
Z Á P I S 
 
Zo zasadnutia výboru SCHS  dňa 10.9.2015    o  18,00 hod v Senci 

 
 
 
 
Prítomní:členovia výboru:      
                                  Radoňák,Kothaj,Mýtnik,Bakoš,Belák,Bober,Haruštiak,Marko,  
                                  Mištuna,Olejník,Pechan,Prochotský 
                   Hostia: členovia dozornej  rady: Danaj,Bakoš M. 
                                  Korček-predseda koloprokt.sekcie 
Ospravedlnení:     Pinďák, Belák  ospr. i pozvaný Johanes 
 
 
Program: 
 
1.  Financovanie a príspevky do časopisuSlovenská chirurgia- r  2015    referoval  
                            Radoňák 
                             Informoval o nedostatku príspevkov i nedostatku platiacich  
                             inzerentov. Taktiež členské SCHS v SLS sa nezvýšilo, nie je možné 
                             dotovať časopis z vlastných zdrojov. 
                       Úloha  1.:      Pre členov  redakčnej rady zostáva úloha získať  získať   
                             ďalších   inzerentov.  
                                     2.:   V rámci  chirurgického dňa Kostlivého  predseda zvolá     
                             valnú hromadu, kde by mal byť návrh na zvýšenie členského  
                             poplatku  SLS za našu odbornú spočnosť 
 
2.Príprava chirurgických podujatí organizovaných v roku 2015 
                             J.Korček referoval za koloproktologickú sekciu o pripravovanom      
                             koloproktologickom a Nitrianskom dni  s medzinárodnou  
                             účasťou, ktorý sa bude konať 30.10 .2015. Hlavné témy budú             
                             komplikácie stómií a ca canalis analis. Program bude o týždeň 
                             Sekcia má už vlastnú web stránku 
                              Podľa informácií, ktoré poslal R.Johanes, trilaterálne sympózium 
                              miniinvazívnej chirurgie sa  presúva na budúci rok ( asi na prvé 3     
                              mesiace   ) 
                        Úloha: na najbližšie zasadnutie príde referovať Johanes 
                              Momentálne neboli informácie o príprave chirurgického dňa  
                              Kostlivého 
 
3.Referencia o činnosti koloproktologickej sekcie-referoval v predošlom bode  
                            Korček  
                            O činnosti sekcie miniinvazívnej chirurgie referoval Marko:sekcia 
                            chystá v novembri   19-2O.t.r. spolu s českými partnermi  
                            dvojdňové sympózium: Komplikácie v laparaskopii 
                             V diskusii sa ozvali výhrady k informovanosti o činnosti sekcií, 
                             Zrealizuje sa prepojenie všetkých sekcií so stránkou SCHS. 
 



 
 
4.Rôzne:      -    prezident SCHS upozornil, že nebývajú poukazované dohodnuté  
                            výnosy z odborných podujatí v prospech SCHS 
                     úloha: predseda a tajomník pourgujú posielanie výpisov z účtu SCHS 
                           štvrťročne, aby bol prehľad o ekonomickej situácii SCHS 
                          -v rámci chir. dňa Kostlivého sa vyhlási cena SCHS a Kostlivého        
                           cena za najlepšie publikácie- návrhy je potřebné do 15.11  
                            poslať prof.Boberovi ,alebo prof.Haruštiakovi 
                         - po diskusii bol prijatý návrh, aby sa udelovala aj cena za najlepšiu   
                           publikáciu v Slovenskej Chirurgii 
                          -v širokej diskusii sa členovia výboru zhodli, že momentálne  

   pracoviská nie sú povinné zhotovovať a poskytovať videozáznamy 
                          z operácií 

 
                        

 
 
 
             Bratislava 10.9.2015                                                               zap.pechan 
 
 

           


