
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SCHS dňa 6. 12. 2012 v Bratislave 

Prítomní:    Bakoš, Bober, Haruštiak, Kothaj, Labaš, Mýtnik, Olejník, Pechan, Radoňak, 

Ospravedlnení:  Ferenčík, Johanes, Mištuna, Danaj 

1. Prof. Labaš informoval o príprave 66. Chirurgického dňa Kostlivého, ktorý sa 
uskutoční prvý krát v nových kongresových priestoroch hotela Saffron 
 

2. Výbor SCHS odsúhlasil zmenu vydavateľa časopisu Slovenská chirurgia, kde novým 
vydavateľom časopisu bude spoločnosť Solen s.r.o. a súhlasil s navrhovaným textom 
dohody medzi SLS, SCHS a vydavateľstvom Solen, s.r.o. Do zmluvy sa doplní, že 
časopis nemôže vychádzať bez spolupráce so SCHS. 
 

3. Vedecké podujatia organizované SCHS budú v roku 2013 v týchto termínoch: 
XX. Dies Jessenii v Košiciach 30.-31. Máj 2013 
XIII. Dni mladých chirurgov prof.Čárskeho v Bratislave 7.-8. Jún 2013 
XL. Česko-slovenský chirurgický kongres v Plzni 11.-13. September 2013 
67. Chirurgický deň Kostlivého v Bratislave 6. December 2013 
Koloproktologickou sekciou SCHS bude organizovaný: 
Nitriansky chirurgický deň v Nitre 2013 
Pod odbornou garanciou SCHS bude organizovaný: 
Chirurgický deň Trnava v Trnave 2013 
 

4. Výbor SCHS s ľútosťou zobral na vedomie, že zavedenie DRG systému, na ktorom 
viacerí členovia výboru SCHS usilovne pracovali, sa odkladá na rok 2014. 
 

5. Výbor SCHS konštatoval, že je čas na nové voľby v Koloproktologickej sekcii SCHS 
a navrhuje ich vykonať počas Nitrianskeho chirurgického dňa v novembri 2013 
v Nitre. V prípade, že nebudú koloproktologickou sekciou voľby zorganizované, 
zorganizuje ich výbor Slovenskej chirurgickej spoločnosti. 
 

6. Výbor SCHS upozorňuje, že žiadne chirurgické vedecké podujatie nemôže byť 
zorganizované pod garanciou SCHS pokiaľ k tomu nebude súhlas výboru SCHS. 
 

7. Výbor SCHS súhlasí, aby slovenské chirurgické pracoviská spolupracovali na Registri 
náhlych brušných príhod a ich antibiotickej liečby a súhlasí, aby bola vykonaná 
zmluva so spoločnosťou MSD o žiadosti o grant na uvedený register. 
 

8. Výbor SCHS odsúhlasil kladné stanovisko SCHS s vytvorením Slovenskej spoločnosti 
pre liečbu rán, kde návrh za prípravný výbor SSLR predložil Doc.MUDr. Ján Koller, 
PhD. 

                                                                                            Zapísal 

                                                                         Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. 


