
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SCHS dňa 20. 2. 2010 v Banskej Bystrici 
 
 
Prítomní: Bakoš, Bober, Ferenčík, Kothaj, Mýtnik, Olejník, Pechan, Radoňak, Danaj 
Neprítomní: Haruštiak, Huťan, Johanes, Labaš, Mištuna 
 
 

1. Správa z katalogizačnej komisie: Katalóg chirurgických výkonov cievnej chirurgie 
bol doplnený hlavným chirurgom Pechanom a prezidentom SCHS Kothajom 
o výkony, ktoré robí aj všeobecný chirurg. Výbor SCHS berie na vedomie že príslušné 
zmeny v katalógu boli vykonané a poveruje hlavného chirurga kontrolou, že ním 
nahlásené zmeny boli aj akceptované. Katalóg výkonov otorinolaryngologickej 
chirurgie na endokrinných orgánoch (struma, príštitné telieska) bude riešený na MZ 
SR 25. 2. 2010, zasadnutia komisie sa zúčastní prof. Labaš. Po jeho telefonickom 
odsúhlasení bola táto skutočnosť nahlásená na MZ SR p. Vargovej. 

 
2. Časopis Slovenská chirurgia: Bolo konštatovanie meškanie čísla 5-6/2010. Po 

diskusii bolo, prijaté, že v časopise musia nastať tieto zmeny: Prijatie článku musí 
byť potvrdené a dátumované, pred tlačou musí byť autorská recenzia, štruktúra 
článku nesmie byť kompenzovaná množstvom citovanej literatúry. O týchto zmenách 
bude informovaný vedúci redaktor prof. Mištuna a zaujme k tomu stanovisko. 
V blízkej dobe sa stretne redakčná rada a bude sa venovať len problémom vydávania 
tohto časopisu. Uvažuje sa o elektronickom podávaní článkov, s vytvorením šablóny 
pomôže primár Mýtnik. 

 
3. Časopis Rozhledy v chirurgii: Výbor SCHS bol informovaný o ponuke redakčnej 

rady Rozhledy v chirurgii vydať jedno číslo s príspevkami zo Slovenska a túto 
ponuku prijíma. Výbor SCHS poveruje prof. Radoňaka a prof. Pechana, aby 
v spolupráci so šéfredaktorom prof. Hájkom a doc. Havlíčkom vydanie tohto čísla 
publikačne zaistili. 

 
4. Účasť členov výboru SCHS na Surgery 2010 v Dubrovniku: Ako vedúci sekcií sa 

Stredoeurópskeho chirurgického kongresu (28. apríl – 1. máj) za výbor SCHS 
zúčastnia prof. Kothaj a primár Johanes, ako prednášajúci z výboru bude primár 
Mýtnik. Ďalšie prednášky budú z chirurgických kliník v Banskej Bystrici, Košiciach, 
Martine a z NOÚ Bratislava. Prezentovaná účasť by mala reprezentovať Slovensko 
dostatočne. 

 
5. Účasť členov výboru SCHS na Českom chirurgickom kongrese v Brne: Účasť na 

kongrese prisľúbili všetci prítomní členovia výboru, včetne aktívnej účasti. 
Informácia o kongrese je na web stránke SCHS (koná sa 18. – 20. október 2010)  

 
6. Chirurgický deň Trnava:  Prof. Danaj referoval o príprave Chirurgického dňa Trnava 

a dátum sa po dohode s výborom SCHS stanovil na 18. jún 2010 s témou 
„Diagnostika a liečba nádorov GIST“. V predvečer tohto sympózia bude zasadnutie 
Výboru SCHS v osade Kamenný mlyn. Miesto rokovania a nocľah pre členov výboru 
zabezpečí prof. Danaj. Na toto zasadnutie výboru SCHS budú pozvaní aj vedúci 
sekcií SCHS (koloproktologickej, endoskopickej, ambulantných chirurgov). 

 
7. Deň mladých chirurgov prof. Čárskeho:  Na rok 2011 pripadá organizácia tohto 

podujatia na Slovensko. Výbor SCHS súhlasí, aby organizátorom bola pratislava, 
konkrétne organizačný team lekárov z NOÚ Bratislava. Organizáciu bude za výbor 
SCHS koordinovať prof. Pechan. 

 
8. Štatút čestného člena výboru SCHS: Výbor SCHS poveruje prof. Bobera, aby 

spracoval štatút „Čestného člena výboru SCHS“ a predložil ho výboru na schválenie. 
 

9. Certifikované programy: Prof. Pechan referoval o stave prípravy certifikovaného 
programu „Chirurgia prsníka“ a „Onkológia v chirurgii“ Program „Chirurgia prsníka“ 



– bol daný návrh na novelizáciu vyhlášky, kde táto činnosť bude zaradená. Program 
„Onkológia v chirurgii“ – Katedra poslala rektorovi SZU návrh certifikačnej náplne 
a čaká sa na schválenie rektorom SZU aby mohol byť predložený na Ministerstvo 
zdravotníctva. Stav aplikácie certifikovaných programov sleduje hlavný chirurg prof. 
Pechan. 

 
10. Preverenie akcií SCHS za rok 2009: Predseda Dozornej rady prof. Danaj bol 

výborom SCHS poverený preveriť všetky akcie poriadané Slovenskou chirurgickou 
spoločnosťou SCHS, či bolo pri ich financovaní postupované v zmysle platných 
smerníc a stanov SLS a SCHS. 

 
11. Najbližšie zasadnutie výboru SCHS: Výbor sa uzniesol, že najbližšie stretnutie 

výboru SCHS sa uskutoční dňa 17. 6. 2010 vo večerných hodinách v penzióne 
Kamnenný mlyn pri Trnave. 

 
 
 
 

                                                                           Zapísal Prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD. 


