
                                                                       

Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS 

 

Zápisnica č. 14 / 2012-2016 
zo zasadnutia výboru 18. júna 2016, hotel Átrium, Nový Smokovec 

 
Prezencia: 

Výbor:  

prítomní: Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.,                            

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

MUDr. Katarína Beňová, PhD., Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., 

Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.,  

neprítomní-ospravedlnení: MUDr. Dana Škultétyová, PhD.,  MUDr. Gabriela Kaliská, CSc. 

Dozorná rada:  

prítomní: Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.,  

neprítomní-ospravedlnení: MUDr. Katarína Bobocká, PhD., MUDr. Anna Vachulová, PhD.  

 

 

 

Program: 

1. Zhodnotenie činnosti výboru SHS  v období  2012-2016 

2. Príprava XXXII. Kongresu SHS  a 8. Školy hypertenzie  SHS v roku 2017                          

(termín a miesto,  základný program) 

3. Príprava volieb do výboru SHS na volebné obdobie 2016-2020  

4. Rôzne 

 

 

 

Ad 1)   

Prítomní skonštatovali, že sa jedná o posledné riadne zasadnutie výboru SHS za funkčné obdobie 2012-

2016. Prezidentka spoločnosti zhrnula stručne priebeh volebného obdobia a zdôraznila, že je potrebné 

pripraviť všetky základné podmienky pre normálnu činnosť spoločnosti do konca tohto roka, vrátane  

základnej prípravy pre kongres SHS v roku 2017, nakoľko termíny, vydanie 1. informácie a spustenie web-

stránky kongresu  sú ešte povinnosťou tohto výboru. 

31.Kongres SHS 7.-9. apríla 2016 prebehol úspešne po odbornej, spoločenskej aj ekonomickej stránke. 

Agentúru Farmi-Profi   preto odporúčame aj pre organizáciu kongresu a ďalších odborných podujatí SHS 

v roku 2017.  

 

Ad 2) 

Na základe požiadavky predsedníctva agentúra Farmi-Profi pripravila výber možností pre miesto a termín 

XXXII. Kongresu SHS v roku 2017. Po diskusii bol jednomyseľne prijatý termín 30. marec – 2. apríl 

2017 (štvrtok - nedeľa), v ktorom sa uskutoční kongres aj škola hypertenzie. Ktorým podujatím sa začne,  

rozhodneme po konzultovaní s hlavným sponzorom školy a po konzultovaní termínu s potencionálnymi 

plánovanými zahraničnými hosťami ako kongresu, tak aj školy. Rozhodnutie musí byť urobené do konca 

augusta 2016, kedy pôjdu do tlače 1.informácie oboch podujatí. 

O kandidátoch na miesto konania  prebehla diskusia so záverom, že dávame prednosť Nízkym Tatrám – 

Tále, hotel Partizán. Tým by sme potvrdili určitú tradíciu konania kongresov so striedaním Bratislava 

(resp. iné krajské mesto) a Tatry. 

Kongres bude prebiehať v 2 paralelných sekciách, s podmienkami na posterovovú sekciu. 

Po technickej a organizačnej stránke  výbor potvrdil ako spolupracujúcu agentúru Farmi-Profi, s.r.o. 

Prezidentka SHS je poverená kontaktom so zodpovednými pracovníkmi BerlinChemie-Menarini, aby 

dohodla  časové umiestnenie Školy hypertenzie SHS a sponzorské podmienky. 

Informácia o mieste a termíne kongresu bude vyvesená na web-stránke SHS v najbližších dňoch.  



Ad 3)  

a) Voľby na obdobie 2016-2020 sa budú riadiť Stanovami SLS, Volebným poriadkom SLS pre voľby 

do  výborov odborných spoločností (organizačných zložiek SLS).  

b) Voľby je potrebné organizačne a technicky pripraviť tak, aby volebný akt bol zrealizovaný 

v septembri – októbri  2016. V priebehu novembra 2016 volebná komisia  uskutoční  sčítanie 

hlasov a v súčinnosti s odstupujúcim predsedníctvom zvolá spoločný odstupujúci a novozvolený 

výbor na prvé zasadnutie. 

c) Výbor zvolil podľa Volebného poriadku SLS  volebnú komisiu: 

     MUDr. Anna Vachulová, PhD. (Bratislava) 

     Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (Bratislava) 

     MUDr. Peter Letavay (Dolný Kubín)  

     MUDr. Dana Škultétyová, PhD. (Bratislava) 

     náhradník: MUDr. Michal Augustín (Žilina) 

     + prizvaný pozorovateľ zo Sekretariátu SLS  

Členovia Volebnej komisie si do 27. júna 2016 zvolia svojho predsedu. Ten bude komunikovať 

s Predsedníctvom a so Sekretariátom SLS. 

d) Voľby budú tajné, jednokolové, korešpondenčné. Volebný lístok bude okrem členov aktuálneho 

výboru a dozornej rady, ktorí prejavia vôľu znova kandidovať v ďalšom volebnom  období 

obsahovať mená  minimálne 14 novo navrhnutých kandidátov (zoznam navrhovaných kandidátov 

bude prílohou k tejto zápisnici). Volebný lístok bude obsahovať  dostatočný počet voľných miest  

pre vpísanie ďalších kandidátov voličmi. Volení môžu byť len členovia SHS. Za týmto účelom 

bude  na web-stránke SHS a na web-stránke SLS v priebehu volieb zverejnený aktuálny menný 

zoznam členov SHS podľa zásad ochrany osobných údajov. 

Do Výboru SHS 2016-2020 bude zvolených 11 členov výboru s najvyšším získaným počtom 

platných hlasov. Traja ďalší členovia SHS (na 12-14 mieste) budú  členmi Dozornej rady SHS.   

Tlač a distribúciu  volebných materiálov spolu s 1. informáciou o XXXII. Kongrese SHS zabezpečí 

nezávislá agentúra (Farmi-Profi).   

e) Schválené termíny pre prípravu a postup volieb: 

- do 1. 7. 2016:  definitívne schválenie volebnej listiny a príprava prílohy profesionálnych   

životopisov kandidátov, 

- do 5. 8. 2016: definitívna korektúra pre tlač volebných lístkov + prílohy životopisov,  

- do 31. 8. 2016 (2. 9. 2016): expedícia volebného materiálu aj s odpovednou ofrankovanou 

obálkou,  

- 2. 9. 2016- 21. 10. 2016: voľby,  

- najneskôr do 11. 11. 2016: sčítanie volieb volebnou komisiou,  zhotovenie volebnej zápisnice  

a oznámenie výsledkov volieb zvoleným členom a Sekretariátu SLS, 

- do konca novembra 2016 volebná komisia zvolá spoločné zasadnutie odstupujúceho a nového 

výboru. 

f) Z prítomných členov výboru SHS a DR všetci potvrdili, že chcú kandidovať do budúceho výboru.  

Dr. Škultétyová, dr. Bobocká, dr. Vachulová dali pred zasadnutím výboru osobný súhlas s umiest-

nením na kandidátke. Dr. Kaliská písomne oznámila, že nebude kandidovať pracovnú 

zaneprázdenosť (bola zvolená prezidentkou SASA). Dr. Jonáš sa písomne začiatkom roka 2016 

vzdal funkcie vo výbore zo zdravotných dôvodov.  

 

Ad 4) 

a) SHS dostala oficiálne pozvanie na prípravu 1-hodinového bloku SHS na Kongres ČSH 6.-8. 

októbra 2016 v Českom Krumlove. Vzhľadom k tomu, že v tom istom termíne sa koná Kongres 

SKS v Bratislave, kde má SHS svoj významný programový blok, výbor riešil možnosti vytvorenia 

programu pre Český Krumlov. Výbor po diskusii schválil prednášateľov: doc. Lietava, dr. Kosmá-

lová, dr. Bernátová. Návrh programu najneskôr v pondelok odošle prezidentka SHS  predsedníctvu 

ČSH. 

b) Výbor schválil blok SHS na Kongrese SKS 6.-8. októbra 2016. Názov: „Medzinárodné aspekty 

odbornej aktivity SHS“. V bloku budú prezentované práce zo slovenských pracovísk, ktoré boli 

prijaté a odprezentované na 26th European Meeting on Hypertension and  Cardiovascular Preven-

tion v Paríži 10.-13. júna 2016 (prednášajúci: dr. Škultétyová, doc. Gašpar, dr. Čelovská, doc. 

Filipová). Prezidentka SHS sa pokúsi získať do programu zahraničného hosťa (prof. Narkiewicz, 

prof. Nilsson). 



c) Výbor prejednal navrhované Memorandum o spolupráci SHS s Úniou pre zdravšie srdce. Po 

preštudovaní memoranda a po diskusii výbor súhlasí, aby SHS bola kolektívnym odborným 

partnerom a aktívnym spolupracovníkom. Do užšieho zboru  konzultantov pre úniu navrhuje 

prizvať doc. Lietavu. Rozhodnutie výboru dáme na vedomie prezidentovi ÚpZS Ing.  Petrovi 

Kollárikovi. 

d) Výbor odsúhlasil výber MUDr. Petra Letavaya (Dolný Kubín) a MUDr. Mareka Kučeru, PhD. 

(Bratislava) do ESH Summer School v Sirmione, Taliansko (3.- 9. 9. 2016). SHS preplatí obom 

školencom cestovné (letenka, resp. vlak, autobus). Po ukončení školy sú zaviazaní napísať kvalitný 

príspevok a zaslať ho do redakcie  Cardiology Letters do 30 kalendárnych dní, t.j. najneskôr do 10. 

10. 2016.  

e) Výbor odsúhlasil dodatočne súhlas s preplatením kongresového poplatku + príspevku na 

ubytovanie MUDr. V. Kosmálovej (II.Int. klinika LFUK, Bratislava) – aktívna účasť na európsky 

kongres „Anitschkow Days“ 2.-4.6.2016 v Sankt Petersburgu, Rusko. Predbežný súhlas podpísala 

doc. Filipová v júni 2016. 

f) Výbor odsúhlasil odmeny za prípravu a realizáciu XXXI. Kongresu SHS členom výboru a DR 

(podľa rozpisu). 

 

 

Termín  nasledujúceho zasadnutia odstupujúceho a novozvoleného výboru SHS bude prejednaný a určený 

v novembri 2016 v spolupráci s volebnou komisiou. 

 

 

                                                               
   

MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC.          Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC. 

       vedecká sekretárka SHS                                                prezidentka SHS 

              (skontrolovala)                                                             (zapísala) 

 

 

V Bratislave, 22. júna 2016  

 

       


