
 
 

Slovenská hypertenziologická spoločnosť 
Zápisnica č. 1/2012-2016 

zo zasadnutia výboru dňa 30. októbra 2012, Bratislava (hotel brix) 
 

Prítomní: 
Členovia novozvoleného výboru (2012-2016): MUDr. Katarína Beňová, PhD., Prof. MUDr. 
Andrej Dukát, CSc., Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, 
CSc., MUDr. Peter Jonáš, MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, 
PhD., Doc. MUDr. Marián Sninčák, CSc., MUDr. Vladimír Spišák, MUDr. Dana Škul-
tétyová, PhD.  
Novozvolení členovia Dozornej rady (2012-2016):  MUDr. Katarína Bobocká, PhD., Doc. 
MUDr. Eva Čižmárová, CSc.  
Odstupujúci členovia výboru (2008-2012): Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. 
Odstupujúci členovia Dozornej rady (2008-2012): MUDr. Viera Kosmalová, PhD., MUDr. 
Emília Pastrnáková 
Neprítomní: 
Neprítomní novozvolení členovia výboru (2012-2016) (ospr.): Doc. MUDr. Š. Farský, CSc.  
Neprítomní  novozvolení členovia Dozornej rady (2012-2016) (ospr.): Doc. MUDr. Ján 
Lietava, CSc. 
Neprítomní odstupujúci členovia výboru (2008-2012) (ospr.): Prof. MUDr. Igor Riečan-
ský, CSc. 
 
 
Program:  1.  Otvorenie zasadnutia (Dr. Škultétyová) 
                   2.  Poďakovanie za prácu členom výboru SHS vo volebnom období 2008-2012  
                        (Doc. Filipová) 
                   3.  Voľby prezidenta, viceprezidenta a vedeckého sekretára SHS na obdobie            
                        2012-2016 (Dr. Pastrnáková) 
                   4.  Základné informácie o aktivitách SHS do konca roka 2012 a v roku 2013  
                        (odstupujúci/novozvolení: prezident a vedecký sekretár SHS) 
                   5.  Varia 
 
 
Ad 1 a 2)  
Dr. Škultétyová otvorila slávnostnú výborovú schôdzu, ktorá predstavuje oficiálne ukončenie 
činnosti výboru  vo volebnom období 2008-2012 a začiatok činnosti novozvoleného vźboru 
na obdobie 2012-2016. Privítala novozvolených členov výboru a dozornej rady.  
Doc. Filipová poďakovala všetkým členom výboru a dozornej rady (2008-2012) za aktívnu 
prácu a za podporu v rokoch uplynulého volebného obdobia. Vyzvala Dr. Pastrnákovú, 
predsedníčku volebnej komisie, aby informovala o voľbách. 
 
Ad 3) 

a) Dr. Pastrnáková, predsedníčka volebnej komisie SHS, podala najskôr správu 
o priebehu volieb a potom o zasadnutí volebnej komisie SHS. Voľby sa zrealizovali 
podľa Stanov SLS - boli  jednokolové, korešpodenčné,  v mesiacoch júl-september 
2012. Dňa 8. októbra 2012 sa v priestoroch Slovenskej lekárskej spoločnosti na 
Cukrovej ul. v Bratislave uskutočnilo stretnutie volebnej komisie SHS (predsedkyňa: 
Dr. E. Pastrnáková, členovia: MUDr. V. Kosmalová, PhD., RNDr. V. Regeco-



vá, MUDr. D. Čelovská, PhD.). Pozorovateľmi boli: za SLS  JUDr. M. Mistríková 
a za SHS MUDr. D. Škultétyová, PhD.  
Volebná komisia zaprotokolovala, že k 30. septembru 2012 bolo doručených 95 
hlasovacích lístkov, z toho platných do výboru 94 a do dozornej rady 91.    
Do výboru SHS boli zvolení: Doc. S. Filipová (počtom hlasov 69), Doc. Š. Farský 
(počtom hlasov 69), Prof. A. Dukát (počtom hlasov 67), Dr. G. Kaliská (počtom 
hlasov 62), Dr. K. Beňová (počtom hlasov 61), Doc. J. Sirotiaková (počtom hlasov 
60), Doc. M. Sninčák (počtom hlasov 60),  Dr. D. Škultétyová (počtom hlasov 59), Dr. 
P. Jonáš (počtom hlasov 56), Dr. V. Spišák (počtom hlasov 54), Doc. Ľ. Gašpar 
(počtom hlasov 43).  
Náhradníci do výboru SHS v poradí podľa počtu hlasov: Dr. E. Pastrnáková, Dr. V. 
Kosmalová, Dr. L. Pundová.  
Do dozornej rady SHS boli zvolení: Doc. J. Lietava (počtom hlasov 75), Doc. E. 
Čižmárová (počtom hlasov 49),  Dr. K. Bobocká (počtom hlasov 33).  
Náhradníci do dozornej rady SHS podľa počtu hlasov: Dr. A. Vachulová, Dr. V. Po-
korná, Dr. A. Púzserová.  
Výsledok volieb bol  zaznamenaný do zápisnice, ktorej jedna kópia bola predložená 
aktuálne prebiehajúcemu výboru SHS a jedna kópia odovzdaná Predsedníctvu SLS, 
v súlade so Stanovami SLS. 

b) Dr. Pastrnáková  ďalej viedla voľby tajným hlasovaním na prezidenta, 
viceprezidenta a vedeckého sekretára pre roky 2012-2016. Funkcia pokladníka 
SHS nebude obsadená. Hospodársky stav spoločnosti je vedený v rámci SLS. 
Kontrolu  hospodárenia bude vykonávať zvolená dozorná rada SHS. Výbor  
odsúhlasil. 
Nasledovali voľby tajným hlasovaním na prezidenta SHS.  
Novou prezidentkou SHS na roky 2012-2016  sa stala hlasovaním už v prvom kole 
Doc. Slavomíra Filipová počtom hlasov 8 z celkového počtu 10 hlasov (1 hlas 
dostala Dr. G. Kaliská, 1 hlas dostal Prof. A. Dukát).  
Viceprezidentom bol znovu zvolený tiež v prvom kole Dr. Peter Jonáš počtom 
hlasov 6 (2 hlasy dostal Doc. M. Sninčák, 1 hlas dostal Doc. Ľ. Gašpar a 1 hlas dostal 
Prof. A. Dukát).  
Podľa  zaužívanej tradície  bola novozvolená prezidentka vyzvaná, aby sa vyjadrila ku 
kandidatúre na post vedeckého sekretára, nakoľko ten predstavuje najbližšie spolupra-
cujúceho člena výboru s prezidentom spoločnosti. Doc. Filipová navrhla opäť dr. 
Škultétyovú. V následnej tajne voľbe bola za vedeckú sekretárku znovu zvolená Dr. 
Dana Škultétyová, s  počtom hlasov 10.   
Predsedkyňa volebnej komisie skonštatovala, že predsedníctvo výboru SHS (2012-
2016) bolo právoplatne zvolené. 

  
Ad 3) 
Doc. Filipová spolu s Dr. Škultétyovou informovali o uskutočnených odborných aktivitách 
spoločnosti od ostatného zasadnutia výboru (máj 2012 doteraz).   

a) V dňoch 14.-16. júna  2012 sa uskutočnil Kongres internej medicíny (hotel Atrium,                 
Nový Smokovec). V rámci kongresu odznel vyžiadaný blok SHS na tému “ Renálna 
denervácia sympatika (RDN) – nová metóda nemedikamentóznej intervenčnej lieč-
by rezistentnej hypertenzie“. 

b) V dňoch 15.- 21. septembra sa uskutočnila ESH Letná škola hypertenzie (Dublin, 
Írsko). SHS nominovala 2 účastníčky, členky SHS: Mgr. T. Beňovú a RNDr. A. 
Púzserovú, PhD, obe  pracujúce v  SAV Bratislava. O priebehu medzinárodného podu-
jatia budú informovať publikáciou v Cardiology Letters. 

c) 4.-6. októbra 2012  sa Doc. Filipová zúčastnila  ako pozvaný hosť a prednášateľ  na 
Kongrese Českej  společnosti pro hypertenzi, kde  odprednášala vyžiadanú prednáš-
ku.  

d) V dňoch 11.- 13. októbra 2012 sa v Bratislave konal XVII. Kongres Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti. V rámci kongresu odznel vyžiadaný blok prednášok SHS 



na tému: „ Kontrola hypertenzie - efektívna prevencia veľkých kardiovaskulárnych 
komplikácií“. 

e) Doc. Filipová informovala o opakovaných stretnutiach zástupcov Slovenskej 
kardiologickej a hypertenziologickej spoločnosti so zástupcami liekovej politiky MZ 
SR. Cieľom pracovných stretnutí bolo riešenie klastrovania kardiologických liekov 
referenčnej skupiny“C“, uvedených v prílohe Vyhlášky MZ SR č. 435/2012.  

f) Zástupcovia SHS a ďalších  odborných  spoločností sa opakovane v októbri zúčastnili 
pracovného stretnutia na  MZ SR vo veci pripomienkovania pilotného systému DRG. 
Zástupcovia SHS spolu so zástupcami SKS odoslali dňa 25. októbra na MZ SR 
zásadné pripomienky a doplnenia, týkajúce sa ambulantnej časti, preventívnych 
vyšetrení, neintervenčnej a neinvazívnej kardiológie.   

g) Dňa 25.októbra 2012 bola odoslaná spoločná nominácia SKS a SHS na členov 
Odbornej pracovnej skupiny C (pre kardiovaskulárny systém) prezidentovi SLS a na 
vedomie  na MZ SR. 

 
Ad 4) 
Najbližšie plánované odborné podujatia SHS: 

a) V dňoch 25.- 26. januára 2013 sa znova bude organizovať  Zimná škola hypertenzie 
SHS (miesto konania Grand Hotel Praha, Tatranská Lomnica). Podujatie organizuje 
SHS s pomocou medzinárodného edukačného grantu, ktorý opakovane poskytuje 
účelovo farmaceutická spoločnosť BerlinChemie-Menarini Group. Vybraté boli 
nasledujúce hlavné témy: (1) rezistentná hypertenzia;  (2) hypertenzia a obličky. 
Podujatie bude organizované ako edukačné prednášky, k nim pripojené kazuistiky 
a diskusia. Účasť potvrdili zahraniční prednášatelia: Prof. Cífková (Praha),  Prof. J. 
Widimský, Jr. (Praha) a Prof. Menne (Nemecko). Dňa 26. 1. 2013 vo večerných 
hodinách je na plánovaná výborová schôdza. 

b) V dňoch 11.- 13. apríla 2013 sa bude konať spoločný XXVIII. Kongres SHS 
a Pracovná schôdza PS preventívnej kardiológie SKS (miesto konania: hotel 
Partizán, Tále).  Doc. Filipová vyzvala členov výboru, aby si do budúcej schôdze  
pripravili návrhy prednášok, event. blokov prednášok.  Spomedzi zahraničných 
prednašateľov sú pozvaní predstavitelia Českej hypertenziologickej spoločnosti 
(navrhnutý blok ČHS). 

 
Ad 5)    

a) Do polovice decembra 2012 je potrebné odoslať na SLS návrh na Cenu za najlepšiu 
publikáciu v oblasti hypertenzie za roky 2010-2011. Preto členovia výboru boli 
vyzvaní, aby žiadosti s kópiou celej publikácie poslali do konca novembra 2012 na 
adresu prezidentky alebo vedeckej sekretárky. Počas budúcej schôdze bude schválená 
hodnotiaca komisia, ktorá vyberie najlepšiu publikáciu a výsledok oznámi  
Predsedníctvu SLS. 

b) Termín budúcej výborovej schôdze: utorok 4. december 2012, 13,30 hod.              
v knižnici  NÚSCH, -2. poschodie. Hneď po výbore SHS od 15,00 hod. pripravujeme 
informačné stretnutie predstaviteľov SHS  so zástupcami farmaceutických spoločností, 
ktoré  sú našimi  odbornými partnermi  pri organizácii podujatí SHS.    

c) Po ukončení výboru sa všetci prítomní stretli na spoločnom obede. 
 

                                                         
 
            MUDr. Dana Škultétyová, PhD, FESC.              Doc. MUDr. S. Filipová, CSc., FESC. 
            vedecká sekretárka SHS                                      prezidentka SHS 
 
           V Bratislave 7. novembra 2012 


