
Z Á P I S 
 

zo zasadnutia výboru SCHS dňa  5.12.2002 v Bratislave 

 

Prítomní:   Bakoš, Bober, Haruštiak ,Holéczy, Ježík,   Kothaj, Kyslan, Mazúch 
,Mištuna ,  Ohrádka,  Pechan, Vajó 

Ospravedlnení: Straka 

Prizvaní: Labaš, Vršanský 

Hostia: Šváb, Wechsler 

 

 Program schôdze: 

1.      Príprava 56. Chirurgického dňa Kostlivého – upresnenie programu – referuje 
zástupca organizačného výboru 

2.      Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia výboru 

3.      Zhodnotenie III. Slovenského chirurgického kongresu 

4.      Rôzne 

5.      Uznesenia a záver 

Schôdzu výboru otvoril a  prítomných privítal prezident SCHS Kothaj. 

 

Ad 1.  

     Labaš referoval a podrobnostiach programu. Technické zabezpečenie poskytuje 
usporiadateľ, sú k dispozícii všetky moderné technické  prostriedky. Prídu dvaja 
zahraniční hostia. Bude odovzdaná cena – čestné členstvo SCHS Doc. Bedrnovi, 
emeritnému prednostovi chirurgickej kliniky v Hradci Králové. 

   Cenu Kostlivého za rok 2001 vyhlási prezident SCHS pri slávnostnom zahájení. 
Ocenená práca: Šefránek a spol: Ochorenia končatinových artérií a ich chirurgická 
liečba, vydavateľstvo SAP. Výbor rozhodol o udelení ceny tejto publikácii až na tomto 
zasadnutí, jednomyseľne. Úloha: Holéczy zabezpečí administratívne náležitosti 



   Prezident pripomenie pamiatku kolegov zosnulých v r. 2002: Dr.Pavol 
Vršanský,gen.prim.Šimko, prim.Radim Lukeš,MUDr.Igor Košala, MUDr.Peter Debre. 

   Labaš zabezpečí úhradu nocľahu členov výboru SCHS a ČCHS. 

Ad. 2  

     Z predošlého zasadnutia výboru dna 11.9.2002 v Prešove boli uložené úlohy 
splnené.  

Ad 3. 

    O III. Slovenskom chirurgickom kongrese referoval Kyslan, ktorý  predložil 
vyúčtovanie. Zisk činí 31 643,83 SK. Poďakoval sa za spoluprácu a pomoc 
členom výboru, informoval o ťažkostiach pri získavaní finančných 
prostriedkov. Členovia výboru i prezident ocenili prácu organizačného výboru 
a pozitívne hodnotili úroveň kongresu ako celku. V tej súvislosti Mištuna 
navrhol, aby sa zachovala internetová stránka SCHS. Úloha: Holéczy preverí na 
sekretariáte podmienky existencie internetovej stránky. 

Ad.4  

•                              Pechan informoval o ťažkostiach s vydaním čísla BLL, v ktorom sú 
publikované  práce z 55. Chirurgického dňa Kostlivého. Viazlo financovanie, ktoré 
prisľúbila I. Chirurgická klinika, značnú časť prostriedkov poskytol z účtu SCHS výbor 
SCHS. 

•                    Výbor prerokoval a schválil väčšinou hlasov udelenie ceny SCHS  za 
najlepšiu pôvodnú prácu publikácii: Príbelský a spol:  CEA .......   publikovanú 
v časopise Acta Chir Austriaca v r.2001  Úloha: administratívne náležitosti vybaví 
Holéczy 

•                    Výbor prerokoval a schválil plán podujatí na rok 2003.  

Jeseniov deň Košice  zodpovedný Prof. MUDr.Juraj Bober, CSc.- predseda 
organizačného výboru 

•                    Nitriansky chirugický deň  – zodpovedný h.Doc.MUDr.Emil Bakoš,CSc. - 
predseda   organizačného výboru  

•                              57. Chirurgický deň Kostlivého – Bratislava,  12.2002 – zodpovedný – 
Doc.Labaš –predseda organizačného výboru. 

•                                III. Deň mladých chirurgov Prof. Stanislava Čárskeho, ktorý sa uskutoční  
v Bratislave – zodpovedný Prof.MUDr.Juraj Pechan – predseda organizačného 
výboru. Účasť lekárov do 35 rokov a sestier je potrebné zabezpečiť v čo najširšej 
miere.   



•                              Koloproktologická sekcia  organizuje 8. stredoeurópsky koloproktologický 
kongres , termín : apríl 2003, Piešťany. Zodpovedný h. Doc. MUDr. Jozef Korček, 
CSc. – predseda organizačného výboru. 

•                              Sekcia endoskopickej chirurgie organizuje V. Slovensko-česko-poľské 
sympózium videochirurgie, 19.-21. marca, Podbanské, Grandhotel Permon – 
zodpovedný h.Doc.MUDr.Pavol Holéczy, CSc.- predseda organizačného výboru.  

 

 Ad. 5 

Výbor schválil: 

   1.Návrh  na udelenie ceny SCHS za najlepšiu pôvodnú prácu za rok 2001 a Cenu 
Kostlivého za rok 2001 

2.      plán podujatí na rok 2003 konaných v rámci SCHS 

3.      rámcový plán zasadnutí výboru 

Výbor vzal na vedomie:  

1.        stav prípravy programu 56. chirurgického dňa Kostlivého 

2.        Vyúčtovanie  III. Slovenského  chirurgického kongresu 

Výbor uložil: 

1.      Holéczy – vybaví vyššie uvedené administratívne úkony  

 

Rokovanie uzavrel Kothaj. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční v Máji 2003 v 
Košiciach,  v rámci Dies Jesenii XVI.   

 

 

V Bratislave 5.12.2002                                     zapísal     Holéczy 

 


