
Zápisnica zo schôdze výboru SCHS dňa 6.11.2009  
 
 
Prítomní : Bakoš, Bober, Ferenčík, Huťan, Johanes, Labaš, Kothaj, Mištuna, Mýtnik, Olejník,    

Pechan, Radoňák 
Ospravedlnený : Haruštiak 
 
PROGRAM: 
 
                 Otvorenie – Kothaj 
 
 1.Časopis SLOVENSKÁ CHIRURGIA – referoval Mištuna 

- problematika ekonomického zabezpečenia vychádzania časopisu: 
uverejňovaním reklamy v časopise sa zabezpečí finančné krytie 
vydávania časopisu, vydavateľom je SLS 

- zabezpečenie dostatočného počtu vedecko-odborných prác pre 
nadchádzajúce čísla 

UZNESENIE: do konca kalendárneho roka 2009 zabezpečiť vychádzanie časopisu vo forme 
dvočíslia a na web stránke SCHS uverejňovať v elektronickej forme za rok 2009. 
 
 2.WEB stránka SCHS – referoval Mýtnik 

- na základe požiadavky členov výboru na predchádzajúcej schôdzi 
bolo zabezpečené odosielanie informácii v elektronickej forme 
členom SCHS. Pre nezáujem sa táto služba ruší. 

- Na web stránke SCHS sa bude uverejňovať reklama. Po vzájomnej 
dohode bude poplatok vo výške 1000€/ 1 rok. 

 
UZNESENIE: Na web stránku SCHS sa bude uverejňovať reklama jednotlivých firiem po 
podpísaní zmluvy podľa vzoru SLS a umiestnenie bude podľa prihláseného poradia 
uzatvorenej zmluvy. 
 
 3.Návrh na cenu Kostlivého za rok 2008 
   - na cenu Kostlivého za monografie v chirurgii boli navrhnuté tituly 
nasledujúcich autorov:Mazuch J. a sp.,; Korček J.; Bakoš E. a sp.; Bakoš M. a sp. 
V tajnom hlasovaní v prvom kole nezískala ani jedna monografia nadpolovičnú väčšinu, 
v druhom kole získala 8 hlasov monografia E.Bakoša: Diagnostický a terapeutický algoritmus 
pri krvácaniach do tráviaceho traktu – súčasné trendy, ktorá bola navrhnutá prezídiu SLS na 
udelenie ceny Kostlivého. 
 
 4.Návrh na cenu SCHS za rok 2008. 
   - na cenu SCHS za rok 2008 za vedeckú prácu publikovanú 
v karentovanom časopise bola jednomyseľne udelená cena práci autorského kolektívu pod 
vedením J.Olejníka: Necrotizing Pancreatitis:Intra-abdominal Vacuum Sealing after 
Necrosectomy v časopise Hepatogastroenterology, vol.55; mar.-apr. 2008; p. 315-318 
 

5.Metodický list hlavného odborníka MZ SR – Prevencia tromboembolizmu 
u operovaných pacientov s onkologickým ochorením v súlade s odporúčaniami ACCP. 
Materiál bol pripravovaný SSHT(prof.P.Kubisz,DrSc.),SCHS(prof.MUDr.P.Kothaj,CSc) 
a hlavným odborníkom pre chirurgiu MZ SR prof.MUDr.J.Pechanom,CSc. Materiál bude 
rozposlaný na všetky chirurgické pracoviská, ktoré sú nahlásené do databázy SCHS. 



 Za evidenciu lôžkových chirurgických pracovísk v databáze SCHS sú 
zodpovední vedúci uvedených pracovísk. 

 
 6.Aktualizácia členov SCHS a vedúcich lôžkových oddelení. Krajskí odborníci 

nahlásia aktuálne zmeny do adresára SCHS, ktorý je vedený v elektronickej forme na web 
stránke www.schs.sk .  

 
 7.Príprava Kostlivého dňa-referoval Labaš. Prof.MUDr.P.Labaš,CSc. 

Referoval o príprave Kostlivého dňa . V diskusii bolo konštatované, že pri ekonomickom 
vyhodnotení ostatného „Dňa Kostlivého“ vznikol nedoplatok potvrdený ekonomickým 
oddelením prezídia SLS (Ing.Neščáková). Pripomienky boli vznesené i k zadeleniu 
jednotlivých odborných prednášok, takže jednotlivé bloky nie sú monotématické. Prezident 
SCHS bude diskutovať s organizátorom prof.MUDr.P.Labašom,CSc. o definitívnom 
programe. 

 
 8.Kategorizácia chirurgických výkonov-referoval prof.Labaš, doc.Olejník, 

doc.Bakoš. Pri príprave podkladov pre Kategorizačnú komisiu MZ SR, ktorej členom je 
prof.MUDr.P.Labaš,CSc. bolo rozhodnuté, že p.Dr.Vivodová bude posielať na 
pripomienkovanie materiál s hraničnými oblasťami chirurgických výkonov (plastika, 
neurochirurgia, urológia ,ORL a pod), komunikáciu zabezpečuje prezident SCHS. 

 
 9.Rôzne. prim.MUDr.R.Johanes upozornil na Vestník MZ SR, čiastka 29 – 32; 

ročník 57 zo dňa 17.8.2009 o chirurgii prsníka, kde je deklarovaná kompetencia pre 
akreditovanú činnosť v gynekológii. SCHS spolu s hlavným odborníkom pripraví podklady 
pre akreditovanú činnosť po špecializačnej skúške z chirurgie. 

 
Zapísal doc.MUDr.D.Mištuna,PhD.m.prof. 


