
Z Á P I S 

 
Zo zasadnutia výboru SCHS dňa  9.10.2003 v Nitre 

 
Prítomní: Bakoš, Bober, ,Holéczy,Kothaj, Kyslan, Ježík , Mazúch,  Mištuna , Pechan, Straka 
Vajó, Vršanský 
Ospravedlnení : Haruštiak ,Ohrádka 
Hostia: Havlíček, Pafko, Siman 
 
 Program schôdze: 
 
1.  XVI. Nitriansky chirurgický deň - upresnenie programu 
2. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia výboru, došlá a odoslaná pošta 
3. Plán podujatí na rok 2004  
4. Cena Kostlivého a cena SCHS za rok 2002  
5. Rôzne 
6. Uznesenia a záver 
 

Schôdzu výboru otvoril a  prítomných prívítal Kothaj. 

 

Ad 1.  

•  Bakoš informoval o programe XVI. Nitrianskeho chirurgického dňa,  rozdelení 
odborného programu. Upresnil program slávnostného zahájenia. Vyjadril sa k zámeru 
panelovej diskusie obsiahnuť trendy v diagnostike a  liečbe krvácania do GITu.  

• Bober informoval o príprave panelu – 10 otázok, z diskusie by mali vzísť návrhy na 
usporiadanie starostlivosti  o pacientov s krvácaním do GIT-u.  Prítomní predniesli svoje 
skúsenosti i návrhy. Záver s diskusie: v súčasnosti by mal pacient liečený tam, kde je 
najlepšia starostlivosť, aby bol adekvátne ošetrený, t.j. tam, kde sú invazívni endoskopisti. 
Zdôraznil sa význam včasnej endoskopie. 

Ad 2.  
• Holéczy informoval o plnení úloh – Cena Kostlivého a Cena SCHS za rok 2001 

zatiaľ nie je definitívne doriešená. Výbor schválil poskytnutie finančného krytia 
z konta SCHS. Holéczy  dorieši v spolupráci s Ing. Neščákovou, tak aby ceny 
boli odovzdané na Kostlivého dni.  

• Holéczy  mal dodať Mýtnikovi podklady pre tvorbu a aktualizáciu internetovej 
stránky –vybavené 

• Holéczy mal vyzvať prednostu Chirurgickej kliniky FN v Trnave 
Doc.MUDr.M.Danaja,CSc., aby poskytol výboru podklady pre organizáciu 
chirugického dňa v Tnave - splnené 

• Holéczy vyzve prednostu I.Chirurgickej kliniky LFUK v Bratislave  Doc.MUDr.P. 
Labaša,CSc., aby poskytol výboru podklady-  téma a termín na Chirurgický deň 
Kostlivého – splnené . Téma: Ikterus, dátum: 5.12.2003 

• Pechan a Mištuna  mali konzultovať českú stranu v súvislosti s organizáciou IV. 
Dni mladých chirurgov Prof.MUDr.Stanislava Čárskeho, Dr.Sc. – v r. 2004 bude  - 



splnené  
• Holéczy mal pozvať na výbor zástupcov I. chirurgickej kliniky pre neprehľadnosť 

financovania. Doc.Ohrádka i Doc. Labaš v čase konania výboru boli služobne 
v zahraničí.  

• Bakoš mal  pozvať zástupcov gastroenterologickej obce na rokovanie 
Nitrianskeho dňa  a do panelovej diskusie - splnené  

• Kothaj mal dohovoriť termín audiencie výboru u ministra zdravotníctva na 
prerokovanie  aktuálnych  problémov v chirurgii / jednodňová chirurgia, 
privatizácia poisťovní atď / - splnené 

•  
Ad 3. 
 
Podujatia SCHS na rok 2004.  
Výbor prerokoval a schválil: 
• XXVIII. Stredoslovenské chirurgické dni – termín: 22.-23. apríl 2004, Tále. Téma: 

Zaujímavé kazuistiky v chirurgii a traumatoloógii a poučenie z nich. Zodpovedný: 
Prof.MUDr.P.Kohaj,CSc. prednosta Chirurgickej kliniky SZÚ, Banská Bystrica 

• VI. Trnavský chirurgický deň –  18.6.2004. Navrhovanú tému diagnostika a liečba 
primárnych a sekundárnych nádorov pečene výbor neschválil. Navrhol dve možné 
témy: Diabetes v chirurgii alebo Nozokomiálne infekcie v chirurgii. Organizátori 
by si mali z nich zvoliť. Úloha – Holéczy informuje Doc.Danaja 

• 58. Chirurgický deň Kostlivého – výbor navrhol tému: Chirurgia 
pažeráka.Organizátori sa majú vyjadriť. Je potrebné upresniť i termín. 
Úloha: Holéczy – informuje Doc. Labaša 

Výbor prerokoval a neschválil – návrh Chirurgického oddelenia NsP Žilina na 
organizáciu Žilinského chirurgického dňa vo februári 2004. Odporúča presunúť 
uvedené podujatie na rok 2005, aby nebolo v roku, kedy sa konajú Stredoslovenské 
chirurgické dni. Úloha: Holéczy  listom informuje prim. Johanesa 

      Výbor vzal na vedomie 

• Informáciu Havlíčka a Mištunu: IV. Dni mladých chirurgov Prof.MUDr.Stanislava 
Čárskeho, Dr.Sc. – v r. 2004 bude organizovať česká strana  Téma – zatiaľ 
neurčená, termín 4.-5.6.2004, Ostrava . Organizátori  prim. 
Malý,prim.Drápala,Dr.Šiler   

• Informáciu Havlíčka : Český chirurgický kongres 5.-7. 9. 2004 – miesto: Hradec 
Králové, Pardubice. V rámci kongresu sa budú konať Petřivalského, Rappantov 
i Bedrnov deň. Zahájenie bude v nedeľu 5.9.2004. Prvý deň – témy – 
mammológia, jednodňová chirurgia. Druhý deň: Miniinvazívna chirurgia, Intezívna  
starostlivosť, Perforácie GIT-u, Traumatologická sekcia – luxačné zlomeniny. 
Budú pozvaní i zahraniční prednášatelia / važiadané prednášky/ tie v angličtine, 
tlmočenie nebude. Predpokladaný kongresový poplatok 500 ČK, pre mladých 
chirurgov 250 ČK, k dispozícii bude i lacné ubytovanie. Z cenových dôvodov 
organizátori ustúpili od pôvodnej myšlienky organizovať kongres v Prahe.  

• Informáciu Simana:  Kongres detskej chirurgie – prvý júnový týždeň 2004, ešte 
nie je stanovený presný dátum . Miesto – Štrbské pleso, hotel Patria ,  organizuje 
Spoločnosť detskej chirurgie. Kontakt na organizátorov: MUDr. Smrek 

 



 Ad 4 
• Na výbor prišli 4 práce na ocenenie. Na udelenie ceny Kostlivého kandidovali tri 

monografie : Olejník,J. a kol.: Perioperačný manuál chirurga  
a Holomáň,M.,Pecháň,I.: Ochrana myokardu v kardiovaskulárnej chirurgii a Marko 
a kol: Gastroezofageálny reflux. O cenu SCHS sa uchádzali  tri publikácie Labaš 
P. a spol: Haemorrhoidectomy in outpatient basis, publikované v Eur J 
Surg,168,2002,s.619-620, a Labaš,P a spol.: Oncologic radicality in colonic 
cancer operations publikované v BLL,2002 / zborník z Kostlivého dňa/ a Labaš,P 
a kol.: Treatment of venous leg ulcers by compresion sclerotherapy, publikované 
v BLL. Výbor v tajnom hlasovaní počtom hlasov 6:5:1 rozhodol, že Cenu 
Kostlivého za rok 2002 získa publikácia Olejník,J. a kol.: Perioperačný 
manuál chirurga . Rozhodol tiež, že Cenu SCHS za rok 2002 neudelí.  Výbor 
zároveň rozhodol, že na internetovej stránke zverejní výzvu, aby autori 
prihlasovali svoje práce na výbore SCHS, tiež tam zverejní kritériá. Úloha: 
Holéczy zabezpečí nahlásenie na SLS a administratívne náležitosti tak, aby 
cena bola udelená na Chirurgickom dni Kostlivého t.r. 

Ad 5.   

• Kothaj a Holéczy referovali o zriadení internetovej stránky SCHS. Všetky 
náležitosti sme splnili, stránka je riadne zaregistrovaná, sú zaplatené všetky 
patričné poplatky.  Jej úroveň je dobrá. Je potrebné poskytovať aktuálne 
informácie, aby mohla byť aktualizovaná. Webmaster bude dostávať odmenu 
4000 SK brutto mesačne. 

• Pechan informoval o procese vzniku a tvorby Medaily Profesorov Kostlivého, 
Čárskeho,K. a Čárskeho S., ktorá bude najvyšším vyznamenaním SCHS. 
Autorom medaily je akad. sochár Marián Polomský. Pechan objasnil históriu 
vzniku medaily, niektoré detaily z procesu jej tvorby. Dosiaľ bolo odliatych 50 ks, 
fakturačná cena 1 ks je 1000 SK. 7 ks je honorár autora, k dispozícii je 43 ks.  
V diskusii sa objasnilo, že SLS bude udelenie medaily evidovať, nebude 
pripomienkovať jej udelenie. Považuje to za vec SCHS. Výbor schválil 
jednomyseľne štatút medaily. Bude uverejnený na internetovej stránke.  
Zároveň schválil jej udelenie Prof.MUDr.Jaroslavovi Simanovi, CSc. pri 
príležitosti jeho 70. narodenín za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej 
chirurgie. Rozhodol, že medaily budú uskladnené u pokladníka výboru /t.č. 
Pechan/. Poveril Pechana, aby doobjednal ešte 25 ks medailí. Výbor schválil 
návrh na darovanie 3 ks medaily / p. Eva Čárska – 2ks, 
Prof.MUDr.I.HulínDr.Sc. – 1 ks / ako výraz vďaky za významnú pomoc pri vzniku 
a tvorbe medaily. 

• Kothaj informoval o rokovaní na Ministerstve zdravotníctva a so zdravotnými 
poisťovňami o financovaní onko-operácií. Rokoval s Ing. Ježíkovou, 
Dr.Hlavačkom a štátnym tajomníkom MZ, získal predbežný prísľub, že by sa mal 
platiť extra materiál, ku zmene by malo prísť od 1.1.2004. Dr.Vývodová bude 
informovať Kothaja o výsledku rokovania v parlamente i o výsledku rokovaní 
ohľadne hodnotenia práce chirugických ambulancií. 

• Bakoš v tej súvislosti navrhol, aby Kothaj prerokoval i otázku financovania 
chirurgických JIS.  

• Pechan informoval i o rokovaní na MZ o jednodňovej chirurgii, dostali sme 
prísľub, že nás kompetentní z MZ budú kontaktovať, zatiaľ sa tak neudialo. 

• Vajó pripomenul, že rokovania na MZ sú obtiažne, viazne komunikácia 



s úradníkmi MZ. 
• Pechan informoval o hospodárení SHCS a stave na účte. Koncom roka 2002 bol 

stav na účte 251 000 SK, v polroku 2003 175 000 SK. Upozornil na fakt, že 
prevaha akcií bola stratová, Chirurgický deň Kostlivého v r.2002 vykázal stratu 
približne 42 tisíc SK. Navyše sú nezrovnalosti vo financovaní tohto podujatia. Nie 
je ešte ukončená agenda z Jeseniovho dňa 2003, predbežne je strata cca 36 tisíc 
SK, je uzavretá agenda z III. Dňa mladých chirurgov so ziskom cca 13 tisíc SK, 
stratu vykázali aj organizátori Koloproktologického sympózia v r. 2003, cca 43 
tisíc SK.  

• Bober navrhol, aby výbor zaviazal organizátorov Chirurgického dňa Kostlivého 
vykryť stratu z r. 2002 . Výbor rozhodol, že pri organizácii Chirurgického dňa 
Kostlivého v r. 2004 bude súhlasiť len s preplatením krytých faktúr. Úloha: Kothaj 
informuje Mgr. Kozákovú, vedúcu kongresového oddelenia o rozhodnutí 
výboru.  

• Havlíček ocenil iniciatívu výboru pri tvorbe medaily profesorov Kostlivého 
a Čárskych. Pripomenul, že ČCHS má Maydlovu medailu, ktorú by radi 
v budúcnosti udelili významným slovenským chirurgom. 

• Havlíček informoval o situácii pri vydávaní Rozhledov v Chirurgii, ktorých 
83.ročník  je vydávaný tento rok. Osud časopisu je problematický, stagnuje počet 
odberateľov v oboch republikách. Tento rok je finančná strata cca 500 tisíc ČK, 
na budúci rok sa očakáva podobná strata. Preto bude potrebné časopis upraviť, 
bude musieť byť komerčnejší, využiť viac plochy na reklamu, aby sa strata 
minimalizovala. Prof. Hájek bol šefredaktorom časopisu 33 rokov, do budúcnosti 
sa plánujú zmeny i v zložení redakčnej rady, ktorá sa  rozdelí na čestných 
a výkonných členov rady. Tí budú mať viac povinností. 

• Kothaj apeloval na členov výboru, aby prispeli ku propagácii časopisu na 
Slovensku, aby sa zvýšil počet odberateľov. 

• Havlíček ocenil túto inciatívu, uviedol, že to by časopisu prospelo. V budúcnosti 
sa zjednoduší zasielanie na Slovensko, celý náklad  sa zašle v balíku a slovenská 
strana zabezpečí distribúciu na Slovensku.  

• Siman apeloval na autorov Princípov chirurgie i členov výboru, aby aktívne 
prispeli ku získavaniu sponzorov na ich vydanie. Bude potrebný asi 1 milión SK. 

  

Ad 5.   

 
• Úlohy – ako v texte zdôraznené 
• Termín najbližšieho zasadnutia výboru nebol stanovený, výbor zvolá prezident SCHS. 
 
Rokovanie uzavrel Kothaj 
 
 
 
V Nitre 9.10.2003                                                         zapísal: Holéczy 


