
Zápisnica  

zo zasadnutia výboru SCHS konaného dňa 

     9.10.2004 v Banskej  Bystrici 

 

Prítomní:  Bakoš, Bober, Haruštiak, Holéczy, Ježík, Kothaj, Kyslan, Mazúch, Mištuna,            

                 Pechan, Straka, Vajó  

 

Ospravedlnený: Ohrádka 

 

Program: 

1.      Cena Kostlivého a Cena SCHS za rok 2003 

2.      Časopis SLOVENSKÁ CHIRURGIA 

3.      IV. Slovenský chirurgický kongres 

4.      Asociácia súkromných lekárov SR – vzťahy a kontakt 

5.      Náplne špecializačného štúdia 

6.      Rôzne 

7.      Podujatia SCHS 2005 

8.      Uznesenia, úlohy a záver 

 

Ad.1   

 

 - do súťaže o Cenu Kostlivého neprišla žiadna prihláška, komisia výboru, ani členovia výboru nemajú 
informácie o relevantnej knižnej publikácii za rok 2003, preto sa výbor  rozhodol Cenu Kostlivého za 
rok 2003 neudeliť. 

 - do súťaže o Cenu SCHS bolo prihlásených spolu 11 prác publikovaných v zahraničnej   literatúre. 
V dvojkolovom hlasovaní napokon zvíťazila práca Pinďák D. a kol.: The clinical value of procalcitonin 
in prediction of severity and outcome in acute pancreatitis, publikovaná v časopise 
Hepatogastroenterology, Suppl.2, vol 50, Dec. 2003. 

 

Ad 2.  



 

-  Kothaj uviedol problematiku tvorby časopisu Slovenská chirurgia. Dosiaľ vydávaný časopis 
Slovenský chirurg vzhľadom na nedodržanie dohody u jeho vydávaní a distribúcii prestal výbor 
Chirurgickej spoločnosti podporovať, čo vydavateľovi oznámil výbor už po zasadnutí v apríli t.r. na 
Táloch. Redakčná rada, ktorú tvorí výbor prestáva v tomto časopise existovať.  

- Mištuna informoval o stave príprav nového časopisu a prezentoval i návrh obálky, ktorý prítomní 
prípomienkovali. Po zapracovaní pripomienok predloží Mištuna na schválenie definitívny návrh obálky.  
Referoval tiež o možnosti, ako časopis dostať na určitú úroveň 

 / recenzie, jazyková a grafická úprava, štruktúrovaný súhrn atď. /.  

- výbor poveril Mištunu koordináciou prípravy časopisu a ustanovil ho zodpovedným 
redaktorom. Poveril ho tiež rokovať so sponzormi a realizovať registráciu časopisu na 
Ministerstve kultúry.  

- výbor poveril Kothaja formulovať a zaslať list sponzorujúcim firmám. Z diskusie vyplynula 
nevyhnutnosť aktivity všetkých členov výboru pri kontakte so sponzormi, členovia výboru 
konkretizovali firmy, ktoré oslovia. 

- redakčnú radu časopisu bude tvoriť výbor SCHS, čestnú redakčnú radu budú tvoriť významní 
zahraniční chirurgovia. Je potrebný ich súhlas s menovaním do čestnej redakčnej rady. Jednotliví 
členovia výboru oslovia príslušných navrhovaných členov. 

- výbor rozhodol, že citácie do časopisu sa budú uvádzať podľa vzoru Bratislavských lekárskych listov.  

- recenzie čánkov budú vykonávať vždy dvaja recenzenti, Mištuna pripraví podklady pre jednotnú 
úpravu recenzií i kvalitatívne hodnotenie príspevkov recenzentami.  

- výbor poveril Holéczyho informovať udeľovateľa registrácie ISDN o zmenenej situácii 
a o skutočnosti, že časopis Slovenský chirurg nereprezentuje viac SCHS.  

 

Ad 3.  

 

- Výbor po konzultácii s výborom ČCHS rozhodol, že IV. Slovenský chirurgický kongres sa bude konať 
v roku 2006. Podľa doterajšej tradície , by mal byť organizátor z regiónu západného  Slovenska. 
Predbežný termín konania kongresu stanovil výbor na september 2006. Do 31.12.2004 je potrebné 
podať prihlášku na organizáciu kongresu.  

 

Ad 4.  

 

- Kothaj informoval o pozvánke na II. Kongres asociácie súkromných lekárov a sekcie  súkromných 
chirurgov. Výbor sa zhodol na tom,  že je vhodné nadviazať s týmito organizáciami kontakt. Poveril 
Bakoša a Kyslana osloviť reprezentantov týchto organizácií a prizvať ich na rokovaie výboru. 

- výbor poveril Holéczyho preveriť, aký je vzťah týchto inštitúcií ku SLS.  



 

Ad.5.  

 

- Haruštiak a Kothaj informovali o náplni špecializačného štúdia v odbore všeobecná chirurgia, 
gastroenterochirurgia / resp. viscerálna chirurgia / a hrudníková chirurgia. Výbor schválil navrhované 
počty operačných výkonov potrebných v príprave 

-   výbor prerokoval navrhované náplne špecializačnej prípravy v jednotlivých  odboroch 
a vyslovil s nimi súhlas 

 

Ad.6 

 

- výbor sformuloval list, ktorý zašle Kothaj ministrovi zdravotníctva a ministrovi hospodárstva o jeho 
stanovisku ku privatizácii lukratívnych časti činností oddelení či kliník, ktoré môžu ohroziť úroveň 
poskytovanej starostlivosti. 

- výbor prerokoval stav v príprave korešpondečných volieb. Holéczy tlmočil vyjadrenie predsedu 
volebnej komisie / Ohrádka/ o distribúcii volebných lístkov a ich spracovaní. Výbor rozhodol, že 
volebná komisia musí spracovať výsledky volieb do 25.11.2004.  

- Kothaj informoval výbor o žiadosti firmy CIBAMED o rozšírenie spektra výkonov jednodňovej 
chirurgie nad rámec doterajšej úpravy. Kothaj poskytol odmietavé stanovisko. Výbor prediskutoval 
tento problém a stanovisko Kothaja podporil.  

- Kothaj informoval o žiadosti viacerých odelení II. typu, ktoré žiadajú o rozšírenie zoznamu pracovísk, 
ktorým ZP  uhradia náklady na staplery pri črevných operáciách. Prítomní prezentovali svoje názory 
na problém a zhodli sa tom, že takéto náročné výkony by  mali byť centralizované a táto úprava 
prispieva ku centralizácii výkonov vyžadujúcich použitie staplerov. Tým nie je dotknutá možnosť 
vykonať operáciu i na oddelení nižšieho typu,avšak bez náhrady za použité staplery.  

- Holéczy tlmočil správu Ohrádku o príprave Chirurgického dňa Kostlivého v r. 2004. Je prihlásených 
viac ako 50 prác, organizátori vyberú primeraný počet prác na prednesenie, ostatným ponúknu 
možnosť prezentácie formou posteru. Výbor poveril Kothaja, aby s Labašom prerokoval zámysel 
organizátorov. 

- Mištuna informoval o zmenách v zákone o súdnych znalcoch a upozornil na možné riziká plynúce zo 
súčasnej právnej úpravy.  

- Holéczy informoval o stanovisku organizátorov Žilinského chirurgického dňa k návrhu výboru 
pripraviť viacdňové podujatie s edukačným zameraním.  Akceptoval rozhodnutie organizátorov  
pripraviť podujatie na regionálnej úrovni.  

- Pechan informoval o stave financií SCHS, o pohybe na účte, kde je aktuálne cca 200 tis. SK, 
upozornil na stratovosť niektorých podujatí / Chirurgický deň Trnava /. Apeloval na organizátorov, aby 
podujatia vykazovali aspoň minimálny zisk.  Informoval i o tom, že členovia výboru nevyužívali 
možnosť danú uznesením výboru čerpať ročne  6000 SK na úhradu nákladov odborných podujati 
resp. Literatúry 

- Pechan informoval o prosbe majstra Polomského zakúpiť si 2 ks medailí Prof. Kostlivého 
a Čárskych.  Výbor súhlasil. 



- Holéczy tlmočil žiadosť prezídia SLS posktnúť sekreatariátu SLS štatút medaily Prof. Kostlivého 
a Čárskych.   

- Pechan informoval o záujme Prof. Rysku , predsedu výboru ČCHS, o spolupráci na budúcom ročníku 
IGSC, ktorý sa bude konať v Prahe. 

 

Ad 7.  

 

- výbor prerokoval plán podujatí na rok 2005 a rozhodol, že oficiálnymi  podujatiami , na ktorých bude 
výbor  participovaťbudú: 

1. V.  deň mladých chirurgov Stanislava Čárskeho. Termín: 9. – 10.6.2005, kontakt Mištuna 

Témy: Minimálne invazívna chirurgia, ošetrovateľstvo v chirurgii, cievna chirurgia, varia. 

2. Jeseniov deň . Termín 27.5.2005. Téma: Intenzívna starostlivosť v chirurgii. Kontakt: Vajó 

3. Nitriansky chirurgický deň. Termín a téma neurčené. Kontakt: Bakoš 

4. Chirurgický deň Kostlivého . Termín: 2.12.2005 Téma: neurčená Kontakt: Labaš  

 

Ad 8. 

 

- úlohy a uznesenia vyznačené v texte 

- rokovanie uzavrel Kothaj. 

-  najbližšia schôdza výboru bude v predvečer Chirurgického dňa Kostlivého v Bratislave. 

 

   

   h.Doc.MUDr.Pavol Holéczy, CSc.                               Prof.MUDr.Peter Kothaj,CSc. v.r. 

             vedecký sekretár                                                                      prezident 


