
 
 
 

Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS 
 

Zápisnica  č.  2/2020-2024 
z online zasadnutia  Výboru SHS a Dozornej rady SHS   dňa  1. mája  2021. 

 
 
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. 
 
Neprítomní – ospravedlnení:   
doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.   
MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC. 
 
Členovia dozornej rady SHS: 
Prítomní:    
MUDr. Monika Kulinová  
MUDr. Vladimír Spišák 
MUDr. Matej Moščovič 
 
Program:  
 

1. 36. kongres SHS  
2. ESH kongres 2021  
3. Plán činnosti SHS na rok 2021 a 2022  
4. Súťaž o najlepšiu publikáciu SHS 2020 - výzva na prihlásenie publikácií a zvolenie 

hodnotiacej komisie   
5. Publikačná aktivita členov SHS  
6. Rôzne  
7. Záver  

  
Ad  1) 
Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová  otvorila zasadnutie výboru.  Oboznámila členov 
Výboru SHS a Dozornej rady SHS s návrhom Valného zhromaždenia členov SHS. Tento návrh 



bude zverejnený na stránke SHS  za účelom  pripomienkovania členmi, k diskusii a k prípadnej 
úprave.    
MUDr. Anna Vachulová  s potešením oznámila, že  na  36. kongres  SHS bolo zaregistrovaných 
celkom 495 aktívnych účastníkov a že priemerná sledovanosť  blokov prezentácií bola pomerne 
vysoká. Registrovali sa lekári aj sestry. Úroveň prezentovaných  originálnych prác  a kazuistík  
hodnotila  ako veľmi vysokú. Poďakovala všetkým, ktorí prispeli k príprave a k tvorbe 
programu  a podieľali sa na priebehu kongresu. 
 
 
Ad  2) 
Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová  predstavila  ESH- ISH  kongres, ktorý sa konal 
online v apríli 2021. Poďakovala tým, ktorý reprezentovali Slovensko na tomto podujatí, 
osobitne prof. Ľudovítovi Gašparovi, ktorý mal aktívnu účasť. 
Uviedla stanovisko  prezídia SHS k účasti lekárov na tomto kongrese, v ktorom  prezídium 
SHS odmieta povinnosť pre lekárov platiť  nepeňažné plnenie z kongresového poplatku 
hradeného sponzorom,  ak je realizovaný online, nakoľko sa  považuje za  sústavné 
vzdelávanie.   Pracovná skupina pre etiku AIFP sa však oficiálne vyjadrila, že pokiaľ 
podujatie ESH nemá kredity, tak to nie je považované za sústavné vzdelávanie a je potrebné si 
uplatniť zrážkovú daň z registračného poplatku. Toto stanovisko  SHS považuje  za neférové 
a diskriminačné.  Doc. Filipová uviedla, že SLK neeviduje  významné medzinárodné 
a národné kongresy medzi kreditovanými podujatiami, čo je zarážajúce pre SR ako člena EÚ. 
Navrhla  možné riešenie tohto problému v spolupráci so SLK a to zahrnutím niektorých 
kľúčových  európskych či celosvetových podujatí do kreditového systému. Doc. Filipová  
navrhla osloviť SLK a ďalšie organizácie riadiace kreditový systém s touto požiadavkou.  
 
 
Ad 3)  
Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová   predstavila plán činností SHS v období  2021-
2022. Venovala sa predovšetkým príprave 37. Kongresu SHS 2022.   Navrhla miesto konania 
v  Bratislave v  hoteli Carlton. Navrhla  3 možné termíny  konania tohto kongresu:  17.- 19. 
marec 2022, 24. -26. marec 2022  a 31. marec - 2. apríl 2022. Výber termínu bude 
koordinovaný s termínovými možnosťami hotela Carlton. Výbor  SHS a celá členská 
základňa budú včas informovaní o vybranom termíne.   
Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová   vyzvala členov SHS  na aktívnu účasť na 32. 
Kongrese ESH v Aténach v  Grécku, ktorý má plánovaný termín uskutočnenia 17. - 22. jún 
2022.   
Takisto požiadala členov SHS  o aktívnu  účasť na Konferencii ČHS (v termíne 30.september 
-2. október 2021) a na Kongrese SKS (v termíne 7. 9. október 2021). SHS plánuje vytvoriť 
vlastný blok prednášok  na kongrese SKS, doc. Slavomíra Filipová navrhla blok 3 prednášok: 
prezidentky SHS  MUDr. Anny Vachulovej, prim. MUDr. Moniky Kulinovej (originálna 
práca prezentovaná na  36.kongrese SHS)  a ešte jedného prednášajúceho s originálnou 
prácou, ktorý bude vybratý neskôr.  SHS deklaruje svoju podporu aktívnym účastníkom  na 
týchto podujatiach (členom SHS).  
Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová    navrhla prípravu 2. certifikovaného seminára 
o AMTK v spolupráci so SSVPL SLS v Košiciach,  plánovaný  termín  uskutočnenia je  jún  
2021 a následné pokračovania by sa mali uskutočniť v novembri  2021 a  v januári 2022. O 
mieste realizácie prebehnú  ďalšie rokovania.  
Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová   predstavila plán účasti  členov SHS na ESH 
Summer School on Hypertension v roku 2022 (v roku 2021 sa podujatie nekoná pre 
pandémiu).  V prípade jej uskutočnenia v roku 2022 budú vybratí 2 aktívni mladí členovia 
SHS (do 35 rokov). Je potrebné uvažovať o výbere kandidátov.   
 
 
 
 



Ad 4)  
Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová   vyhlásila súťaž o najlepšiu publikáciu člena SHS  
s tematikou artériovej hypertenzie publikovanej v roku 2020. Prezentovala 3 aktuálne  
prihlásené práce. Termín na prihlásenie ďalších publikácií bol stanovaný najneskôr do na 15. 
mája 2021. 
Bola vytvorená komisia na vyhodnocovanie týchto  publikácií v zložení: prof. Ľudovít Gašpar 
(predseda komisie), MUDr. Monika Kulinová a MUDr. Matej Moščovič. Rozhodnutie 
komisie bude oznámené jej predsedom najneskôr do 15. júna 2021 a publikované na webe 
SHS.  
 
 
Ad 5)   
Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová   sa venovala publikačnej aktivite členov SHS v 
časopisoch Cardiology Letters, Kardiológia pre prax,  Interná medicína  pre prax a v iných 
lokálnych ale aj  medzinárodných časopisoch. Vyzvala členov SHS na aktívnu prácu, aby sa 
SHS zviditeľňovala v očiach odbornej verejnosti. 
Doc. Slavomíra Filipová oznámila, že po rokovaní s redakciou Cardiology Letters je možnosť 
publikovať veľmi rýchlo ako rozšírené  abstrakty („breef communications“) originálnych prác 
a kazuistík  prezentovaných na práve ukončenom kongrese., Všetkých autorov osloví k tejto 
aktivite e-mailom a zabezpečí ich prípravu v spolupráci s redakciou.  Tieto práce by boli  
publikované v najbližšom čísle Cardiology Letters.  Doc. Filipová tiež navrhla publikovanie 
originálnej práce MUDr. Moniky Kulinovej  v zahraničnom odbornom časopise s podporou  
SHS. 
 
Ad 6)   
MUDr. Peter Letavay predniesol správu o ekonomickom hospodárení SHS za rok 2020.  
Hospodárenie s miernym negatívnym  výsledkom za rok 2020 bolo spôsobené pandémiou 
COVID 19, ktorá negatívne zasiahla do hospodárenia SHS.  Doc. Slavomíra Filipová  
poukázala na to, že  v  dôsledku epidemiologickej situácie bol kongres SHS  v roku 2020 
organizovaný prakticky dva  krát (v riadnom plánovanom termíne marec 2020 bol kompletne 
pripraveným, ale nezrealizovaný pre lockdown,  a následne bol kongres znovu pripravený 
online formou  v novembri 2020). To značne navýšilo  náklady SHS na organizáciu kongresu, 
navyše podpora online kongresu zo strany partnerov- farmaceutických a prístrojových 
spoločností bola v roku 2020 zásadne nižšia  ako v počas predchádzajúcich rokov pri 
prezenčných kongresoch.  
Podrobné doklady o hospodárení SHS sú k dispozícii u prezidentky SHS, vedeckého sekretára 
SHS a na Ekonomickom oddelení SLS. 
 
Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová navrhla osloviť aj iných sponzorov ako 
farmaceutické firmy za účelom získania finančných prostriedkov na prevádzku SHS a obrátila 
sa na  všetkých členov Výboru a Dozornej rady SHS s výzvou hľadania  nových  sponzorov 
(napr. Slovnaft, Dôvera, Union, BMW, banky, životné poisťovne, Nike, Adidas, Garmin, 
Samsung, Apple, firmy zabezpečujúce prenos medicínskych informácií, atď.).  
 
Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová  navrhla inovovať stránku SHS a obohatiť ju o 
fotografie členov výboru,  základné  informácie  zo stránky  by mali byť zverejnené aj v 
anglickej verzii.  
Doc. Štefan Farský navrhol, aby sa SHS vyjadrila k meraniu tlakov pomocou nových 
moderných komerčných zariadeníboli aj názory, že to ale nemusí byť jednoduché,  keďže 
ESC odporúča merať TK na ramene pacientov.     
Prezidentka SHS MUDr. Anna Vachulová  požiadala  členov Výboru a \dozornej rady o 
finančnú podporu na vydanie knižky  prof. Balažovjecha o spomienkach na študijný pobyt v 
Paríži. Výbor a Dozorná rada SHS jednohlasne  odsúhlasili finančnú podporu vo výške 2000,- 
EUR bez DPH  k vydaniu tejto knižky. Doc. Slavomíra Filipová  osloví SLK, aby takisto 
finančne  prispela k vydaniu tejto knižky. 



SHS plánuje vytvorenie spolupráce so Slovenskou geriatrickou spoločnosťou a tiež so 
Slovenskou lekárnickou spoločnosťou,  MUDr. Anna Vachulová vyzvala všetkých členov 
Výboru a Dozornej rady SHS, aby oslovovali mladých lekárov rôznych odborov vo svojom 
okolí, aby sa prihlásili za nových  členov SHS. 
 
SHS zvažuje plán opäť zorganizovať Školu hypertenzie  v januári 2022 v Žiline, ktorá by sa  
fokusovala na liečbu artériovej hypertenzie  u vysokorizikových pacientov.  
SHS prijala pozvanie na 48. májové hepatologické dni na blok  NAFL, ktorý sa uskutoční dňa 
18.5.2021  od 13.05 hod. do 14.05 hod.  Tohto podujatia sa online  zúčastnia MUDr. Anna 
Vachulová a MUDr. Peter Letavay.  
Ďalšie plánované zasadnutie výboru SHS je plánované na  október 2021.  
 
Ad 7)  
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 prezidentka  SHS                                         vedecký sekretár  SHS  
  
                                                                           
V Ružomberku, 6. mája  2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


