
Zasadnutie výboru SCHS  BB-Bystrá  

 

 

Vec: Schôdza výboru SCHS 19.4.2012 

 

Prítomní: Kothaj, Bakoš, Bober, Ferenčík,  Haruštiak, Johanes, Mištuna, Mýtnik, Olejník, 

Pechan, Radoňák 

Hosť: Danaj 

Ospravedlnení: Labaš, Huťan 

Program: 

1. Stav príprav XXXII. Stredoslovenských chirurgických dní na Táloch 
 
Referoval: Prof.MUDr.P.Kothaj,CSc. informoval výbor o aktuálnej fáze príprav 
Stredoslovenských chirurgických dní na Táloch. Technické zabezpečenie, ubytovanie 
a dodržiavanie odborného programu je garantované v priestoroch hotela Partizán na 
Táloch.  
 

2. Situácia s vydávaním časopisu Slovenská chirurgia 

Referoval: Prof.MUDr.J.Radoňák,CSc. informoval o spolupráci s vydavateľstvom 
Solen, priniesol vytlačené prvé číslo časopisu, ktoré bude rozposlané všetkým členom 
SCHS. Po diskusii sa určilo, že nasledujúce Editoriály do jednotlivých čísiel časopisu 
v roku 2012  napíšu nasledovní členovia výboru SCHS: prof.Kothaj, prof.Pechan, 
prof.Olejník.  Prof. Radoňák informoval, že naďalej pretrvávajú problémy so 
zabezpečením financovania vydávania časopisu (reklama v jednotlivých číslach 
časopisu) a problém s rozposielaním jednotlivým členom SCHS (presné adresy členov 
a súhlas s doručovaním časopisu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov). 

 

3. Stav príprav VI. Slovenského chirurgického kongresu v Košiciach 

Referoval: Prof.MUDr.J.Radoňák,CSc –predseda organizačného výboru priniesol 
vytlačený prvý oznam, ktorý bude rozposlaný všetkým členom SCHS. Informoval 
o technických problémoch so sponzormi (formou grantov pre edukáciu)  a vyplatení 



nemalej časti zo získaných financií SLS a podiele SLS pri organizovaní a garantovaní 
takéhoto podujatia, vrátane pridelenia SACME bodov pre hodnotenie celoživotného 
vzdelávania. 

 

4. Návrhy na udelenie ocenení pre členov ČCHS počas konania XXIX. Československého 
chirurgického kongresu v Košiciach. 

Po diskusii výbor schváli, aby počas konania spoločného chirurgického kongresu v 
Košiciach boli ocenení nasledujúci členovia Českej chirurgickej spoločnosti: 

Ocenenie „Čestný člen SCHS“:  Prof.Hoch, prof. Schucner, doc. Šiller a prim. Šustáček.  

Z členov  SCHS bol navrhnutý prof.Pechan – ocenenie „zlatá medaila SLS“ 

 

5. Účasť slovenského zástupcu na Central European Congress of Surgery,  v Rakúsku 
Salzburg 7.-.9.6.2012 
Výborom bol schválený prof.Pechan, ktorý prijal poverenie. 
 

6. Situácia v závadzaní nových certifikovaných programov na Slovensku. 

Referoval prof. Pechan, ktorým informoval o „nekonaní“ zodpovedných odborov MZ 
SR pri riešení problematiky chirurgie prsníka.  Je potrebné presadiť vydanie 
nariadenia vlády  ministerkou zdravotníctva na certifikáciu špecializačného programu 
chirurgie prsníka. Doteraz vydané nariadenia, nie sú v súlade so zákonnými 
nariadeniami o celoživotnom vzdelávaní a odporúčaniami UEMS. Prof.Pechan požiada 
pani ministerku o audienciu a prerokuje aktuálnu situáciu v uvedenej problematike. 

 

7. Zavádzanie DRG na Slovensku 

Základnú informáciu predniesol prof.Kothaj, ktorý bol oslovený MZ SR, aby 
v zastúpení SCHS revidoval materiál na implementáciu DRG (preklad pôvodného 
materiálu DRG z Nemecka). Výbor po diskusii akceptuje predkladaný materiál a po 
jednotlivých diagnózach sa preveruje jeho dostupnosť a presnosť v rámci chirurgie.  

 

8. Informácia hlavného odborníka MZ SR pre chirurgiu 

Prof. Pechan informoval o aktivitách vedúcich pracovníkov zdravotníckych zariadení 
(riaditeľ FNsP v Nitre) určovať, resp. ovplyvňovať personálne obsadenie funkcie 
krajského odborníka pre chirurgiu. Výbor súhlasí so záverom, že rozhodujúce je 



stanovisko odborných kruhov, presnejšie hlavného odborníka pre chirurgiu a SCHS. 
Výbor SCHS sa dištancuje  od pokusov spolitizovať personálne obsadenie odborných 
funkcií (vedúci lôžkových odborných zariadení, krajský a hlavný odborník pre 
chirurgiu). 

 

9. X. Trnavský   chirurgický deň 

Prof. Danaj informoval o príprave X.Trnavského chirurgického dňa a požiadal o súhlas 
s témou „Bariatrická chirurgia; Vybrané problémy endoskopickej chirurgie“  Členovia 
výboru po diskusii súhlasili s uvedenou témou a s garanciou SCHS nad uvedeným 
podujatím. 

 

10. Návrh na udelenie cien SCHS a Kostlivého cena 

Štandardne sa na Kostlivého dni udeľuje cena SCHS a Kostlivého cena. Každý člen 
výboru, ako aj jednotliví členovia SCHS majú právo navrhovať na udelenie týchto cien 
jednak vedecké práce z chirurgie uvedené v odborných časopisoch a monografie 
z chirurgie, ktoré boli publikované v roku 2011. Návrhy je potrebné v písomnej forme 
doručiť na adresu vedeckého sekretára SCHS alebo prezidenta SCHS do začiatku 
septembra 2012. Počas konania VI. Slovenského chirurgického kongresu 
(XXIX.spoločného česko-slovenského chirurgického kongresu) sa bude konať 
zasadnutie výboru SCHS, kde sa z podaných návrhov vyberú najlepšie práce. Autori 
týchto prác dostanú ocenenie na Kostlivého dni v decembri v Bratislave. 

 

11. Príprava plenárnej schôdze 

Vychádzajúc z aktuálnej situácie v zdravotníctve na Slovensku výbor navrhuje, aby sa 
počas konania VI. Slovenského chirurgického kongresu v septembri v Košiciach 
uskutočnila plenárna schôdza členov SCHS. Na programe ba mala byť diskusia 
o zavádzaní DRG z pohľadu chirurgie a financovanie v ambulantných a lôžkových 
zariadeniach. 

 

V BB-Bystrá dňa 19.4.2012                                    zapísal:Mištuna, ved.sekretár SCHS 

 


