
 
Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS 

 
Valné zhromaždenie                                                                                                                                                   

členov SHS dňa 9. apríla 2016 v Bratislave 
 
Program:                    
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Správa o činnosti SHS od 30. Kongresu SHS (marec 2015) 
3. Správa o hospodárení SHS 
4. Plán činnosti SHS na rok 2016 a príprava volieb do výboru SHS 2016-2020 
5.  Rôzne 
6. Záver 

 
 
 
Ad 1) 
Valné zhromaždenie otvorila a viedla prezidentka spoločnosti doc. Filipová.                                    
V predsedníctve VZ boli:  doc. Gašpar a dr. Pastrnáková. Vedecká sekretárka SHS dr. Škultétyová bola 
ospravedlnená pre PN. 
 
Ad 2) 
Doc. Filipová informovala VZ o činnosti spoločnosti od ostatného kongresu SHS v marci 2015.  
Správa obsahovala tieto základné body: 

 
a) Jubilejný XXX. Kongres SHS 2015 a 6. Škola hypertenzie  
b) Časopis Cardiology Letters – publikácie z oblasti hypertezie  
c) ESH Kongres 2015, Milano  
d) ESH Summer School (Rakúsko, Hernstein Castle, september 2015) 
e) Kongres Českej hypertenziologickej spoločnosti, Mikulov, október 2015  
f) XX. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, október 2015 
g) Sympózium „RAAS“, Jasná, Demänovská dolina, november 2015 
h) Iné aktivity  

 
Ad a)  
Jubilejný XXX. Kongres SHS 2015 a 6. Škola hypertenzie sa uskutočnili v dňoch 12. až 15. marca 2015 
v hoteli Partizán, Tále.  Obe podujatia prebehli úspešne a s vysokou účasťou členov SHS aj nečlenov. 
Ad b) 
Úspešné prehľadové a originálne práce, ktoré odzneli na kongrese, boli následne na vyzvanie 
hlavného redaktora časopisu Cardiology Letters  postupne uverejnené v číslach 4-6/2015 a 1/2016  
(úvodník, 3 prehľadové práce a 9 originálnych prác).   
Ad c) 
V dňoch 12. – 15. júna 2015 sa uskutočnilo 25. Stretnutie Európskej spoločnosti pre hypertenziu 
a kardiovaskulárnu prevenciu v talianskom Miláne. Viacerí členovia SHS sa aktívne podieľali  na 
programe: Doc. Filipová okrem aktívnej účasti originálnou prácou spolupracovala pri tvorbe progra-
mu, bola medzi posudzovateľmi zaslaných abstraktov originálnych prác. Na kongrese mali aktívnu 
účasť 6 lekári zo Slovenska, z toho 4 členovia výboru SHS (1 predsedníctvo v sekcii originálnych prác - 
Doc. Filipová, 1 originálna prednáška - Dr. Vachulová, 4 prezentácie originálnych prác v posterových 
sekciách).  Aktívni účastníci boli za aktívnu účasť podľa vopred schválených zásad finančne podporení. 



Počas kongresu sa uskutočnila Porada prezidentov národných spoločností s výborom ESH, na ktorej 
boli prítomné doc. Filipová a dr. Škultétyová.  
Ad d) 
V dňoch 19. – 25. septembra 2015 sa uskutočnila  ESH Letná škola hypertenzie (Hernstein, Rakúsko). 
Doc. Filipová mala v programe  pozvanú prehľadovú postgraduálnu prednášku: “Non-pharmacologi-
cal recommedations in hypertension“.  Po prvýkrát za ostatných 10 rokov nebol zo Slovenska vyslaný 
kandidát (pre nezáujem členov SHS). Výbor SHS urobí aktívne všetky potrebné kroky, aby v septembri 
2016 Slovenskú HS reprezentovali 1-2  mladí lekári na ESH Summer School (miesto konania: Sirmione, 
Taliansko). 
Ad e) 
V dňoch 1. – 3. októbra 2015 sa konala XXXII. Konferencia Českej spoločnosti pre hypertenziu, kde 
po prvýkrát v histórii SHS bol do programu Kongresu ČSH oficiálne zaradený pozvaný blok SHS.                  
V 1-hodinovom bloku prednášali doc. Filipová, Dr. Škultétyová a doc. Gašpar.  
Ad f) 
V dňoch 8. – 10. októbra 2015 prebiehal v Bratislave XX. Kongres Slovenskej kardiologickej spoloč-
nosti, ktorého, ako je tradíciou v ostatných rokoch, sa SHS zúčastnila s blokom pozvaných prednášok 
(prednášali: doc. Filipová, doc. Gašpar, Dr. Škultétyová, Dr. Kaliská).   
Ad g) 
13. a  14. novembra 2015 sa v Demänovskej doline uskutočnilo sympózium,  organizované SHS a pod-
porené edukačným grantom  Berlin-Chemie / Menarini Group na tému: „Renín-angiotenzín-aldoste-
rónový systém a kardiovaskulárne ochorenia“. Sympózium malo vysokú odbornú úroveň a veľmi 
dobrú účasť členov SHS aj nečlenov SHS.  
Ah h) 
V januári 2016 bola na výborovej schôdzi odsúhlasená Cena za najlepšiu publikáciu v oblasti          
hypertenzie za rok 2014.  Vopred zvolená hodnotiaca komisia (doc. Gašpar, doc. Farský, Dr. Vachu-
lová) vybrala ako najlepšiu  z prihlásených viacerých prác publikáciu: D. Skultetyova, S. Filipova, J. Ma-
daric. P. Chnupa, V. Fridrich, I. Vulev, M. Gocar.  The impact of blood pressure on carotid artery 
stiffness and wave intensity in patients with resistant hypertension after renal sympathetic 
denervation. J Hypertens Open Access 2014; 3(4). 
 
Valné zhromaždenie vzalo na vedomie správu o činnosti a schválilo ju bez pripomienok. 

 
 
Ad  3) 
Správu o hospodárení  SHS predložila dr. E. Pastrnáková. 
Hospodársku činnosť  SHS profesionálne vedie a kontroluje  Ekonomické odd. SLS, Cukrová 3, 
Bratislava.      
 
Hospodársky stav spoločnosti zahŕňa: 

1. Zabezpečenie základneho chodu spoločnosti – poskytovanie všetkých informácií členom, 
členské platby, vedenie web-stránky SHS, platby za administratívnu činnosť  SLS, 

2. Komunikačné platby a bežné organizačné výdavky: poštovné, telefón, internet, nutné 
a schválené cestovné výdavky členov výboru a ostatných členov SHS, 

3. Nutné finančné zabezpečenie výborov SHS (konané sú minimálne 4x ročne), 
4. Finančný podiel na vydávaní  časopisu Cardiology Letters podľa zmluvy so SKS,  
5. Príprava a realizácia výročného kongresu, 
6. Príprava a realizácia SHS Školy hypertenzie, 
7. Podpora aktívnej účasti členov na vopred schválených kongresoch (ESH,ISH, ČSH), 
8. Podpora účasti mladých členov na ESH Summer School (SHS financuje cestovné náklady), 
9. Podpora publikačnej a prednáškovej aktivity členov SHS v SR a v zahraničí 
10. Edukačné a vedecké aktivity SHS  na podujatiach iných odborných spoločností (SR, 

zahraničie). 
 
 



Finančný rok 2015: 
 *Podrobný  rozpis príjmov a výdavkov SHS v roku 2015, predložený na VZ SHS, ako aj zostatky na účtoch SHS k 1.1.2015 a 

31.12.2015 sú uvedené v zápisnici určenej pre výbor SHS a predsedníctvo SLS. Členovia SHS sa môžu bez obmedzení 
oboznámiť s celou hospodárskou dokumentáciou SHS  na Ekonomickom odd. SLS, Bratislava, resp. so sumárom 
hospodárenia za rok 2015  u členov predsedníctva SHS (prezidentky a vedeckej sekretárky SHS).  
 
Na zasadnutí  dr. Pastrnáková, doc. Filipová a doc. Gašpar skonštatovali, že hospodárenie SHS je 
zdravé a transparentné. Financie spoločnosti sú používané správnym spôsobom na odborné účely, na 
podporu kontrolovateľných odborných aktivít členov a na podporu vydávania spoločného odborného 
časopisu. SHS  si zároveň viac rokov  za sebou vytvára systematicky finančnú rezervu na svoju činnosť, 
napriek zhoršujúcemu sa legislatívnemu prostrediu, ktoré  významne sťažuje činnosť neziskových 
odborných lekárskych organizácií. 
Valné zhromaždenie schválilo správu o hospodárení SHS v roku 2015 bez pripomienok. 
 
 
 
Ad 4) 
Vzhľadom na to, že rok 2016 je volebný a voľby budú ukončené v 2. polovici novembra 2016, 
aktuálne pracujúci výbor je povinný pripraviť rámcový plán činnosti na 1. polovicu 2016 a pripraviť 
voľby na volebné obdobie 2016-2020. 
Prítomní boli informovaní o pláne  práce SHS po XXXI. Kongrese SHS. 
a) Príprava XXXII. Kongresu SHS: predpokladaný termín podujatia  je polovica marca až  polovica 

apríla 2017. Termín a miesto konania bude vybraté podľa finančnej analýzy ponúk  a dostupnosti 
kapacitne vhodných miest konania. Základná informácia o termíne kongresu bude zverejnená na 
web-stránke SHS do konca júna 2016. 

b) Plánuje sa realizácia už 8. SHS Školy  hypertenzie, v spolupráci so spoločnosťou Berlin-Che-
mie/Menarini Group, ktorá dala prísľub edukačného grantu aj na rok 2017. Termín a miesto 
konania budú zverejnené najneskôr do konca augusta 2016. 

c) Kompletná I. informácia o XXXII. Kongrese SHS bude vydaná (a distribuovaná tlačou spolu 
s volebnými materiálmi) najneskôr do 12. septembra 2016. Predpokladá sa otvorenie aktívneho 
prihlasovania na kongres  cez web-stránku SHS od decembra 2016.  

d) Podľa platných Stanov SLS a Volebného poriadku SLS sa voľby do nového výboru SHS na volebné 
obdobie 2016-2020 uskutočnia v mesiacoch september-október 2016, sčítanie volieb a vyhláse-
nie výsledkov volieb sa zrealizuje najneskôr do konca novembra 2016.  Voľby budú tajné, 
jednokolové a korešpondenčné. Za týmto účelom sa stretne súčasný výbor v júni 2016  
s hlavnými bodmi jednania – rámcová príprava kongresu SHS 2017 a príprava volieb 2016.  Na 
tomto výbore  bude zvolená volebná komisia a pripravený podrobný organizačný a časový plán 
realizácie volieb. Volebná listina bude obsahovať: členov výboru, ktorí chcú opakovane 
kandidovať, nových navrhutých kandidátov (navrhnutí výborom SHS a členskou základňou SHS)  
a dostatok voľných miest na kandidátke pre vpísanie ďalších kandidátov členmi SHS. Voliteľní sú 
len členovia SHS. Členovia SHS počas volieb budú mať preto k dispozícii pre informáciu na web-
stránke SHS aj na web-stránke SLS menný zoznam aktuálnych členov SHS. Technicko-organizačné 
zabezpečenie  volieb zrealizuje nezávislá agentúra Farmi-Profi. 

 
Valné zhromaždenie  odsúhlasilo navrhovaný predložený postup pre prípravu budúceho kongresu 
SHS 2017 a schválilo plán prípravy  a realizácie volieb  na jeseň 2016. K predloženej príprave volieb 
neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 
 
 
Ad 5) 
Prítomní vo všeobecnej diskusii nevzniesli žiadne ďalšie zásadné otázky, pripomienky a doplnenia k   
jednotlivým bodom Valného zhromaždenia SHS.  
Záverom schválili ako celok priebeh a závery Valného zhromaždenia SHS . 
 



Ad 6) 
Prezidentka  SHS poďakovala prítomným nielen za účasť na VZ SHS, ale za aktívnu účasť v programe 
a v diskusiách končiaceho kongresu. Poďakovala v mene celého výboru SHS za spoluprácu vo 
volebnom období 2012-2016 všetkým členom SHS a ukončila jednanie. 
 

 

                                    
MUDr. Dana  Škultétyová, PhD., FESC.               Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC. 
vedecká sekretárka SHS                                        prezidentka SHS 
 
          
 
V Bratislave 29. apríla  2016  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                          
 

 


