
Zápisnica zo zasadania výboru 
 Slovenskej chirurgickej spoločnosti 

 
Miesto konania : Hotel Zámeček, Mikulov, ČR 
Termin konania: 16.10.2014, 17.00hod 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (priložená), ospravedlnení: prof. Pechan, prof. 
Bober,prof. Laca, Doc. Belák 
 
Otvorenie: Prof. Dr. Radoňák PhD. prezident SCHS  
Privítal členov, ospravedlnil neúčasť neprítomných členov výboru a otvoril 
zasadnutie podľa programu pozvánky   
Body programu: 

1. Financovanie časopisu Slovenská chirurgia v roku 2014 
2. Výsledky volieb do miniinvazívnej a koloproktologickej sekcie  
3. XXI. Jesseniove chirurgické dni 2015 a Slovenský chirurgický kongres 

2015 – stav príprav 
4. Rôzne 

 
K bodu 1. programu  
prof. Radoňák  informoval: 
- V roku 2014  boli vydané 2 čísla, v príprave  číslo 3 + informoval o 
nedoplatkoch za vydanie jednotlivých čísiel 
- Opätovne vyzval členov redakčnej rady (členovia výboru SCHS) na 
zabezpečenie sponzorských príspevkov  na vydávanie časopisu (každý člen 
zabezpečí inzerciu v hodnote 1000 eur/rok) 
- tiež vyzval na dodanie odborných publikácii do časopisu 
- elektronizácia predchadzajúcich čísiel , ako podmienka na zaradenie  časopisu 
do SCOPUS-u bola zrealizovaná Dr. Mýtnik zabezpečí umiestnenie na Web-e 
SCHS + pracuje sa na dovydaní časopisu z roku 2011 aby  bolo možné začiatkom 
roku 2015 požiadať o zaradenie do SCOPUS-u 
 
Diskusia k bodu1. 
Prof. Haruštiak navrhol  vydavanie časopisu čiernobielo s cieľom ušetrenia 
nákladov. To bolo verbálne podporené viacerými členmi výboru a dohodlo sa, že 
zistíme cenové relácie čiernobielej tlače (Doc. Marko) a tiež či je farebné vydanie 
podmienkou na zaradenie do SCOPUS-u ev. či naše aktuálne vydavateľstvo bude 
akceptovať takúto požiadavku-zistí  Prof. Radoňák, ktorý tiež pripomenul, že do 
nákladov sa zarátava aj poštovné a balné cca pre 930 kusov časopisu 
 
K bodu 2 programu Výsledky volieb do miniinvazívnej a koloproktologickej 
sekcie  
 

- O výsledkoch volieb do sekcie mininvazívnej chirurgie informoval 
prof. Bakoš- prečítal zápisnicu zo zasadnutia volebnej komisie (viď. 
príloha 1.) 

- Podľa výsledkov si prví piati kandidáti počas stretnutia na Táloch  
zvolili svojho predsedu – Doc. Marka a podpredsedu Dr. Bakoša, o čom 
informoval prof. Bakoš a Doc. Marko 

 



- O výsledkoch volieb do sekcie koloproktologickej informoval 
(prečítal zápisnicu zo zasadnutia  volebnej komisie- príloha 2.) Doc. 
Pin’dák 

- Prítomní namietali nízku účať vo voľbách do tejto sekcie 
- Prof. Pechan ako predseda volebnej komisie zabezpečí stretnutie 

prvých piatich kandidátov (z miesta 5-6. Sa prof. Pechan vzdal 
členstva vo výbore) a zvolenie nového predsedu a podpredsedu sekcie 

 
K bodu 3 programu  
 
XXI jeseniove dni 2015 – prof. Radoňák  navrhol termín konania máj 2015 a 
tému “zaujimavé kazuistiky” – obe boli schválené všetkými prítomnými bez 
diskusie 
 
Slovenský chirurgický kongres 2015 – referoval prof. Olejnik – termín a 
miesto konania, rovnako ako témy boli odsúhlasené na predchádzajúcich 
stretnutiach, kongres je nahlásený do kalendára podujati SLS, financovanie a 
organizáciu bude zabezpečovať OZ Jesenius a SLS 
 
K bodu 4 rôzne 
 

- Prof. Radoňák pripomenul podmienku poplatku do SCHS pre 
organizátorov podujati s celoslovenským rozsahom, ak uvádzajú 
garanciu SCHS ev. člena výboru SCHS a zdôraznil potrebu jej 
dodržiavania 

- Prof. Radoňák prečítal list od. Prof. Korčeka, ktorý v ňom žiadal  o 
schválenie termínu 12.6.2015 Nitrianskeho chirurgického dňa a dňa 
kolorektálnej chirurgie na rok 2015, rovnako tém kongresu – 
Komplexná terapia karcinómu prsnej žľazy a Komplikácie stómii a 
pokroky v Proktológii.   
o K uvedenému prebehla diskusia, termín je v tesnom časovom slede 

ku kongresom ktoré už inzerovali prvú informáciu – v Čechách i na 
Slovensku preto prebehlo hlasovanie a termín 12.6.2015 nebol 
schvalený (za 11 členov, proti 0, zdržal sa 1) – prezident SCHS 
listom odpovie žiadateľovi prof. Korčekovi a navrhovaný termín zo 
strany SCHS je október 2015 

- Prof. Olejník pripomenul potrebu nahlásenia tém kongresu mladých 
chirurgov 2015, ktorý organizuje sekcia mladých chirurgov SCHS do 
15.11.2014 – prof. Olejník a Doc. Pinďák oslovia predsedu a 
podpredsedu sekcie na dodanie tém a ich odúhlasenie prebehne 
elektronicky 

- Prim.Mýtnik inicioval  prehodnotenie úhrad ŠZM, aby aj pri 
otvorených výkonoch na hrubom čreve ZP uhrádzali použitie  
harmonických nožníc  

- Prof. Radoňák poďakoval za účasť a ukončil  zasadnutie výboru, tiež 
informoval o neformálnom stretnutí s výborom ČCHS, ktoré sa bude 
konať na práve bežiacom podujatí 16.10.2014 

 
Zapísal Pinďák D. 



 
 
 
 


