
Z Á P I S N I C A 

Zo zasadnutia Výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti dňa 17. 2. 2005 

 

 

Prítomní:    Bakoš, Bober, Ferenčík, Johanes, Kothaj, Kyslan, Mištuna, Straka, Vajó 

 

Ospravedlnení:  Haruštiak, Ježík,  Pechan 

 

 

1. O pripravenosti 5. Žilinského chirurgického dňa referoval prim. Johanes. V dôsledku problémov v Olomouci sa 
pravdepodobne nebude konať prenos „live surgery“ (ani sa nekonal).  

 

2. Prof. Vajó a Prof. Kothaj referovali, že snaha o doplnenie Cenového výmeru (umožňujúceho navŕšenie platieb o 50% ceny za 
hospitalizáciu) o chirurgické JIS bola úspešná. Po novelizácii Cenového opatrenia od 1. 3. 2005 bude toto opatrenie doplnené 
o JIS chirurgických oddelení.  

 

3. Prof. Kothaj referoval o ďalších plánoch na presadenie vyšších platieb za onkochirurgické operácie a hospitalizácie. Problém 
už bol predjednaný s riaditeľom Sekcie pre nákup zdrav. služieb na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Dr. 
Demovičom jednali Prof. Kothaj, prof. Vajó a prof. Pechan) a z tejto strany bude podpora pri jednaniach so zdrav. 
poisťovňami. Prezident SCHS iniciuje stretnutie s generálnym riaditeľom VšZP Dr. Hlavačkom a následne aj s riaditeľmi 
ďalších poisťovní o tomto probléme.  

 

4. O aktuálnom stave časopisu Slovenská chirurgia referoval doc. Mištuna. Najbližšie číslo vyjde koncom februára 2005, ďalšie 
čísla sú pripravené. Pri splnení úloh všetkých členov výboru (získanie sponzorov) bude tento ročník finančne zaistený. 
Prezident SCHS osloví aj prezidenta SLK o príspevok na časopis.  

 

5. Prof. Kothaj referoval o cenách, ktoré chce Slovenskej chirurgickej spoločnosti poskytnúť firma Ethicon Endo-Surgery. Prvou 
cenou bude cena za najlepšiu prednášku na Dňoch mladých chirurgov v Martine (jún 2005). Druhou cenou bude cena za 
najlepšiu prácu oddelenia a bude udelená na IV. Slovenskom chirurgickom kongrese v Nitre (september 2006). Kritériá určí 
Výbor SCHS, návrhy kritérií zašlú členovia Výboru mailom Prof. Kothajovi, upresnia sa na najbližšom zasadnutí výboru.  

 

6. Voľba funkcionárov výboru sa odložila na ďalšie zasadnutie výboru 17. marca 2005 v Banskej Bystrici, nakoľko Prof. Pecha 
a Prof. Haruštiak sa nemohli zúčastniť výboru pre mimoriadne povinnosti v Bratislave súvisiace s prípravou schôdzky 
amerického a ruského prezidenta.  

 

7. Ako miesto IV. Slovenského chirurgického kongresu s medzinárodnou účasťou bolo vybraté mesto Nitra a organizáciou bol 
poverený Doc. Bakoš. Dátum bol predbežne určený na 6. - 8. september 2006. Hlavné témy: Nové trendy v onkochirurgii, 
Endokrinochirurgia, Úrazy orgánov hrudnej a brušnej dutiny. Plánuje sa aj sympózium: Jednodňová chirurgia na Slovensku. 
Kontakt s prezidentom ČCHS Prof. Ryskom nadviažu Prof. Kothaj a Doc. Bakoš. Prvý oznam vyjde v časopise Slovenská 
chirurgia a bude k dispozícii na Dies Jessenii XVI.  



 

8. Predbežný program vedeckých odborných podujatí SCHS na rok 2006: Február 2006 v Žiline – XXIX. Stredoslovenské 
chirurgické dni spojené so Slovensko-česko-polským sympóziom miniinvazívnej chirurgie. September 2006 v Nitre – IV. 
Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. December 2006 v Bratislave – 59. Chirurgický deň Kostlivého.  

 

9. Prof. Pechan telefonicky informoval o zasadnutí Katalogizačnej komisie (konala sa 17. 2. 2005 v Bratislave), ktorá určí 
zoznam platených výkonov a pripraví materiály pre Kategorizačnú komisiu (určuje ceny výkonov). Nakoľko je v komisii slabé 
zastúpenie chirurgov z oddelení (len Prof. Pechan), bude nutné komisiu reštrukturalizovať. O spôsobe a postupe sa dohodne 
na najbližšom Výbore SCHS.  

 

10. Firma Hartman-Rico požiadala SCHS o záštitu nad odborným lekárskym podujatím poriadaným firmou a venovaným chirurgii. 
Prezident SCHS po konzultácii s viacerými  členmi výboru predbežne so záštitou nad podujatím súhlasil. Firma Hartman-Rico 
ponúka možnosti rozšírenia spolupráce so SCHS (budú upresnené na najbližšom zasadnutí výboru).  

 

11. Najbližšie zasadnutie Výboru SCHS je plánované na deň 17. 3. 2005 o 13.00 v Banskej Bystrici.  

 

 

 

           Zapísal:                                                              Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. 


