
Zápisnica zo zasadania výboru
 Slovenskej chirurgickej spoločnosti

Miesto konania : knižnica I chirurgickej kliniky  LFUK, Bratislava
Termin konania: 3.12.2015 18,00 hod
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (priložená)

Otvorenie: Prof. Dr. Radoňák PhD. prezident SCHS 
Privítal členov, ospravedlnil neúčasť neprítomných členov výboru a otvoril 
zasadnutie podľa programu pozvánky  
Body programu:

1. Financovanie 
2. asopisu Slovenská chirurgia v roku 2015
3. Chirurgické podujatia 2016
4. Rôzne

K bodu 1. programu 
prof. Radoňák  informoval:
- Opätovne vyzval členov redakčnej rady (členovia výboru SCHS) na zabezpečenie
sponzorských príspevkov  na vydávanie časopisu (každý člen zabezpečí inzerciu 
v hodnote 1000 eur/rok- stále nerealizované)
- tiež vyzval na dodanie odborných publikácii do časopisu – do 4. Čísla, 3. Číslo je 
v tlači
- daľšia z podmienok zaradenia časopisu do SCOPUS-u bola zrealizovaná – web 
stránka v anglickom jazyku, problém ostáva  nepublikpovanie  v jednom roku 
kedy vyšiel len jeden zborník…
- tiež bude potrebné zostavenie medzinárodnej redakčnej rady

K bodu 2 programu chirurgické podujatia v r. 2016
- prezident  SCHS  pripomenul  podmienku  pri  realizácii  kongresov  pod

hlavičkou SCHS – odviesť poplatok 1000 euro pri  domácom podujatí a
2000 eur  pri  podujatí  s  medzinárodnou účasťou –  nedeje sa tak –  do
budúceho  zasadnutia  prof.  M.  Danaj  pripraví   informáciu  o  finančnom
stave,  ku  dňu  dnešného  zasadnutia  malo  byť  na  účte   cca  5000  euro,
budeme sa snažiť retrospektívne zistiť plnenie povinnosti  - úhrady tohto
poplatku

- na budúci rok nateraz  evidujeme dve plánované podujatia realizované na
Slovensku – Stredoslovenské chirurgické dni  20-21.4.2016 budú sa konať
na  Táloch  –  na  danom  podujatí   bude  nasledujúce  zasadnutie  SCHS  a
pokus  o  realizáciu  valného  zhromaždenia  –  podľa  účasti…,  ďalším
slovenským  podujatím  bude  Kostlivého  chirurgický  deň  tradične
organizovaný  I  chir.  Klinikou  LFUK,  Dni  mladých  chirurgov  prof.  Dr.
Čárskeho a Československý chirurgický kongres sa v nasledujúcom roku
budú konať v ČR

K bodu 3 programu  Rôzne



 Prof . Radoňák informoval o výsledkoch hlasovania  o udelení ceny  Kostlivého a
ceny za najlepšiu publikáciu – hlasovalo 12 členov, Kostlivého cenu získal  prof.
Mazuch  pomerom  hlasov  7:5  a  cenu  za  najlepšiu  publikáciu  MUDr.  Killik
pomerom hlasov  9:3. Udelenie ceny  odhlasovanej na minulom zasadnutí – za
najlepsiu  publikáciu  v  časopise  Slovenská  chirurgia  –  udelí  vydavateľstvo
časopisu – práci autorského kolektívu  Doc. Prochotský a spol. – z 5 návrhov sa 3
zhodli na tejto publikácii

V diskusii sa ešte rozoberala situácia – keď niektorí členovia SCHS  nedostávajú
časopis  –  je  potrebné  aby  sa   títo  kolegovia  ohlásili  na  SLS  a  vydavateľstvu
preukázali členstvo a časopis budú dostávať, databáza  členov sa aktualizuje raz
ročne  inak  je  aktualizovaný  zoznam vydaný  len  za  poplatok…Pripomenula  sa
podmienka – nemať žiadne nevyplatené poplatky voči SCHS a SLS, inak je možné,
že aj keď má člen uhradený posledný poplatok a je voči nemu evidovaný záväzok
voči SCHS časopis nedostáva…..

Zapísal Pinďák D.


