
Zápis zo zasadnutia výboru  Slovenskej chirurgickej spoločnosti SLS 
konaného 30.11.2017 o 17,00   v hoteli Saffron v Bratislave. 
 
 
Prítomní :  Haruštiak,Bakoš,Radoňák,Olejník ,Mištuna, Prochotský, 
Mytnik, Bober, Bakoš jr.,Pechan, 
Ospravedlení: Marko,Pinďák,  
Hostia: Váňa 
 
Program:  1. Príprava volieb do výboru SCHS v roku 2018 
                    2. Situácia s prípravou katalógu výkonov 
                    3. Stav príprav Československého chirurgického kongresu  
                        v roku 2018 
                    4. Financovanie a príspevky do časopisu Slovenská  
                       chirurgia 2017 
                    5. Rôzne 
                    6. Informácia o príprave   71. Chirurgického  
                        dňa Kostlivého 
 
Ad 1/  Po rozsiahlej  diskusii sa výbor uzniesol, že voľby na nové 
funkčné obdobie  sa budú konať v mesiacoch apríl-máj 2018,  v júni 
vyhodnotenie výsledkov  hlasovania volebnou komisiou . V – sep 
tembri 2018 na kongrese  funkcie  preberie nový výbor SCHS. 
 Uznesenie_: Organizáciu prípravy volieb  vykoná vedecký sekretár 
výboru SCHS-  doc.Pinďák + sekretariát SLS. 
 
Ad 2/  prof.Pechan informoval o situácii v príprave katalógu výkonov, 
t.č .je potrebné vypĺňať  evidenčné katalógové  listy ( sľúbený 
honorár 35 Eur za list) . 
Výborom pred rokom navrhnutí kolegovia: dr.Sekáč, doc.Škultéty, 
dr.Kusý,dr.Jurkovič a dr.Maďar odmietli spoluprácu, nikto z ďaľších 
oslovených sa neprihlásil. 
Po diskusii a prihlásení sa členov , výbor SCHS prijal nasledovné 
Uznesenie: prof.Pechan dodá dr.Vívodovej z MZSR kontakt  na 
nasledovných kolegov, ktorí budú koordinovať určené oblasti: 
Doc. Prochotský- brušná chirurgia , prof.Haruštiak-hrudníková 
chirurgia , prof.Radoňák-všeobecná chirurgia ,doc.Marko- 
miniinvazívna chirurgia. 
 
Ad 3/ doc.Váňa informoval o príprave  Čsl.chirurgického kongresu: 
Bude sa konať 12.-14.septembra 2018 v Žiline, v hoteli Holliday Inn., 



( v rámci kongresu  sa budú konať aj Stredoslovenské chirurgické 
dni). 
Bližšiu spoluprácu  dohodne doc.Váňa v mene výboru SCHS a bude 
tlmočiť pozvanie celému výboru ČCHS  na zasadnutí tohto výboru 
v Brne dňa 13.12.2017 o 12,30 hod. 
Uznesenie: Výbor SCHS poveruje  doc. Váňu organizáciou kongresu,  
Prvá informácia by mala byť rozoslaná do 15.1.2018, prihlášky na 
aktívnu účasť a abstrakty prác by mali byť dodané do 30.4.2018, 
zasadnutie vedeckého výboru kongresu a určenie programu 
kongresu by sa malo konať v júni 2018. 
 
Ad 4/  prof.Radoňák informoval o pretrvávajúcich problémoch  so 
získavaním príspevkov do časopisu i so získavaním inzerentov. 
 
Ad 5/ 
Výbor SCHS akceptuje novovytvorené  medziodborové odporúčania: 
Diagnostika a liečba život ohrozujúceho krvácania u detských 
pacientov v intenzívnej a perioperačnej starostlivosti. 
Uznesenie: výbor SCHS poveruje prof.Radoňáka  oznámiť akceptáciu 
odporučení  
 
Výbor SCHS prejednal stanovisko Slovenskej  spoločnosti pre liečbu 
rán ( SSPLR)k zmenám v kategorizácii a cenotvorbe zdravotných 
pomôcok pre liečenie rán. Členovia vyjadrili podporu stanovisku. 
Uznesenie: poverujeme prof.Radoňáka poslať list s podporným 
stanoviskom na MZ SR 
 
Výbor SCHS a zobral na vedomie a súhlasí s návrhom SSPLR , aby 
v PS ZSR pre ZP okrem dermatológov mali zastúpenie aj chirurgovia 
-navrhnutý MUDr.František Špaček 
Uznesenie:  prof.Radoňák je poverený   informovať  prezidenta SSPLR 
o súhlasnom stanovisku výboru SCHS 
 
 Výbor SCHS s uznaním oceňuje pomoc a podporu ing. Štefana Vašku 
pri  vzniku a  udržiavaní webovej stránky SCHS. 
Uznesenie:  prednosta MUDr.S.Mytnik  odovzdá ing.Š.Vaškovi 
ďakovný list a tlmočiť hboké uznanie  SCHS. 
 
 doc.Váňa a prof.Pechan informovali o aktivitách MZSR zriadiť 
Centrum  pre cytoreduktívnu chirurgiu  a HIPEC-  navrhovaná  je chi- 
rurgická klinika Žilina v spolupráci s chirurgickou klinikou NOÚ. 
 



 
Ad 6/   v diskusii bolo skonštatované,  že téma  dohodnutá na 
zasadnutí výboru SCHS s organizátormi 1.12.2016 bola zmenená,  
nedarí sa ani dodržať nepísané tradície Chirurgickým dní Kostlivého. 
 
Zasadnutie výboru SCHS sa okolo 19,00 hod presunulo do knižnice I. 
Chirurgickej kliniky LFUK kde niektorým členom výboru podali 
informácie    organizátori. 
 
 
 
 
zapísal Pechan 


