
Zasadnutie výboru SCHS  v Košiciach  

 

 

Vec: Schôdza výboru SCHS 30.5.2013 

 

Prítomní: Kothaj,  Bober, Ferenčík,   Johanes, Mištuna, Mýtnik, Olejník,  Radoňák 

Hosť: Vajó,Mazuch 

Ospravedlnení: Labaš, Pechan, Bakoš 

Program: 

1. Stav príprav a účasť slovenských chirurgov na XL.česko-slovenskom chirurgickom 

kongrese v Plzni 

 

Referoval: Prof.MUDr.P.Kothaj,CSc. informoval výbor o aktuálnej fáze príprav . 

Technické zabezpečenie, ubytovanie a dodržiavanie odborného programu je 

garantované  ČCHS. Ubytovanie a úhrada kongresového poplatku je zabezpečené iba 

pre autorov vyžiadaných prednášok.  

 

2. Stanovisko SCHS k zníženým platbám za hospitalizáciu pri jednotlivých diagnózach. 

 

Referoval prof.Kothaj, v diskusii vystúpili i ďalší členovia výboru. Je potrebné sledovať 

zaraďovanie pacientov do OHV, lebo v tejto skupine nie sú preplatené príplatky za 

operačný výkon. 

 

3. Situácia s vydávaním časopisu Slovenská chirurgia 

Referoval: Prof.MUDr.J.Radoňák,CSc. informoval o spolupráci s vydavateľstvom 

Solen,  Prof. Radoňák informoval, že je potrebné zabezpečiť financovanie vydávania 

časopisu (reklama v jednotlivých číslach časopisu) i ďalšími členmi redakčnej rady 

a výboru SCHS. Ak je problém s rozposielaním jednotlivým členom SCHS (presné 

adresy členov a súhlas s doručovaním časopisu v zmysle zákona o ochrane osobných 

údajov), zisťuje sa počet nedoručiteľných zásielok a v časopise je príloha na 

autorizovaný súhlas s doručovaním. 

 



4. Príprava vydania III. dielu  knihy Princípy chirurgie. 

Referoval: Prof.MUDr.P.Kothaj,CSc –dielo je už v tlači 

 

5. Návrhy na udelenie ocenení pre členov ČCHS počas konania XL. Československého 

chirurgického kongresu v Plzni. 

Po diskusii výbor schváli, aby počas konania spoločného chirurgického kongresu v 

Plzni boli ocenení  členovia Českej chirurgickej spoločnosti po konzultácii 

s predstaviteľmi z výboru ČCHS. 

 

6. Založenie slovenskej sekcie IASGO- súčasný stav a návrhy prof.Lygidakisa. 

 

Prof.Kothaj oznámil opakovanú požiadavku prof.Lygidakisa a členstvo slovenských 

zástupcov v IASGO . Bude sa však musieť zabezpečiť, aby členské poplatky boli pre 

našich členov redukované na prijateľnú úroveň. 

 

7. Účasť členov výboru SCHS na Dňoch mladých chirurgov v Senci (jún 2013) 

Na podujatí sa zúčastní prof.Olejník, prednosta MUDr.Mýtnik a ďalší podľa aktuálnych 

časových možností. 

8. Referovanie predstaviteľov sekcií SCHS, napriek pozvaniu sa nedostavil žiadny 

predstaviteľ. Členovia výboru po diskusii poukázali na pripravované voľby, ktoré budú 

viesť k Aktivizovaniu jednotlivých sekcií. V sekcii mladých chirurgov budú voľby 

v Senci na kongrese v júni 2013. 

 

9. Súčasný stav zavádzania DRG na Slovensku. Predstavitelia SXCHS, ktorí sa podieľali na 

príprave podkladov pre DRG odovzdali kompletné materiály na MZ SR. V súčasnosti je 

proces v štádiu riešenia na úrovni MZ SR. 

 

 

10. Príprava volieb do výboru SCHS 

 

Vzhľadom k tomu, že aktuálnemu výboru SCHS  končí funkčné obdobie, pod gesciou 

prezídia SLS pripravujeme nové voľby. Do volebnej komisie boli navrhnutí prof 

MUDr.Olejník,CSc., MUDr.Weber a MUDr.Murcko. 

 

11. Rôzne  

V Košiciach dňa 30.5.2013                                    zapísal:Mištuna, ved.sekretár SCHS 



 

 


