
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SCHS dňa 17.10. 2010 v Brne 
 
 
Prítomní:     Bakoš, Bober, Ferenčík, Haruštiak, Johanes, Kothaj, Mištuna, Mýtnik, Olejník, 
                   Pechan, Radoňak, 
 
Neprítomní: Huťan, Labaš 
 
 
 

1. Účasť členov výboru SCHS na Surgery 2011 v Budapešti: Ako potenciálni invited 
speakeri na Stredoeurópskom chirurgickom kongrese za výbor SCHS prejavili zatiaľ 
záujem prof. Kothaj (téma Laparoskopia) a prim. Johanes (téma Laparoskopia, 
Kolorektálna chirurgia). Do poolu potenciálnych invited speakerov sa ešte dohlási 
Doc. Huťan (téma Pancreatitis), ďalší sa vyjadria do konca týždňa. Oznam bude aj na 
webe SCHS. 

 
2. Časopis Slovenská chirurgia: Po ozname Doc. Olejníka o nemožnosti spolupráce 

s novým vydavateľom v Bratislave (oznam bol zaslaný mailovou poštou prezidentovi 
SCHS už dávnejšie), bude vo vydávaní časopisu pokračovať doterajší vydávateľ a ako 
vedúci redaktor Doc. Mištuna. Bolo konštatované vydanie čísiel 5 – 6 za rok 2009 a 
čísiel 1 – 2 za rok 2010. Vydanie ďalšieho dvojčísla je limitované malým počtom prác. 
Každý člen výboru SCHS sa zaviazal dodať zo svojho pracoviska minimálne jednu 
publikáciu do časopisu SCHS do konca roka 2010, podľa možnosti čo najskôr. 

 
3. Deň mladých chirurgov prof. Čárskeho:  Na rok 2011 pripadá organizácia tohto 

podujatia na Slovensko a organizátorom bude Bratislava – kolektív lekárov 
Chirurgickej kliniky NOÚ (9. – 10. jún 2011). Organizáciu bude za výbor SCHS 
koordinovať prof. Pechan. 

 
4. Plán akcií SCHS za rok 2011: V roku 2011 bude SCHS poriadať nasledovné akcie – 

Dies Jessenii (máj – Košice), Dni mladých chirurgov (jún – Bratislava), Nitriansky 
chirurgický deň (október – Nitra), Chirurgický deň Kostlivého (december – 
Bratislava). Presné termíny a témy sú organizátorui poverení nahlásiť na sekretariát 
SCHS a na web stránku behom týždňa, aby sa akcie dostali do kalendára akcií SLS. 

 
5. Cena Kostlivého a Cena SCHS za rok 2009: Cenu Kostlivého získala monografia 

autora Ľ. Lacu: Chirurgia pečene. O Cene SCHS rozhodne hlasovanie dvoma medzi 
prácami behom týždňa. 

 
6. Najbližšie zasadnutie výboru SCHS: Najbližšie stretnutie výboru SCHS sa 

uskutoční dňa 2. 12. 2010 v predvečer Chirurgického dňa Kostlivého v knižnici I. 
chirurgickej kliniky LFUK v Bratislave cca o 18.00. 

 
 
 
 

                                                                           Zapísal  
                                                                                 Prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD. 


