
Zápisnica 

  

  

  
Dňa 4.4.2009 o 11,oo hod sa uskutočnila schôdza výboru SCHS SLS v Banskej Bystrici. 

Prítomní: Bakoš, Bober, Haruštiak, Kothaj, Mištuna, Pechan, Vajo,      
Danaj-revízna komisia. 

Ospravedlnení: Ferenčík, Johanes, Kyslan, Mazuch. 

Neospravedlnení:Ježík, Straka. 

  

Program:   1,Otvorenie – Kothaj 

                   2, Príprava správy pre valné zhromaždenie členov SCHS  

                   3, Správa o hospodárení SCHS 

                   4, „Slovenská chirurgia“ – časopis 

                   5, Národný chirurgický kongres v Žiline 

                   6, Kategorizácia chirurgických výkonov 

                   7, Spolupráca s hlavným odborníkm MZ SR a výboru 
SCHS 

                   8, Surgery, kongres v PR 

                   9, Kreovanie „Čestnej rady“ SCHS 

                   10, Rôzne 

  

Schôdzu výboru otvoril a prítomných privítal prof.MUDr.Kothaj,PhD 
prezident SCHS  



  

K bodu 2: Referoval prezident SCHS, prof.Kothaj. Stručne oznámil 
prítomných o hlavných bodoch pripravovanej správy. V diskusii bolo 
zdôraznené, aby sa akcentovala tá čassť práce výboru SCHS, ktorá 
pripravila podmienky pre ďalšie vzdelávanie členov SCHS, napr. 
„Škola Trombózy“ počas ktorej v dvojdňových školiacich podujatiach 
sa bezplatne vzdelávalo takmer 600 chirurgov, alebo uvedenie 
„Symbionixu“ do prípravy chirurgov. 

  

K bodu 3: K aktuálnej ekonomickej situácii sa vyjadril predseda 
Revíznej komisie, prof.MUDr.Danaj,CSc. a poukázal na nedostatočnú 
vymožiteľnosť financií pôvodne poukázaných na fond SCHS cestou 
iných subjektov, napr. občianskych združení, a pod. 

K bodu 4: O aktuálnej situácii a problémoch pri vydávaní časopisu 
„SLOVENSKÁ  CHIRURGIA“ referoval šéfredaktor časopisu doc. 
Mištuna,PhD. Zdôraznil nedostatočnú publikačnú aktivitu klinických 
pracovísk, okrem štyroch štandardne publikujúcich v uvedenom 
časopise. Časopis vychádza bez finančnej podpory SLS a jeho 
doručovanie je viazané na písomne doložený súhlas každého člena 
SCHS s používaním uvedenej adresy člena podľa zákona o ochrane 
osobných údajov, čo spôsobuje, že niektorí členovia SCHS nemôžu 
mať doručovaný tento časopis. 

  

K bodu 5: O prípravách Národného chirurgického kongresu v Žiline 
mal referovať prim.MUDr.Johanes, ktorý sa však ospravedlnil. 

  

K bodu 6: Pripravovaná kategorizácia liečebných výkonov bola 
rozdelená medzi popredných chirurgov. Garantom je 
doc.MUDr.Bakoš,CSc., ktorý referoval hlavne o časti kolektívu, ktorý 
nedodal spracované podklady a tieto musia byť urobené dodatočne. 
Jedná sa významnú úlohu SCHS a na najbližšom výbore SCHS bude 



znovu zreferované  o aktuálnom stave plnenia tejto úlohy. 

  

K bodu 7: Hlavný odborník pre chirurgiu MZ  SR 
prof.MUDr.Pechan,CSc.  oboznámil členov výboru o úlohách, ktoré 
rieši.  

  

K bodu 8: Medzinárodný kongres „Surgery“ v Polsku je organizovaný 
i s účasťou výboru SCHS, ktorý je spoluorganizátor. Odborné 
prednášky prihlásených pracovísk boli zaradené do programu. Účasť 
je zabezpečovaná individuálne z vlastných finančných zdrojov. 

  

K bodu 9 : V snahe využiť intelektuálny potenciál  starších členov 
SCHS, ktorí aktívne pracovali viac ako dve funkčné obdobia vo 
výbore a majú viac ako 65 rokov bolo navrhnuté kreovať „ČESTNÚ 
RADU“, ktorá bude poradným orgánom výboru SCHS. Návrh 
a zaradenie kandidáta do čestnej rady schvaľuje výbor SCHS.  

  

K bodu 10 : Rôzne,  bolo prejednané organizovanie schôdze 
novozvolených členov výboru SCHS. Bolo navrhnuté, aby sa výbor 
konal dňa 21.5.2009 od 20,oo hod počas konania „Dies Jessenii“ 
v Košiciach. 

  

  

  

V Martine 8.4.2009, zapísal Mištuna 

 


