
Zápisnica zo zasadnutia výboru SCHS 
(30.5.2019 hotel Roca, Košice) 

 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 
 
Otvorenie prof MUDr. J. Radoňák – privítal prítomných a otvoril zasadnutie 
podľa plánovaného programu 
 
K bodu 1. Stratifikácia nemocníc 
 
 Prof. Radoňák informoval  o stretnutí k danej téme na MZSR a predstavil 
tam prezentovaný návrh vyhlášky, ktorá ak bude schválená bude mať účinnosť 
od 1.1.2023, má byť odsúhlasená do 3.7.2019, zo strany MZSR bola požiadavka 
na prezidenta SCHS definovať minimálne počty výkonov 
a materiálnotechnického vybavenia podľa číselníkov výkonov pre jednotlivé 
kategórie nemocníc. K danej téme prebehla krátka diskusia a nakoľko výbor 
SCHS už na minulých zasadnutiach schválil členov pracovnej skupiny pre 
stratifikáciu nemocníc – dorieši sa v pracovnej skupine a výbor bude 
informovaný o ďalšom priebehu na nasledujúcom zasadnutí. 
 
K bodu 2. Špecializačné štúdium 
 
 Prof Radoňák informoval  o návrhu 6 ročného jednostupňového štúdia 
všeobecnej chirurgie so spoločným kmeňom po 3 rokoch s následnou evaluáciou 
a priznaním ešte nedefinovaných kompetencií po ukončení spoločného kmeňu. 
V diskusii sa spomínal bodový systém hodnotenia operácií v ČR. V rámci 
zasadnutia výboru bez definovania ďalších úloh v tomto smere. 
 
K bodu 3.Spoločný kongres SLODO 
 
 Prof Radoňák informoval o výsledku hlasovania organizujúcich 
spoločností- bola vybraná spoločnosť TAJPAN, bez iných informácií a diskusie  
k danej téme. 
 
K bodu 4.Informácie  hlavného odborníka MZSR v odbore chirurgia  
 
Pre neprítomnosť presunúté na budúce zasadnutie 
 
K bodu 5.Rôzne 
 
 Diskutovali sa výsledky ankety realizovanej SCHS, ktoré budú 
prezentované na plenárnej schôdzi 31.5.19 v rámci kongresu dies Jessenii, 
súčasne sa odsúhlasilo vedenie plenárnej schôdze – povedie prof. Radoňák, 
zápisnicu, prezenčnú listinu a protokol o výsledku hlasovania o zvýšení 
členských príspevkov vyhotoví a dodá  prof. Kaťuchová 
 



Prof. Radoňák informoval, že v mene výboru SCHS  dal súhlas k rozšíreniu 
preskripčných obmedzení pre liek ARIXTRA – čo  zabezpečí zlepšenie 
dostupnosti pre chirurgické odbory 
 
Doc. Prochotský informoval o situácií ohľadne štandardných postupov -  
v minulosti odovzdané texty MZSR vrátilo na prepracovanie a doplnenie, napriek 
tomu , že pri odovzdaní verbalizovali kompletnosť a suficientnosť dodaných 
materiálov...o ďalšom postupe nebolo rokované ani sa neprijal žiadny záver 
 
Dr. Mýtnik informoval o spoločnom stretnutí s členmi výboru ČCHS, 
skonštatovalo sa, že riešia  vcelku rovnaké problémy ako v SR – špecializačné 
štúdium, na svoje zasadnutia prizývajú primárov miestnych chirugií, čo je 
vhodný námet aj pre zasadnutia SCHS v budúcnosti. Ďalšie plánované spoločné 
stretnutie bude počas československého kongresu 12-15 apríl v Olomouci 
 
 
Prof. Dr. Radoňák ukončil zasadnutie a poďakoval  prítomným za účasť.  
 
Zapísal D.Pinďák 9.6.2019 
 
 
 



 


