
Zápisnica zo schôdze výboru konanej 9.11.2006 v Banskej Bystrici 

Dňa 9.11.2006 sa uskutočnila v Banskej Bstrici schôdza výboru SCHS. 
Prítomní : Kothaj, Mištuna, Pechan, , Kyslan, Ferenčík, Mazuch, Haruštiak, Ježík. 
Ospravedlnení: Bakoš, Vajo, Bober Johanes  

Program: 

1. Otvorenie - Kothaj  
2. Úlohy vyplývajúce z plenárnej schôdze SCHS konanej v Nitre dňa 8.9.2006 v rámci IV. Slovenského 

chirurgického kongresu. Výbor spracoval pripomienky a pripravuje program na 60-ty chirurgický deň 
Kostlivého 1.12.2006, kedy sa uskutoční pokračovanie plenárnej schôdze SCHS.  

3. Časopis Slovenská chirurgia – problémy pri zabezpečovaní finančného krytia vydávania časopisu, 
potrebná je spolupráca všetkých členov výboru SCHS, zaangažovať i ďalších členov SCHS. 
Aktivizovať širšiu chirurgickú verejnosť na diskusii o problémoch v slovenskej chirurgii, v slovenskom 
zdravotníctve, problémy s potrebou akreditácie jednotlivých chirurgických pracovísk v blízkej 
budúcnosti.  

4. Sekcia mladých chirurgov – v Prešove sa uskutoční ďalšie podujatie - 7. dni mladých chirurgov prof. 
Čárskeho. Hlavná téma podujatia : “Prevencia v chirurgii”  

5. Príprava podkladov na udelenie cien SCHS a Kostlivého. Členovia výboru nenavrhli na Kostlivého 
cenu žiadneho kandidáta. Cenu SCHS navrhujú udeliť práci Mýtnik,M., Kyslan,K. : Malignómy 
kolorekta z hľadiska poruchy hemokoagulácie – možnosti hodnotenia uverejnenú v časopise 
Slovenská chirurgia, roč.II, 2005, č.5, s. 20 – 24.  

6. Výbor SCHS súhlasí s návrhom prof.Pechana, aby bol požiadaný minister zdravotníctva o zakúpenie 
pracoviska robotizovanej chirurgie pre tri centrá na Slovensku.  

7. Členovia výboru sa uzniesli na programe schôdzí výboru SCHS v roku 2007 podľa nasledujúceho 
návrhu:  

o 10.2.2007 v Banskej Bystrici  
o máj v Košiciach počas Jesseniových dní  
o september (miesto konania sa určí dodatočne)  
o december v predvečer chirurgického dňa Kostlivého v Bratislave  

8. Návrh programu plenárnej schôdze SCHS konanej dňa 1.12.2006 v Bratislave v priebehu chirurgického 
dňa Kostlivého.:  

o správa o úlohách vyplývajúcich zo záverov plenárnej schôdze SCHS konanej 8.6-9.2006 v 
Nitre (Kothaj)  

o správa o hospodárení (Pechan)  
o správa revíznej komisie (Danaj)  
o rôzne  

9. Ukončenie – Kothaj 

Zapísal: vedecký sekretár Mištuna 

 


