaktívni členovia dozornej rady:  0 

 

Program:  

1. Kontrola uznesení (podľa Zápisnice č. 10 zo dňa 15. - 16. novembra 2019) 

2. Aktualizácia programu 35. Kongresu SHS a Konferencie PSPK SKS  v novom termíne 12.-14. novembra 2020, 

     Bratislava, hotel Radisson  BLU Carlton 

3. Schválenie hospodárenia SHS v roku 2019 (výborom) 

4. Príprava volieb SHS 2020-2024 

5. Rôzne 

 
Po skončení per rollam výboru predsedníctvo SHS ďakuje, že sa všetci členovia výboru SHS a dozornej rady SHS 

zúčastnili v termíne a aktívne tejto náročnej formy rokovania výboru. 

  

Ad 1) 

 

a) 

- Kompletný program 35. Kongresu SHS 12.- 14. 03. 2020 bol vytvorený, zverejnený na webe SHS 

a rozposlaný v tlačenej forme všetkým členom SHS a všetkým prednášajúcim nečlenom SHS. 

- Nakoľko na začiatku marca 2020 došlo k neočakávanej nepriaznivej epidemiologickej situácii (epidémia 

Covid-19), prezidentka SHS doc. Filipová požiadala e-mailom  07. 03. 2020 ako regionálneho tak aj hlavného 

hygienika SR o vyjadrenie k návrhu zrušiť konanie kongresu pre  epidémiu COVID-19. Obaja zodpovední 

odborníci návrh obratom podporili a následne bolo konanie kongresu v plánovanom termíne oficiálne zrušené 

a oznámené všetkým aktívnym aj pasívnym prihláseným aj partnerom kongresu. 

b) 

- Na základe  uznesenia výboru  z novembra 2019 o publikačnej aktivite  členov výboru SHS - do redakcie 

Cardiology Letters boli zaslané doteraz 3 práce, ktoré boli aj publikované: 

 

Gašpar, Ľ., Filipová, S.: Indikácie a význam  AMTK v klinickej praxi. CL, 2020, 29(2):102-105. 

 

Gašpar, Ľ., Murín, J.: Večerná dávka antihypertenzív fredukuje kardiovaskulárne riziko – posolstvio štúdie 

Hygia. CL, 2020, 29(3):148-153.  
 
Beňová, K., Horvátová, Z.: Vplyv antidepresív na kardiovaskulárny systém a bezpečnosť kardiovaskulárnych 

liečiv pri depresívnych poruchách. CL, 2020, 29(3):160-165. 

 



- Dva články do CL avizované osobne doc. Lietavom na zasadnutí  výboru v novembri 2019 neboli do 

redakcie doteraz doručené. Potvrdila to oficiálne redaktorka CL, pani Štibraná (plán bol: „Homocysteínový 

konsenzus II“ a „Postavenie nutraceutík v liečbe hypertenzie“).  

- Dva články plánované podľa zápisnice č. 10  dr. Vachulovou a doc. Filipovou  neboli doteraz do redakcie 

doručené. Obe menované sa museli neplánovane venovať intenzívne časovo a odborne náročnému 

dopracovaniu ŠDTP pre artériovú hypertenziu (bližšie viď bod c). 

- V registri CL 2020 nie je ku dňu 25. 08. 2020 uvedený žiadny ďalší článok člena výboru SHS ako 1. autora, 

resp. spoluautora.  

c) 

- ESH Summer School of Hypertension sa v septembri 2020 nekoná. Kandidatúra MUDr. Radky Hreškovej 

(Prešov) bude ponúknutá v najbližšom termíne pre rok 2021. 

 

- Dr. Vachulová a doc. Filipová v decembri 2019 až februári 2020  intenzívne spolupracovali s prof. Šuvadom 

(MZd SR), s Komisiou pre ŠDTP a s predstaviteľmi všeobecných lekárov pre dospelých  v problematike 

Štandardných diagnostických a terapeutických postupov komplexného manažmentu artériovej 

hypertenzie. Podarilo sa presadiť koncepciu, ktorú zastáva ESH a SHS a text bol v odbornej forme 

dopracovaný dr. Vachulovou a doc. Filipovou  a odoslaný na MZ SR 03. 02. 2020. Následne 14. 02. 2020 

dostali od Komisie MZSR pre ŠDTP  e-mailom  oznámenie, že  komisia schválila znenie zaslaného textu               

s informáciou, že odborná časť  nebude narušená a že „...v nasledujúce dni zašle uznesenie aj návrh 

diskutovaných úprav...“.  Očakávalo sa, že ešte pred konečným publikovaním  daného ŠDTP dostanú 

menované v dohľadnom čase definitívnu verziu určenú na zverejnenie k nahliadnutiu a k možnosti vykonania 

event. oprav. Toto sa ale nezrealizovalo. Pred zverejnením ŠDTP AH konečnú verziu na kontrolu neobdržali. 

Text tak bol zverejnený bez možnosti redigovania zo strany doc. Filipovej a dr. Vachulovej, ktoré boli 

nominované SHS.  

d) 

- SHS v spolupráci s SSVPL SLS (prezident MUDr. Peter Makara) úspešne zrealizovala 1. certifikovaný 

seminár o AMTK, ktorý sa konal  18.-19. januára 2020 v Trenčíne. Certifikát dostalo 90 všeobecných 

lekárov pre dospelých. Prednášajúci a školiaci odborníci zo SHS boli : prof. Gašpar, dr. Vachulová, dr. 

Pastrnáková, doc. Filipová, doc. Bulas. Za SSVPL SLS prednášala dr. Bendová. 

 

Ad 2) 

- Agentúra Farmi-Profi rezervovala náhradný termín 35. kongresu SHS na 12. - 14. novembra 2020, ktorý bol 

následne urýchlene oznámený všetkým členom SHS, všetkým prednášajúcim, pasívnym prihláseným 

účastníkom a všetkým sponzorským partnerom podujatia.   

- V priebehu júna 2020 boli oslovení všetci aktívni aj pasívni účastníci, aby potvrdili / nepotvrdili svoju účasť 

v novom termíne, aby bolo možné aktualizovať program na november 2020. Z Maďarskej HS nepotvrdil 

účasť Dr. János Nemcsik pre kolíziu s iným podujatím. Bude nahradený iným prednášateľom z Maďarskej 

HS. Ostatní prednášatelia zo Slovenska aj zahraniční hostia účasť v novom termíne t.č. potvrdili.  

 

- Aktualizovaný program bude zverejnený na stránke SHS (www.hypertenzia.org) najneskôr do 30. 09. 2020. 

Vzhľadom  k nemožnosti  zaručiť, že  problém s konaním podujatia nad 300 účastníkov sa nebude znova 

opakovať pre ďalšiu aktivitu Covid 19,  je potrebné počítať aj s reálnou možnosťou, že kongres bude 

definitívne v roku 2020 zrušený.  

- Pri každej alternatíve ale abstrakty originálnych prác budú ale zverejnené v jesennom čísle 2020 Cardiology 

Letters.   

 

Ad 3) 

- Nakoľko sa nekonal v marci 2020 kongres, neprebehlo ani Valné zhromaždenie SHS. Podľa Stanov SLS je 

nutne potrebné, aby výbor a následne VZ schválili hospodárenie SHS v roku 2019.                                                

V prílohe 1 je uvedený prehľad hospodárenia, tak ako bol vypracovaný Ekonomickým oddelením SLS pre 

našu spoločnosť. Prehľad pripravila dr. Pastrnáková, vedecká sekretárka SHS. 

- Pripomienky: 0 

- Hlasovali všetci členovia výboru: súhlas: 11, nesúhlas: 0, zdržanie sa: 0 

- Hospodárenie SHS v roku 2019 bolo schválené bez pripomienok. 

 

Ad 4) 

- Podľa Stanov SLS sa do konca roka zrealizujú voľby do výboru SHS a dozornej rady SHS na volebné 

obdobie 2020-2024. Voľby budú jednokolové a korešpondenčné. 

- K vlastnej opätovnej kandidatúre sa vyjadrili všetci členovia výboru a dozornej rady,.t.j. 11 členov výboru               

a 3 členovia  dozornej rady. Do budúceho výboru chce kandidovať zo 14tich 13 kolegov, jeden člen výboru 

(doc. Sninčák) oznámil, že nechce kandidovať do ďalšieho volebného obdobia.  

- Iba 6 členovia z 11 výboru a všetci 3 členovia dozornej rady dali návrhy na nových kandidátov. Niektorí 

kandidáti boli nominovaní viacerými členmi výboru, resp. dozornej rady.                                                                     

Všetci 8 novo nominovaní spĺňajú základné kritériá  (členstvo v SHS), aby mohli kandidovať.                                                     

Všetci 8 nominovaní budú ešte pred uvedením na kandidátku oslovení volebnou komisiou e-mailom, aby dali 

svoj súhlas s kandidatúrou. Až potom bude Volebnou komisiou SHS  definitívne zostavená nová volebná 

kandidátka. 

http://www.hypertenzia.org/


 

- Predsedníctvo SHS navrhuje za členov volebnej komisie 5 kandidátov : 

Dr. Škultétyová, doc. Čaprnda, doc. Filipová (za predsedníctvo SHS), dr. Letavay (za dozornú radu SHS),  

Dr. Bilá  resp. iný pracovník Farmi-Profi (ako nezávislý pozorovateľ). 

Hlasovanie:  za návrh volebnej komisie hlasovalo jednohlasne všetkých 11 členov a 3 členovia dozornej rady. 

Nehlasovali: 0, zdržali sa hlasovania: 0. 

Volebná komisia bola v navrhovanom zložení schválená. Všetkým jej členom výbor SHS oznámi tento 

výsledok. 

 

       -      Za ďalší priebeh volieb je zodpovedná zvolená volebná komisia.  

- Volebná komisia si neodkladne zvolí per rollam svojho predsedu. Navrhujeme  termín zvolenia predsedu 

volebnej komisie do  pondelka 10. 09. 2020. 

- Volebná komisia sa následne osobne/per rollam  stretne po dohovore podľa potreby po vytlačení volebných 

lístkov a pred ich mailingom poštou  (zfrealizovanie zabezpečenia minimálne 2 podpisov a opečiatkovania 

volebných lístkov). 

- Vytvorený  volebný lístok bude v súlade so Stanovami SLS do 30. septembra 2020 odoslaný spolu 

s odpovednou ofrankovanou obálkou všetkým registrovaným členom SHS. 

- Plánovaný posledný termín návratu oficiálnych volebných lístkov: najneskôr do 11. 11. 2020 (poštová 

pečiatka). 

- Predpokladané spoločné zasadnutie starého a novozvoleného výboru  sa musí uskutočniť podľa Stanov SLS 

po sčítaní najneskôr do konca roka 2020 (plánovaný predpoklad zasadnutia je najneskôr do 11. 12. 

2020). Zasadnutie zvolá úradujúca prezidentka SHS spolu so zvoleným predsedom Volebnej komisie SHS. 

Na tomto zasadnutí bude zvolené nové predsedníctvo SHS a novozvolený výbor začne svoju  riadnu činnosť.   

 

Ad 5) 

- Termín a miesto 36. Kongresu SHS bolo nutné vybrať v predstihu, vzhľadom k obmedzeným možnostiam 

vhodných kongresových lokalít na Slovensku. Agentúra Farmi-Profi záväzne rezervovala:  

29. apríl až  1. máj 2021 (štvrtok-sobota), Tále, hotel Partizán.  

- SHS bude naďalej podporovať  vydávanie Cardiology Letters, ako spoločného časopisu  SKS, SHS 

a SASA. V súlade s požiadavkou SASA aj SHS by uvítala, aby na obálke časopisu boli umiestnené aj logá 

SASA a SHS. Oficiálny podnet písomne zašle prezidentka SHS. 

- Prof. Balažovjech napísal  so spoluautormi knihu: Lekár a etika.  Požiadal  listom SHS o finančný príspevok 

na náklady vydania publikácie. Vzhľadom k tomu, že publikácia nie je špecificky zameraná na problematiku 

artériovej hypertenzie, ale je určená širokej komunite lekárov, navrhujeme, aby sa na finančnej podpore 

podieľala celá SLS, resp. aj jej ďalšie organizačné zložky, nielen naša SHS.  Navrhujeme, aby SHS sa na tejto 

podpore podieľala minimálne 25%  (resp. aj väčšou) časťou zo SLS schválenej sumy.                                                                                            

Hlasovanie: súhlas: 10 členov výboru a 1 člen dozornej rady, nesúhlas: 0, zdržali sa hlasovania:  3 (1 člen 

výboru a 2 členovia dozornej rady).                                                                                                                                                   

Príspevok na publikáciu  prof. Balažovjecha bol schválený. 

Výsledok tohto hlasovania oznámi oficiálne Predsedníctvu SLS doc. Filipová. Termín: do konca septembra 

2020. 

- Najbližšie zasadnutie výboru (osobné) – jedná sa o 12., posledný pracovný výbor vo volebnom období   

2016-2020: Predpokladaný najbližší plánovaný pracovný výbor SHS: streda 11. november 2020, Bratislava, 

v predvečer začiatku 35. Kongresu  SHS, hotel Carlton,  predbežne o 18.00 hod.                                                  

V prípade zrušenia kongresu predpokladaný dátum zasadnutia výboru je rovnaký – 11. november 2020, 

miesto a čas budú oznámené dodatočne.                                                                                                                                                          

Pozvánka na výbor bude zaslaná osobitne. 

 

                                                                      
   

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.                         Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. 

prezidentka  SHS                                                                       viceprezident SHS 

 

                                                                            
                                                              MUDr. Emília Pastrnáková 

                                                             vedecká sekretárka  SHS 

 

 

V Bratislave, 25. augusta 2020 

Prílohy : 2  (hospodárenie SHS 2019 a zoznam členov SHS)  


