
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SCHS dňa 26.5.2011 v Košiciach 
 
 
prítomní:       Bober, Ferenčík, Huťan, Kothaj, Labaš, Mýtnik, Olejník, Pechan, Radoňak  
neprítomní:   Haruštiak, Bakoš, Mištuna, Johanes 
 
1) Prof. Kothaj referoval o priebehu 4th CECS v Budapešti. Slovensko bolo na kongrese 
zastúpené 4 prednášateľmi, 1 posterom a vedením sekcie endokrinnej chirurgie, čo bolo 
kvalitným reprezentovaním Slovenska na európskom fóre. Boli vznesené námietky voči 
vysokému registračnému poplatku, čo sa už  rieši na príslušnom fóre. 
 
2) Prof. Kothaj oboznámil členov výboru so stanoviskom MZ SR k zníženým platbám za OHV, 
kde MZ SR ponecháva všetko na dohodu nemocníc so zravotnými poisťovňami a hoci je 
zriaďovateľom VšZP, neplánuje v tejto veci nemocniciam pomôcť. Toto stanovisko MZ SR dá 
Dr. Mýtnik na web stránku SCHS. 
 
3) Prof. Labaš prečítal „Výzvu LF UK“ na riešenie problémov v zdravotníctve, zašle ju 
elektronicky členom výboru na posúdenie a prípadnú podporu Slovenskou chirurgickou 
spoločnosťou. Táto výzva bude prezentovaná ministrovi zdravotníctva. 
 
4) Výbor SCHS vyjadril nespokojnosť so stavom vydávania časopisu „Slovenská chirurgia“ , 
kde meskajú čísla 5-6/2010 a 1-2/2011. Žiada výkonného redaktora o vysvetlenie stavu. 
Doc. Mištuna vysvetlí situáciu elektronicky v najbližších dňoch. Bolo rozhodnuté, že počnúc 
ďalšími číslami sa zmení vydavateľ a predbežne sa prebrali ponuky od vydavateľstiev 
Samedi, Solen a LFUK Bratislava s tlačou v Prešove. Všetci 3 vydavatelia predložia 
podrobnejšie podmienky a do najbližšieho zasadnutia výboru sa určí nový vydavateľ 
a výkonný redaktor. 
 
5) Výbor SCHS bol oboznámený s aktivitami niektorých chirurgov, konštituovať v rámci 
SCHS sekciu „herniologickú“. Výbor SCHS s vytvorením takejto sekcie nesúhlasí, nakoľko 
nepovažuje za vhodné vytrhávať túto problematiku z kontextu všeobecnej chirurgie 
a doškoľovacie aktivity v problematike hernií sa už vykonávajú prostredníctvom SCHS 
a Endoskopickej sekcie SCHS. 
 
6) Prof. Pechan informoval o príprave Dní mladých chirurgov v Bratislave (Jún 2011). Na 
tomto podujatí prebehnú aj aktivity spojené s konštituovaním Sekcie mladých chirurgov 
SCHS. 
 
7) Výbor SCHS bol informovaný o pripravovanom Kongrese ambulantných chirurgov  
v Leviciach. Členovia výboru, ktorí sa budú môcť kongresu zúčastniť, nahlásia toto Dr. 
Kusému mailovou poštou na adresu, ktorú majú mailom zaslanú. 
 
8) Prof. Pechan informoval o vytváraní indikátorov kvality poskytovania zdravotnej 
starostlivosti a o potrebe zaslania pripomienok SCHS na MZ SR. Tieto pripomienky 
prostredníctvom SLS, ktoré je koordinátorom, zašle prezident SCHS. Členovia výboru, ktorí 
majú ďalšie pripomienky, tieto urgentne nahlásia prezidentovi SCHS. 
 
9) Najbližšie zasadnutie výboru SCHS sa bude konať 8. 9. 2011 pri príležitosti vedeckej 
konferencie v Košiciach. 

 
 
zapísal 

        Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. 
        prezident SCHS 
 


