
Schôdza výboru SCHS v Turč. Kľačanoch 23. – 24. 1 
2009 

  

  

1,  Otvorenie – prof. Kothaj 

2,  Príprava volieb, SCHS mala schválené stanovy v ktorých bolo určené, že voľby 
do výboru SCHS sú jednokolové. Zoznam členov je uvedený na Web stránke SCHS 
(www.schs.sk ). 

Na web stránke je zoznam členov SCHS evidovaných ku dňu 20.1.2009 za účelom 
volieb do výboru SCHS (zabezpečí MUDr. Kyslan). 

Výbor SCHS rozhodol, že na hlasovacom lístku uvedie vlastných kandidátov do 
výboru SCHS vychádzajúc z § 10 bod 6 volebného poriadku SLS zo dňa 1.1.2007 
(hlasovanie 9 členov za, 3 členovia výboru proti). 

Výbor spolupracuje s Prezídiom SLS pri príprave volieb do výboru SCHS 
o dodržiavaní právnych predpisov.  

Výbor SCHS navrhuje volebnej komisii na funkciu predsedu volebnej komisie doc. 
MUDr. M. Huťana,CSc. Volebná komisia si zvolí predsedu pri najbližšom zasadnutí. 

3.  Plenárne zasadnutie členov SCHS  Na Dies Jessenii bude plenárne zasadnutie 
členov SCHS dňa 21 – 22.5.2009.  

  

4. Správa o činnosti výboru SCHS  Príprava podkladov do komplexnej správy. 

  

5. Katalóg chirurgických výkonov. Referuje doc.Bakoš – príprava materiálov. 
Navrhnutí členovia SCHS priebežne odosielajú podklady koordinátorovi, je pred 
dokončením a bude do konca februára odovzdaní na MZ SR. 

  

5,  Časopis „SLOVENSKÁ CHIRURGIA“  

Výbor SCHS schválil cenovú kalkuláciu návrhu reklamy podľa predlohy. 

Zabezpečenie financovania vydávania časopisu organizovaním reklám 
farmaceutických firiem. 



6. Surgery 09: organizuje prof. Lampe. SCHS zabezpečuje ako spoluorganizátor 
a aktívny vstup (prof.Kothaj,prof.Pechan, doc.Korček, prim.Johanes). 

  

7. Spolupráca výboru SCHS s hlavným odborníkom  príprava noviel a vyhlášok MZ 
SR vo vzájomnej kooperácii. 

8. Rôzne  -  Redakčná rada Rozhledy v chirurgii dňa 30.1.2009, zabezpečenie 
účasti. 

                 -  Ekonomická súvaha – významný pokles finančných prostriedkov 
(predbežne je informácia o finančnej strate na podujatiach : Kostlivého deň 
a Stredoslovenské chirurgické dni)  Výbor SCHS iniciuje revíznu komisiu, aby  
preverila spôsob financovania Kostlivého dňa a vyčíslenia platby pre SLS, napr. 
spôsob fakturácie, vykazovanie osobných odmien a pod. 

                  -  Vydávanie monografie „Princípy chirurgie“, výbor SCHS požiada 
loeditora II.dielu Princípy chirurgie o ekonomickú kalkuláciu. Prof. Pechan bol 
poverený kontaktom s koordinátormi, aby sa aktualizovali jednotlivé príspevky II. 
a ďalších dielov pre definitívnym vydaním. 

                 -  Cena pre doc. Prochotského 3000.- Sk za dielo „Kolorektálny karcinóm“ 
dohodou a výkon práce pre SCHS. + diplom. 

                -  Cena pre prof. Vavrečku „Medaila prof.Kostlivého a Čarskych“ za 
celoživotnú spoluprácu s chir. Spoločnosťou v Žiline 

                 -  Cena „Zlatá medaila SLS“ pre prim. MUDr. O. Ferenčíka z Trebišova 

  

-           Slovenský chirurgický kongres bola odoslaná I.informácia 

-          Hlavný odborník bol poverený zabezpečením adresára a jeho inovácie 
Krajských odborníkov a primárov chirurgických pracovísk 

 


