
Z Á P I S N I C A 

 

Zasadnutie výboru SCHS v Košiciach dňa  12.9.2012 

 

Prítomní: Kothaj, Radoňák, Mýtnik, Bober, Labaš, Pechan, Bakoš, Haruštiak, Mištuna, 
Olejník,  Danaj, Ferenčík 

 

Ospravedlnený: Johanides 

 

Hostia: Mazuch, Vajo, Ryska, Havlíček, Pafko, Šiller, Šváb, Krška 

 

Program:   1. Otvorenie – Kothaj 

               Prof. Kothaj privítal všetkých prítomných členov výboru  SCHS a pozvaných hostí  
a znásledne otvoril zasadnutie výboru.  

  2. Informácia vydavateľstva SOLEN 

 Na základe zmluvy o vydávaní časopisu Slovenská chirurgia sa zúčastnili schôdze 
výboru SCHS predstaviteľky vydavateľstva SOLEN (Pospíšilová,Dúbravčíková). Informovali 
o technických aspektoch spojených s vydávaním časopisu, kladne hodnotili komunikáciu 
a spoluprácu s prof.MUDr. Radoňákom,CSc. Pri zabezpečovaní recenzovaných prác je 
komunikácia iba s prof. Radňákom, ktorý prijíma práce posielané na uverejnenie. Schôdza 
Redakčnej rady sa najbližšie uskutoční v predvečer konania Kostlivého dňa v Bratislave. 

  3. Zhodnotenie plenárnej schôdze SCHS 

V priebehu konania VI.Slovenského chirurgického kongresu sa uskutočnila plenárna 
schôdza členov SCHS v kongresovej sále hotela Centrum dňa 12.9.2O12 (prezenčná listina 
zúčastnených je prílohou písomnej formy zápisnice). Prezident SCHS  Kothaj informoval 
členov SCHS o postupe pri implementácii DRG systému do zdravotníckej praxe. Predstavitelia 
SCHS aktívne participovali na príprave uvedeného materiálu. V súčasnom období je materiál 
v procese schvaľovania na úrovni zdravotných poisťovní, ministerstva zdravotníctva a vlády 
SR.  

V ďalšom bode bol rozoberaný problém špecializačného vzdelávania v chirurgii 
s akcentáciou na chirurgiu prsníka. Hlavný odborník MZ SR pre chirurgiu prof.Pechan 



informoval o vypracovanej požiadavke pripravenej na schválenie MZ SR. Podľa pripravenej 
novely bude možné získať certifikáciu pre chirurgiu prsníka, celý proces sa musí zrealizovať 
do 31.12.2012 (dovtedy platí výnimka pre chirurgov vykonávajúcich tieto výkony). 

 4. Príprava kongresov garantovaných SCHS - rok 2013 

Na základe požiadaviek organizátorov pripravovaných chirurgických kongresov 
schválil výbor SCHS garanciu pre nasledujúce podujatia: 

Dies Jesenii konané v Košiciach v máji 2013. 

Dni mladých chirurgov prof.Čárskeho konané v Senci 6. – 8.júna 2013. 

Trnavský chirurgický deň – organizátor prof.Danaj oznámi čas konania (jeseň 2013) 

Nitriansky chirurgický deň – organizátor prof.Bakoš oznámi čas konania (jeseň 2013)  

Kostlivého chirurgický deň konaný 6.12.2013 v Bratislave. Bola schválená téma : Akútna 
pankreatitída. 

  5. Spolupráca s ČCHS 

 Prítomní členovia  ČCHS a výboru (prof.Ryska-prezident, Havlíček, Pafko, Šiller, Šváb, 
Krška,Schutzner) súhlasili, aby sme v budúcnosti presnejšie formulovali a datovali konanie 
chirurgických podujatí v kooperácii s podujatiami organizovanými Českou chirurgickou 
spoločnosťou. Z ich strany bude prístup taktiež koordinovaný. 

V druhom bode sme diskutovali o zabezpečení distribúcie časopisu Slovenská 
chirurgia pre členov ČCHS a časopisu Rozhledy v chirurgii pre SR. Vydavateľstvo SOLEN 
ponúka členom ČCHS možnosť objednávania si nášho časopisu cez pobočku vydavateľstva 
v ČR. 

V treťom bode sme požiadali členov výboru ČCHS o vysvetlenie zvyšujúcich sa 
finančných požiadaviek organizátorov Dňa mladých chirurgov v Seči u Chrudimi a napr. t.r. 
s vydávaním potvrdení o platbe nespĺňajúcich všeobecne záväzné podmienky úradného 
dokumentu. Prezident SCHS predloží požiadavku na vyriešenie danej situácie na najbližšom 
stretnutí s výborom ČCHS v Českej republike. 

  6. Rôzne 

Prof.Labaš informoval členov výboru o aktuálnej situácii sú visiacej s vypovedaním 
zmlúv o spolupráci Univerzitných nemocníc v SR s Lekárskymi fakultami. Ministerstvo 
zdravotníctva pripravuje návrh vzorovej zmluvy, ktorá bude odoslaná na schválenie 
jednotlivým LF. V súčasnosti po vypovedaní zmluvy nie je možné napr. pokračovať 
v špecializačnom vzdelávaní i napriek platnej akreditácii.  LF UK v Bratislave a JLF UK 
v Martine majú platnú zmluvu do 31.8.2013, takže tu nie je problém s uvedenými aktivitami. 



Viceprezident SCHS (Mýtnik) oznámil, že nie je aktualizovaná databáza vedúcich 
jednotlivých chirurgických pracovísk. Krajskí odborníci pre chirurgiu skontrolujú súčasný stav 
a e-mailom pošlú informácie na web stránku SCHS. Hlavný odborník pre chirurgiu MZ SR 
prof.Pechan skontroluje aktivity jednotlivých krajských odborníkov a eventuálne navrhne 
zmeny v personálnom obsadení. 

Každý člen SCHS má povinnosť ohlásiť zmenu bydliska a pracoviska, z dôvodu 
doručovania  časopisu Slovenská chirurgia na svoju adresu. V súčasnosti sa opakovane stáva, 
že pošta sa vracia ako nedoručená, čo zvyšuje finančné náklady SCHS na zabezpečovanie 
dostupnosti informácii. 

 

 

Zapísal: Mištuna                                             V Košiciach 12.9.2012 

 


