
Zasadnutie výboru SCHS v Banskej Bystrici 

 
 

Dňa 10.01.2014 sa konala v Banskej Bystrici zasadnutie výboru SCHS. 

 

Prítomní:  
Novozvolení členovia výboru - Bakoš,E.,  Belák, Bober,  Haruštiak, Kothaj, Marko, Mištuna, 

Mýtnik, Olejník, Pechan, Radoňák. 

Novozvolení členovia revíznej komisie -  Bakoš,M.;  Danaj,  Laca 

Hostia : 

Korček,J. – predseda sekcie koloproktologickej chirurgie 

Predseda sekcie miniinvazívnej chirurgie – Johanes 

 

Program: 
 

1. Informácia o výsledku volieb do výboru SCHS     

 

Informáciu podal predseda výboru P.Kothaj – informoval o výsledku volieb, privítal 

novozvolených členov a oboznámil všetkých so zásadami práce jednotlivých 

funkcionárov podľa stanov SCHS. 

 

Voľba prezidenta SCHS: prof.MUDr.J.Radoňák,CSc. získal 10 hlasov a bol zvolený          

 

      Voľba 1.viceprezidenta:  prof.MUDr.P.Kothaj,CSc. získal 9 hlasov a bol zvolený 

       

      Voľba 2.viceprezidenta:  MUDr.M.Mýtnik,PhD. získal 10 hlasov a bol zvolený 

 

      Voľba vedeckého sekretára : doc.MUDr.Pinďák, PhD. získal 11 hlasov a bol zvolený 

 

Voľba predsedu revíznej komisie :  Členovia revíznej komisie (Bakoš,M.,  Danaj,M.,  

Laca,Ľ.) informovali, že na spoločnom zasadnutí si zvolili za predsedu prof.MUDr., 

M.Danaja,CSc. 

 

2. Informácia o požiadavke P+M Turany 

 

Po vzájomnom dohovore prof.Kothaj informoval, že P+M Turany nemajú zákonne 

vymáhateľnú požiadavku na finančné vyrovnanie, ktoré bolo v minulosti deklarované. Za 

svoje predchádzajúce obdobia žiadajú členov výboru SCHS o pomoc pri marketingu 

týkajúceho sa vydávania a tlačenia zdravotníckej literatúry. 

 

 

3. Informácia o vzdelávaní v „Chirurgii prsníka“ 

 

       Hlavný odborník MZ SR pre chirurgiu, prof.Pechan informoval o aktuálnej situácii 

v garantovaní operačnej liečby nádorov prsnej žľazy. V súčasnosti je platná Vyhláška MZ SR 

o špecializačnom programe v chirurgii, kde je deklarované, že tento typ liečby garantujú 

i všeobecní chirurgovia s atestáciou v odbore. Odborné usmernenie, ktoré bolo prijaté bude 

uverejnené v najbližšom vestníku MZ SR. 

 



  

 

4. Informácia o hospodárení SCHS. 

 

Prezídium SLS-ekonomický úsek oznámil údaje o hospodárení SCHS a jej sekcií za 

uplynulý rok, je to predbežná správa, definitívny výsledok bude zverejnený a bude 

k dispozícii predsedu Revíznej komisie po skončení fiškálneho roka na úrovni 

právneho subjektu SLS.   

       

 

5. Informácia o vytvorení slovenskej sekcie IASGO 

 

Prof.Kothaj oznámil, že bol opakovane požiadaný o požiadavke, aby na Slovensku 

vznikla národná sekcia IASGO s ponukou členského vo výške 100 €. Vzhľadom na 

úlohu, ktorú ma IASGO v štruktúre európskej chirurgie nebol schválený návrh na 

vznik takejto sekcia a prípadní záujemcovia sa môžu stať členmi individuálne. 

 

 

6. Informácia o úlohe a postavení časopisu „Slovenská chirurgia“ 

 

Prof.Radoňák informoval o časopise, aby mohol byť časopis registrovaný v systéme 

SCOPUS je potrebné doložiť elektronickú variantu predchádzajúcich 10  vydávaných 

ročníkov. Podklady zabezpečí vedecký sekretár v kooperácii s prezidentom SCHS. 

Členovia výboru schválili dotáciu z finančnej rezervy SCHS vo výške 1500 €. na 

kalendárny rok. Súčasne sa dohodlo, že každý člen výboru SCHS sa bude podieľať na 

zabezpečení reklamy do časopisu Slovenská chirurgia – schválené jednomyseľne. 

 

 

7. Informácia predsedov sekcií SCHS. 

 

Na zasadnutie výboru boli pozvaní predsedovia sekcií SCHS, 

doc.MUDr.J.Korček,PhD a MUDr.R.Johanes,PhD. Predsedovia sekcie mladých 

chirurgov a sekcie ambulantných chirurgov neboli pozvaní, keďže členovia výboru už 

mali od nich požadované informácie. MUDr.Johanes,PhD sa nedostavil. 

Predseda koloproktologickej sekcie doc.MUDr.Korček,PhD oboznámil členov výboru 

o doterajšej činnosti, v dvojročných intervaloch sa uskutočňuje deň kolorektálnej 

chirurgie a budú pripravené voľby do výboru do 5-členného výboru. Volebná komisia, 

ktorá bude organizovať voľby pod patronáciou zodpovedných členov z Prezídia SLS 

bola schválená v nasledujúcom zložení:  Bober,  Pechan,  Prochotský (schálené 

jednomyseľne) 

            

Voľby do 5-členného výboru Sekcie miniinvazívnej chirurgie bude organizovať 

volebná komisia v zložení Bakoš,E., Bakoš,M.,  Marko,Ľ. (schválené jednomyseľne) 

 

8. Preplácanie cestovného fondu SCHS 

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach bol 

podaný návrh o možnostiach refundáciach nákladov na cestovné jednotlivým členom 

výboru SCHS. Po diskusii  členovia výboru 11 hlasmi schválili návrh, aby sa cestovné 

preplácalo iba v prípadoch, kedy bude zasadnutie výboru SCHS zvolané mimo 



termínu vedeckého podujatia organizovaného SCHS (mimo termínu Chirurgického 

dňa Kostlivého, Stredoslovenských chirurgických dní, Jeseniových dní, Slovenského 

chirurgického kongresu).  

 

 

 

9. Poplatok organizátora odborného podujatia za garanciu SCHS. 

 

 Vzhľadom na aktuálne financovanie v systéme zdravotníctva bola rozsiahla diskusia 

o zabezpečení nových zdrojov do fondu SCHS. Podľa vzoru iných spoločností 

organizovaných v SLS, resp. samostatných organizácií bolo navrhnuté, aby sa 

pripravil návrh na diferencované poplatky za garanciu, ktorú bude vykonávať SCHS 

pre odborné podujatia. Výšku navrhovaných poplatkov určia členovia výboru  na 

najbližšom zasadnutí po overení v iných odborných spoločnostiach. 

 

 

10. Frekvencia zasadnutí výboru SCHS 

 

Zasadnutia výboru SCHS sa pravidelne organizovali ako súčasť odborných podujatí, 

ktoré sa uskutočnili pod hlavičkou SCHS. Minimálne však musia byť zasadnutia 

organizované 1x za 3 mesiace. 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

 

11. Rôzne. 

 

 

 

V Banskej Bystrici 10.01.2014                                         zapísal: doc.MUDr.Mištuna,PhD 

 

 

 

 

 

 


