
Zápisnica zo zasadania výboru 
 Slovenskej chirurgickej spoločnosti 

 
Miesto konania : Hotel Centrum, Košice 
Termin konania: 28.5.2015, 18.00 hod 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (priložená), ospravedlnení: prof. Haruštiak, 
Doc. Marko, Dr. Bakoš, hostia Dr. Duchoň, prof. Mazuch, prof. Vajó, prof. Havlíček,   
 
Otvorenie: Prof. Dr. Radoňák PhD. prezident SCHS  
Privítal členov a otvoril zasadnutie podľa programu pozvánky   
Body programu: 

1. Financovanie časopisu  Slovenská chirurgia v roku 2015- J. Radoňak 
2. Zmena akreditačnej komisie MZ SR- J. Pechan 
3. Stav príprav Slovenského  chirurgického  kongresu 2015 – stav príprav – 

J. Olejník 
4. Stav príprav kongresu mladých chirurgov, novinky v sekcii mladých 

chirurgov SCHS –Dr. Duchoň 
5. Rôzne 

 
K bodu 1. programu  
prof. Radoňák  informoval: 

- problémové financovanie, potreba zháňať sponzorské príspevky 
- potrebné zistenie, prečo nebolo realizované zvýšenie členských poplatkov 

kt. bolo údajne odsúhlasené na  valnom zhromaždení v minulosti – zistí 
dr. Pinďák  

- posledné číslo časopisu už pripravené podľa požiadaviek scopusu, bude 
potrebné zostaviť medzinárodnú redakčnú radu 

- potreba dodávať články do časopisu a dorobenie  stránky časopisu v 
anglickom jazyku 

 
Diskusia k bodu1. 
nebola 
 
K bodu 2 programu - Zmena akreditačnej komisie MZ SR- prof. J. Pechan 
 
Prof. Pechan informoval o stave  akreditačnej komisie , upozornil, že v jej zložení 
nie je žiadny chirurg, odporučil požiadať ministra a rozšírenie akreditačnej 
komisie aj o člena z odboru chirurgie – výbor odsúhlasil napisanie listu 
ministrovi – realizuje Doc. Pinďák a prof. Pechan, hlasovanie – prof Olejník sa 
zdržal, ostatní členovia boli za 
 
K bodu 3 programu -  Stav príprav Slovenského  chirurgického  kongresu 2015 
– stav príprav – prof. Olejník 
Odovzdal členom výboru prvú informáciu, informoval, že žiadny z členov výboru 
nepríhlásil zatial  prednášku, zloženie vedeckej rady kongresu zostaví podľa 
autorov prihlásených prác, má prihlasených 5 “invited lectures” – 3 z čiech a 2 zo 
Slovenska, vyzval členov vý boru na prihlásenie prác 
 



K bodu 4 - Stav príprav kongresu mladých chirurgov, novinky v sekcii mladých 
chirurgov SCHS –Dr. Duchoň 
 
Informoval o stave príprav kongresu - bude sa konat 5. a 6. júna v Hoteli Devín v 
Bratislave, vyzvaná prednáška – Dr. Škrovina, prihlasených je cca 60  prác, 
vrátane sesterskej sekcie,  registračný poplatok nebude. 
 
Diskusia k bodu 4 . Prof Olejník namietol, že nedostal prvú informáciu – Dr 
Duchoň informoval, že kongres bol riadne zapisaný v kalendári podujatí SLS aj 
zverejnený na WEB-e sekcie SMCH, prvá informácia bola dostupná na Kostlivého 
dni 2014 v decembri a z dôvodu vynútenej zmeny miesta konania a organizátora 
kongresu, rovnako z dôvodu limitovaných finančných zdrojov, prvá informácia 
nebola rozoslaná aj poštou.  
Dr. Mýtnik vyzval k lepšej komunikácii medzi sekciami- sám našiel informáciu o 
kongrese a doplnil ju aj na WEB SCHS pred 14 dňami 
K téme sa vyjadril aj Prof Olejník – stránky SMCH sú dobré, a informoval, že 
stránky sekcií endoskopickej chirurgie a koloproktologickej chirurgie sú 
insuficientné, - prof. Radoňák aj prof. Kothaj sa zhodli na návrhu prof. Kothaja -  
listom sa oslovia predsedovia sekcii - podajú písomnú informáciu o stave 
činností sekcii a požiadajú o sfunkčnenie webových stránok sekcií. 
 
K bodu 5. Rôzne 
 Prof. Radoňák informoval o požiadavke médii o vyjadrenie sa k téme 
zhotovovania  videozáznamov z operácii- prof. Pechan prečítal  stanovisko ktoré 
poskytol v minulom roku ako hlavný chirurg na požiadavku ministerstva. K téme 
sa postupne vyjadrili – prof. Pechan, prof. Kothaj, dr. Mýtnik- všetci sa zhodli, že 
stanovisko treba  poskytnút, ale v zmysle, že neexistuje právna norma  
nariadujúca  realizáciu videozáznamu, čo ani nie je na mnohých pracoviskách 
technicky možné, naviac zdôraznili  potrebu informovaného súhlasu pacienta s 
realizáciou takéhoto záznamu operácie. 
 
 
 
Zapísal Pinďák D. 
 
 
 
 


