
Z Á P I S 
 
Zo zasadnutia výboru SCHS  dňa 4.12.2014    o  18,00 hod v Bratislave 

 
 
 
 
Prítomní:členovia výboru:      
                                  Radoňák,Kothaj,Mýtnik,Bakoš,Belák,Bober,Haruštiak,Marko,  
                                  Mištuna,Olejník,Pechan,Prochotský 
                   Hostia: členovia dozornej  rady: Danaj,Bakoš M. 
                                  Labaš, Pafko 
Ospravedlnení:     Pinďák 
 
 
Program: 
 
1.Slovenská chirurgia- zhodnotenie 2014, financovanie 2015    referoval  
                            Radoňák 
                            na získanie možnosti zaradenia do Scopusu chýba už len  
                            uverejnenie 10 článkov roku 2011 na stránke SCHS. Väčšina    
                           členov výboru hlasovala za doterajšiu formu vydávania časopisu  
                           aj v roku 2015.Pre  budúci rok je zaistená pravidelná inzercia fy. 
                           Hartman v hodnote  1000 Eur  v každom čísle,  pre členov  
                           redakčnej rady zostáva íloha získať  získať  ďalších  inzerentov.  
 
2.Stav príprav 41. Slovenského a českého chirurgického kongresu: referoval 
                            Olejník 
                             Miesto konania je Senec, prvá informácia bola pripravená, prišlo    
                             však ku kolízii termínov, na ten istý termín je plánovaný svetový  
                             kongres Int.Coll.of Surgeons v Prahe . Prítomný predstaviteľ  
                             výboru ČHS prof.Pafko  nebol informovaný, že by toto podujatie  
                             bolo s vedomím výboru ČCHS    . V roziahlejšej diskusii sa 
                             členovia výboru priklonili   k tomu, aby termín kongresu( 10- 
                            12.9.2015) bol  zachovaný, zmena by bude len v prípade, že by  
                            výbor  českej chirurgickej spoločnosti participoval na podujatí Int.  
                            Coll. of Surg.- prof.Pafko budúci týždeň na zasadnutí výboru ČCHS  
                            bude tento informovať, potom sa s ním spoja Olejník i Radoňák  
 
3.Príprava XXI. Jeseniových chirurgických dní: referoval Radoňák 
                            Konať sa budú 28.-29.5.2015, téma:   Zaujímavé kazuistiky 
 
4.Rôzne:      -   Stav príprav chirurgického dňa Kostlivého 2014- informoval Labaš 
                       -   Výbor sa zhodol , že na všetkých odborných podujatiach budú   
                            poplatky pre členov sekcie mladých chirurgov polovičné 
                        -  diskutovaná bola aj nízka úroveň praktických skúseností a  
                            zručností mladých chirurgov na špecializačných skúškach  
                            chirurgie (platí to aj pre SR aj ČR-potvrdil prof.Pafko) je potrebné 
                            aby sa tým oba výbory zaoberali 



 
                       -  prof.Pafko upozornil na neprijateľný text v knihe Diagnóza od 

    autora Krištúfka, výbor chirurgickej spoločnosti zaujme stanovisko      
    po oboznámení sa textom 

                       -  prezident spoločnosti pripomenul, že organizátor každého    
                           podujatia  konaného  pod hlavičkou, alebo záštitou SCHS je     
                           povinný odviesť na účet SCHS schválenú platbu  
 
 
             Bratislava 4.12.2014                                                               zap.pechan 
 
 

           


