
Zápisnica zo zasadnutia výboru SCHS Martin 11.1.2019 
 
Prítomný : podľa prezenčnej listiny (viď prílohy) 
 
Otvorenie: prof. Dr. Radoňák privítal členov výboru a otvoril zasadnutie podľa 
plánovaného programu 
 

1. Programové vyhlásenie výboru SCHS 
 
K danej téme prebehla široká diskusia, záverom ktorej bolo schválenie 
programového vyhlásenia v plnom znení ako bolo predložené (vypracoval prof. 
Dr. Ferko) a je uvedená na stránkach SCHS. V rámci diskusie boli s cieľom 
plnenia programového vyhlásenia formulované nasledovné úlohy: 
 

 Zistenie aktuálnej finančnej situácie a ozrejmenie finančných tokov 
v rámci spoločnosti – zodpovedný Dr. Bakoš, termín  do budúceho 
zasadnutia 

 Podpora zvýšenia členstva v SCHS – oslovenie primárov všetkých 
chirurgických oddelení v SR formou listu/výzvy – zodpovedný prof Ferko, 
termín do dubúceho zasadnutia 

 Aktualizácia členských poplatkov – ich úprava podľa aktuálnej finančnej 
situácie – následné zvolanie  plenárnej schôdze s úpravou členských 
poplatkov – termín v 2. polroku  2019 + zistenie legislatívnych 
podmienok úpravy členského – zodpovedný Dr. Pinďák, termín do 
budúceho zasadnutia 

 Zistenie e mailových adries všetkých aktuálnych členov SCHS na 
umožnenie lepšej komunikácie – zodpovedný Dr. Pinďák, termín  do 
budúceho zasadnutia  

 Zostavenie plánu zasadnutí výboru SCHS – zodpovedný - výbor SCHS, 
termín: ihneď- odsúhlasený nasledovný plán stretnutí: 

o  21.3.2019  Žilina 13.00 – zodpovedný Doc. Váňa 
o  30.5.2019 Košice 13.00 – zodpovedný prof Radoňák 
o  26.9.2019 B. Bystrica 13.00 – zodpovedný Doc Marko 
o  5.12.2019 Bratislava 13.00 – zodpovedný Dr Pinďak a prof Pechan 

 Aktuálna situácia vydávania časopisu Slovenská chirurgia + zistenie 
aktuálneho povedomia o činnosti výboru SCHS – zistenie aktuálnych 
názorov členov SCHS formou  e mailového formuláru – zodpovedný prof 
Ferko, termín – návrh prezentovať na budúcom zasadnutí, zistenie ceny 
za vydanie jedného čísla časopisu termín do budúceho zasadnutia, 
zodpovedný prof. Radoňák 

 Definovanie odbornej garancie podujatí pod záštitou SCHS – budú 
garantované len podujatia, u ktorých výbor SCHS schválil nosné témy 
a program podujatia – zodpovední – členovia výboru , termín – stála úloha 

 Zlepšenie  spolupráce s českou chirurgickou spoločnosťou – 
zorganizovanie neformálneho stretnutia – zodpovedný prof Ferko, termín 
do budúceho zasadnutia - zistenie aktuálnej situácie a ochoty českej 
strany realizovať stretnutie 
 
 



2. Informácia o príprave stratifikácie nemocníc 
 
 
Prof. Pechan ako hlavný odborník informoval o koncepte MZSR 
stratifikácie nemocníc.  Dohodlo sa, že výbor SCHS bude nápomocný  pri 
definovaní  minimálnych požiadaviek pre stratifikáciu nemocníc formou 
zostavenia pracovnej skupiny, e mailovo po stretnutí výboru navrhol prof 
Radoňák doplniť do zápisnice zloženie skupiny -  (prof. Radoňak, prof. 
Pechan, prof. Ferko) – odsúhlasenie na budúcom zasadnutí 
 

3. Informácia  o návrhu zmeny špecializačnej prípravy 
 
Prof. Pechan informoval o možnosti návrhu zmeny, ktorá by sa týkala 
hlavne  úpravy náplne spoločného kmeňa a „kompetencií “ lekárov po 
absolvovaní spoločného kmeňa – dohodlo sa, že výbor SCHS bude aktívne 
spolupracovať s MZSR pri definovaní podmienok špecializačného štúdia 
a možnostiach jeho priebežnej kontroly  
 

4. Návrh SGS a SHS na prípravu spoločného  odborného podijatia 
 

Jednohlasne odsúhlasená podpora spoločného podujatia (predpoklad v r. 
2020), spoločného prípravného stretnutia sa zúčastnia prof Radoňák, prof 
Pechan + požiadame o možnosť zmeny Doc. Pinďák (neprítomný v čase 
plánovaného stretnutia) za prof. Ferko 
 

5. Informácie hlavného odborníka MZSR pre odbor chirurgia 
 

Viď body 2. a 3. 
 

6. Stav príprav DIES JESSENII XXIII 
 

Prof Radoňák informoval o stave púríprav – termín: 30-31.5.2019 nosné 
témy budú Nopvé trendy v onkochirurgii a Varia, miesto konania 
v Košiciach bude oznámené 
 
 

7. Rôzne 
 

Na budúce zasadnutie bude pozvaný predseda sekcie mladých chirurgov, 
ktorý podá informáciu o príprave kongresu mladých chirurgov – 
zodpovedný Dr. Pinďák, termín – do budúceho zasadnutia 
 
 
Zapísal Pinďák 


