
Zápisnica zo schôdze Výboru SCHS dňa 4. 12. 2008 v Bratislave, SÚZA 

  

  

  

Prítomní:    Bakoš, Bober, Haruštiak, Kothaj, Kyslan, Mazuch, Pechan, Vajó 

                  (revízna komisia: Danaj) 

  

1. Poradkyňa ministra zdravotníctva MUDr. Eva Vivodová oboznámila členov Výboru SCHS so systémom tvorby katalógu 
výkonov a boli rozdané okruhy diagnóz na spracovanie do katalógu. Spracovanie bolo rozdelené podľa pracovísk: Pažerák – 
Prof.Danaj (Trnava), Žalúdok a duodénum – prim. Chlapík (Trenčín), Pankreas – Prof.Kothaj (B.Bystrica), Pečeň a žlčové 
cesty – Prof.Bober (Košice), Tenké črevo – Prof.Pechan (NOÚ Brtaislava), Hrubé črevo a rektum, Prsník, Štítna žľaza 
a príštitné telieska – Doc.Bakoš (Nitra), Nadobličky a retroperitoneum – Prof. Mištuna (Martin), Brušná stena a hernie – prim. 
Johanes (Žilina), Slezina a lymfatický systém – prim.Kyslan (Prešov), Portálna hypertenzia – Doc. Olejník (Bratislava), Náhle 
brušné príhody – Doc.Huťan (Bratislava), Amputačné výkony – Doc.Škultéty (Bratislava), Zápaly kože a podkožia – 
Doc.Schnorrer (Bratislava). Všetci zodpovední chirurgovia sa skontaktujú s Dr. Vivodovou alebo doc.Bakošom, ktorí im 
poskytnú materiály a inštruktáž k tvorbe katalógu výkonov.  

  

2. Výbor rozhodol, že voľby do Výboru SCHS sa budú konať v období 15. január – 28. február 2008. Funkčné obdobie 
doterajšieho výboru skončí v máji 2009. Počas Dies Jessenii v Košiciach bude zvolané plenárne zasadnutie členov SCHS 
a bude predstavený nový Výbor SCHS. Výbor súčasne rozhodol, že v súlade so stanovami SLS postaví vlastnú kandidátku 
do ďalších volieb.  

          

3. Výbor SCHS bol oboznámený s návrhom nového certifikačného odboru „Koloproktológia“, ktorý bol predložený na 
Ministerstvo zdravotníctva MUDr.Kružliakom. V uvedenej podobe bol zamietnutý, lebo duplikuje už akreditované odbory 
Gastroenterologická chirurgia“ a „Chirurgia“. Rozhodnuté bolo, že nový certifikovaný odbor bude mať názov „Chirurgia 
funkčných porúch panvového dna“.  

  

4. MUDr. Čambal referoval o príprave Kostlivého dňa. Výbor konštatoval, že program ani výber predsedníctiev nebol 
konzultovaný s Výborom SCHS.  

  

5. Výbor SCHS upozornil na povinnosť organizátorov akcií, ktoré sa majú konať pod záštitou SCHS, aby ich nahlasovali 
webmajstrovi a tým mohli byť dané na web stránku SCHS.  

  

6. Výbor SCHS schválil udelenie mimoriadneho ocenenia Doc. MUDr. Augustínovi Prochotskému, CSc. za publikáciu „Karcinóm 
hrubého čreva a konečníka“., ktoré mu bude udelené počas Dies Jessenii 2009.  

  

7. Aktuálny stav časopisu „Slovenská chirurgia“ nemohol byť prejednaný pre neprítomnosť vedúceho redaktora Doc. Mištunu, 
mim.prof.  

  

8. Najbližšie zasadnutie Výboru SCHS bude začiatkom marca v Banskej Bystrici (termín sa upresní). Medzitým bude prebiehať 
organizácia volieb volebnou komisiou.  



Výbor SCHS zvolil Volebnú komisiu v tomto zložení: MUDr.Dušan Chlapík,PhD (Trenčín), MUDr.Peter 
Winter (Banská Bystrica), MUDr. Slavomír Mýtnik (Prešov). Volebná komisia sa ujme organizácie 
volieb dňom 15.1.2008 presne v zmysle Volebného poriadku SLS zo dňa 6. 11. 2006. 

                                                                                        

                                                                               Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. 

                                                                                         prezident SCHS 

 


