
Zápisnica  zo zasadnutia výboru SCHS 21.3.2019 13.00 Žilina 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny + hosť – predseda sekcie mladých chirurgov 
Dr. M. Tomáš 
 
Otvorenie: prof. Radoňák – privítal členov a otvoril zasadnutie 
 
Po otvorení sa podľa zápisnice z posledného zasadnutia odkontrolovala 
realizácia  pridelených úloh 

 Zistenie aktuálnej finančnej situácie  a tokov financií SCHS (Dr. Bakoš) – 
nezúčasnil sa – presunuté na ďalšie zasadnutie výboru (okrajovo 
informoval prof. Pechan) + Dr. Bakoš bude  vyzvaný aby uvedenú 
informáciuzaslal členom výboru  e mailom 

 Podpora zvýšenia členstva (prof Ferko) oslovenie formou listu – bude 
súčasťou plánovanej ankety- dotazníka (viď nižšie) 

 Zistenie podmienok úpravy  členského(Dr.Pinďák, prof Pechan) – 
informovali – potrebné  zvolať valné zhromaždenie  SCHS a po 15 min  
zasadnutia  nadpolovičnou väčšinou prítomných potrebné odhlasovať 
novú výšku členského poplatku – valné zhromaždenie sa  zrealizuje  
počas Dies Jessenii 2019, navrhnutá výška členského poplatku bude 8 eur 

 Zistenie e mailových adries členov SCHS (dr. Pinďák) – dostupné e  
mailove adresy zo SCHS sú dodané, odsúhlasilo sa vytvorenie e mailovej 
adresy  sekretariatu SCHS kde budú tieto adresy  v adresáre – vytvorením  
e mailovej adresy poverený dr. Pinďák – termín – do rozoslania ankety 
teda do 31.3.2019 

 Aktuálna situácia vydávania časopisu Slovenská chirurgia a zistenie ceny 
vydania jedného čísla (prof Radoňák) - cena za vydanie jedného čísla je 2 
500 eur vrátane  poštovného + balného 

 Zistenie aktuálneho povedomia  o činnosti výboru SCHS formou e 
mailového  formuláru (prof Ferko) – odprezentoval formulár, prebehla 
k nemu diskusia, odsúhlasila sa forma aj úpravy, rovnako sa dohodol 
termin rozoslania 31.3.2019 a určenie termínu uzavretia a vyhodnotenie 
na 14 dní od rozoslania členom SCHS 

 Zorganizovanie neformálneho stretnutia  výborov SCHS a českej 
chirurgickej spoločnosti (prof Ferko) – dohovoril komunikáciu s prof 
Kalom – stretnutie by sa malo realizovať v Skalskom Dvore počas 
kongresu – komunikácia bola formou listu, nateraz bez odpovede – prof. 
Radoňák poverený ďalšou komunikáciou a dohodnutím stretnutia 

 Informácia o stratifikácii nemocníc – z minulého stretnutia potrebné 
odsúhlasenie  zloženia pracovnej skupiny – jednohlasne zvolená  skupina 
v zložení: prof Radoňák, prof Pechan., Doc. Váňa a Doc. Marko, + 
konštatovalo sa, že nateraz nie je zo strany ministerstva žiadna aktivita 
(smerom ku SCHS) v tejto oblasti 

 Informácia o návrhu zmeny  špecializačnej prípravy (prof Pechan) – 
cieľom je skrátenie spoločného kmeňa a navrhnutie  vypracovania 
kompetencií lekára po jeho absolvovaní s definovaním rozsahu jeho práce  
- mala by sa definovat pracovná skupina – dohodnuté, že by mala byť 
zložená z garantov  špecializácie v odbore chirurgia z jednotlivých  
vzdelávacích inštitúcii v SR 



 Návrch SGS a SHS na prípravu spoločného odborného podujatia SLODDO -  
realizovalo sa stretnutie  pozvaných členov výborov – referovali prof 
Pechan, prof Radoňák  a prof Ferko – výsledkom je podpis  memoranda 
o spolupráci – bude zverejnené na stránkach SCHS (zabezpečí Dr. Mýtnik), 
všeobecne sa odsúhlasila podpora tomuto podujatiu a predbežne sa 
definovali formy  spolupráce, ďalšou komunikáciou s výbormi SGS a SHS 
poverený prof Pechan 

 
Následne sa pokračovalo podľa programu zasadnutia ako definované v pozvánke 
 
Body 1-4 
 
(stratifikácia nemocníc, návrh zmeny špecializačnej prípravy, informácia  
o organizovaní spoločného podujatia s SGS a SHS SLODDO, informácie hlavného 
odborníka) . 
Sa prediskutovali v rámci vyššie uvedenej diskusie o plnení záverov 
predchádzajúceho zasadnutia výboru SCHS 
 
5. stav príprav Dies Jessenii XXIII  
 
informoval prof Radoňák – boli rozposlané pozvánky, čaká sa na prihlásenia 
aktívnych a pasívnych účasníkov, termin a miesto konania sú definované, 
v programe bude  vyhradený čas a priestor na  valné zhromaždenie SCHS 
 
6 rôzne 
 

 Dr. M. Tomáš -  predseda  sekcie mladých chirurgov – predstavil sa, 
informoval o stave príprav  kongresu mladých chrirugov – beží web 
registrácia – aktuálne 20 aktívnych a 50 pasívnych prihlásených 
(prihlasovanie  do mája 2019), termin a miesto konania sú určené –6-7. 
jún 2019, Hotel Devín, Bratislava 

 Doc. Prochotský – pripomenul  a opätovne navrhol ocenenie  Dr. Šustáčka 
– jednohlasne odsúhlasené udelenie medaily Koslivého – Čárskeho SCHS 

 Prof Radoňák  navrhol ocenenie  Doc. Kundráta – 80 rokov – podklady 
dodá Doc. Belák, cenu  - typ určí sekretariát SLS odovzdanie plánované 
počas Dies Jessenii 

 Prof. Ferko – požiadal o garanciu SCHS pre podujatie videoonkochirurgia 
ktoré sa bude konať 14-15. októbra v Bratislave – prezentoval plánovaný 
odborný program a oslovených odborných garantov – jednohlasne 
schválené  

 Prof. Ferko a prof. Plank 
navrhujúvytvoreniemedziodborovejpracovnejskupiny "Slovak Rectal 
Cancer Study Group" a zahájenieiniciálnychjednaní v spolupráci NOÚ 
Bratislava s cieľomzistenia/zlepšeniakvalitychirurgie a starostlivosti o 
pacientov s rektálnymkarcinómom - schvalené. 

 
Prof. Radoňák ukončil zasadnutie výboru SCHS 
 
Zapísal dr. Pinďák, Bratislava 30.3.2019 


