
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SCHS konaného dňa 8. 9. 2011 v Košiciach 
 
 
Prítomní:         Bakoš, Bober, Ferienčík, Haruštiak, Johanes, Kothaj, Mištuna, Mýtnik, Olejník 
                       Radoňak     - za Dozornú radu: Danaj 
 
Neprítomní:    Huťan, Labaš, Pechan 
 
 

1. Výbor SCHS sa zaoberal podujatiami, ktoré bude organizovať Slovenská chirurgická 
spoločnosť v roku 2012. Budú to XXXII. Stredoslovenské chirurgické dni (predbežný 
termín 27.-28. apríl 2012) a VI. Slovenský chirurgický kongres (predbežný termín 6.-
8. septembra 2012). Témou XXXII. Stredoslovenských chirurgických dní bude 
„Miniinvazívne prístupy v chirurgii – súčasný stav a nové trendy“. Témami 
VI.Slovenského chirurgického kongresu bude „Onkochirurgia, Hematológické 
problémy v chirurgii,  Závažné chirurgické infekcie“. 

 
2. Doc. Mištuna referoval o situácii vo vydávaní časopisu Slovenská chirurgia. Neboli 

vydané čísla 3-4 a 5-6 za rok 2010, nakoľko vo financovaní časopisu vznikol deficit, 
pre nenaplnenie časopisu reklamami a inzerciou farmaceutických firiem. Preto 
nebudú zatiaľ zaslané tieto čísla ani na web ani vytlačené, hoci sú už zalomené 
a pripravené pre tlač. Táto situácia vznikla tým, že napriek prísľubom firiem 
o zadávaní inzercií do časopisu, tieto neboli firmami zadané v dostatočnom množstve. 
Zmluva SLS (SCHS) a vydavateľom P+M Turany bola platná od 30. 11. 2004 do 30. 
11. 2009. 

 
3. Na vyjasnenie a vyriešenie tejto situácie zaujal Výbor SCHS toto rozhodnutie: 

 
• Výbor SCHS poveruje Dozornú radu SCHS a jej predsedu Prof. Danaja 

preverením ekonomického stavu a financovania časopisu. 
• Výbor SCHS poveruje výkonného redaktora Doc. Mištunu prejednal 

s vydavateľom možnosti riešenia tejto situácie. Podľa potreby bude k jednaniam 
prizvaný aj prezident SCHS. 

• Dočasne sa pozastavujú všetky platby z konta Slovenskej chirurgickej 
spoločnosti, pokiaľ nebude jasné akou čiastkou sa bude financovať defeicit 
vzniknutý pri vydávaní časopisu Slovenská chirurgia. 

 
4. Do vyjasnenia a vyriešenia situácie s doterajším vydavateľom časopisu Slovenská 

chirurgia sa nebude začínať spolupráca s novým vydavateľom, hoci Slovenskej 
chirurgickej spoločnosti boli predložené viaceré ponuky. Akonáhle sa súčasná 
situácia s časopisom dotieši, vyberie sa nový vydavateľ a prejednajú sa podmienky 
podľa akých bude prebiehať nová spolupráca SCHS a vydavateľa časopisu Slovenská 
chirurgia. 

 
5. Najbližšie zasadnutie Výboru SCHS bude slávnostné zasadnutie dňa 7. 10. 2011 

počas Banskobystrického chirurgického dňa v hoteli LUX v Banskej Bystrici. Ďalšie 
pracovné zasadnutie bude v predvečer Chirurgického dňa Kostlivého začiatkom 
decembra 2011 v Bratislave. Akútne záležitosti budú riešené v rámci Výboru SCHS 
on-line spojením prostredníctvom internetu. 

 
 
 
                                                                               Zapísal: 
 
                                                                                  Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. 
                                                                                            Prezident SCHS 


