
Zasadnutie výboru SCHS  v Bratislave  

 

 

Vec: Schôdza výboru SCHS 5.12.2013 

 

Prítomní: Kothaj, Bober, Ferenčík, Haruštiak, Labaš, Pechan, Bakoš, Mištuna, Mýtnik, 

Olejník,  Radoňák 

Hosť: Mazuch, Danaj 

Ospravedlnení: Johanes  

Program: 

1. Informácia o výsledku volieb do výboru SCHS realizovaných v poslednom 

štvrťroku2013 

Referoval: Prof.MUDr.J.Olejník,CSc. informoval výbor o výsledku volieb, Zvolení 

členovia SCHS budú pozvaní na zasadnutie nového výboru dňa 10.1.2014 v Banskej 

Bystrici, kde sa uskutoční voľba funkcionárov 

 

2. Informácia zo Sekcie mladých chirurgov SCHS 

Referoval MUDr. Mayer,ktorý oznámil výsledky volieb do výboru Sekcie mladých 

chirurgov pri SCHS uskutočnených na ostatnom dni mladých chirurgov v Senci. 

Súčasne požiadal výbor SCHS o súhlasné stanovisko k zníženiu poplatkov pre 

mladých chirurgov-členov Sekcie mladých chirurgov na odborných podujatiach 

garantovaných SCHS. Návrh bol jednomyseľne schválený. 

Ďalej informoval výbor SCHS o pripravovaných vzdelávacích aktivitách pre mladých 

chirurgov-členov Sekcie mladých chirurgov, ktoré budú minimálne 1xročne 

s odborným vedením členov výboru SCHS. 

 

3. Informácia o vydaní Princípy chirurgie III. 

Referoval: Prof.MUDr.J.Pechan,CSc. informoval o slávnostnom uvedení tejto 

učebnice v priestoroch Starej budovy SNR za prítomnosti predsedu vlády R.Fica, 

ministerky zdravotníctva a ministra kultúry dňa 9.12.2013 

 

4. Príprava a schválenie podujatí pod gesciou SCHS. 

Zatiaľ bol schválený návrh na garantovanie Stredoslovenských chirurgických dní 

v Žiline, predpokladaný termín - apríl 2014 

 

5. Chirurgia prsníka, informácia o aktuálne situácii v certifikačnom procese 

Referoval prof.MUDr.J.Pechan,CSc. ktorý oboznámil členov výboru o momentálnej 

situácii v procese certifikácie chirurgie prsníka. Podľa právneho rozboru je možné 



realizovať chirurgické výkony na prsnej žľaze vo všetkých chirurgických 

pracoviskách, keďže je to uvedené v programe špecializačného štúdia v chirurgii. 

 

6. Informácia o Sekciách pri SCHS 

Predstavitelia sekcií (Koloproktologickej – Doc. Korček a Endoskopickej – Dr. 

Johanes) dostanú požiadavku, aby zorganizovali voľby do výboru Sekcie a taktiež aby 

aktualizovali stránky sekcie na web stránke SCHS. Prof.MUDr.S.Haruštiak,CSc. 

informoval o voľbe do výboru Sekcie hrudníkovej chirurgie, ktorá je členom 

európskej spoločnosti hrudníkovej chirurgie. 

 

7. Rôzne  

V Bratislave  dňa 5.12.2013                               zapísal:Mištuna, ved.sekretár SCHS 

 

 


