
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SCHS dňa 16. 9. 2009 v Žiline 
 
 
Prítomní: Bakoš, Bober, Ferenčík, Haruštiak, Huťan, Johanes, Kothaj, Mýtnik, Olejník, Radoňák 
Neprítomní: Huťan, Labaš 
Dostavil sa na zasadnutie, ale po preložení termínu nemohol byť prítomný: Mištuna 
 

1. V. Slovenský chirurgický kongres: Predseda organizačného výboru Johanes referoval 
o zabezpečení kongresu, sú vytvorené všetky predpoklady pre úspešný priebeh 
kongresu. Konštatovala sa reprezentatívna účasť kolegov z Českej republiky. 
Pripomienky k organizácii kongresu neboli. 

 
2. Práca v Katalogizačnej komisii:  Kothaj prečítal list Dr. Vivodovej z MZ SR kde 

navrhuje do Katalogizačnej komisie nominovať nového člena za odbor Chirurgia, 
nakoľko spolupráca s doterajšími navrhnutými členmi komisie nie je dobrá. Olejník 
referoval o neefektívnom spôsobe zasadnutí komisie. Pri takto neefektívnej práci 
komisie žiaden z členov výboru nemôže absolvovať všetky zasadnutia. Výbor navrhol 
takéto riešenie: Prezident SCHS požiada Dr. Vivodovú o zaslanie katalógu aby ho 
výbor pripomienkoval bez nutnosti absolvovania množstva zbytočných sedení 
v komisiách. Ak to nebude možné, požiada Dr. Vivodovú o akceptáciu viacerých 
chirurgov prizývaných ad hoc k jednotlivým zasadnutiam komisie. Výbor navrhol, 
aby okrem nominovaného člena Labaša, pozývali na zasadnutia jeho zástupcov – 
bratislavských prednostov chirurgických kliník LF UK. Dobrovoľne sa na účasť na 
jednom zo zasadnutí prihlásili Olejník, Huťan, Prochotský a Bakoš. 

 
3. Časopis Slovenská chirurgia:  Bolo konštatované, že časopis nevychádza pravidelne 

a bolo navrhnuté niekoľko opatrení na zlepšenie stavu. Prehodnotí sa schopnosť 
doterajšieho vydavateľa redaktorov a ak sa neukáže možnosť rýchlej nápravy, bude 
sa hľadať iný vydavateľ a redaktori. S redaktorom Mištunom sa skontaktuje Kothaj. 

 
4. Web stránka:  Mýtnik referoval o možnostiach novovytvorenej aktívnej web stránky, 

ktorá splňuje moderné parametre a je už funkčná. Členovia výboru budú promptne 
zasielať všetky potrebné aktuality webmajstrovi. Organizátori podujatí 
organizovaných pod hlavičkou SCHS sú povinní dať na web stránku všetky údaje 
o nimi organizovaných podujatiach. Vytvorí sa spolupráca SCHS s firmami na 
finančnom zabezpečení web stránky, pravidlá sa budú prezentovať na stretnutí 
s firmami. Hlavný odborník Pechan sa prostredníctvom krajských chirurgov zapojí do 
aktualizácie registra prednostov a primárov chirurgických oddelení, aby boli na web 
stránke presné adresy aktuálnych primárov. 

 
5. Program podujatí pod hlavičkou SCHS:  Najbližším podujatím bude 63. Chirurgický 

deň Kostlivého 4. 12. 2009 v Bratislave, téma je „Quo vadis chirurgia?“. Organizátori 
podujatia sa zúčastnia zasadnutia výboru, na ktorom sa uzavrie kompletný program 
podujatia (kontaktmi poverený Radoňák). V roku 2009 budú pod hlavičkou SCHS 
organizované Stredoslovenské chirurgické dni v Žiline (jarný termín a tému určí 
Chirurgické oddelenie Žilina) a Nitriansky chirurgický deň v Nitre (jesenný termín 
a tému určí Chirurgická klinika v Nitre). Podujatia sa nahlásia na web stránku SCHS 
a na sekretariát SLS v súlade so stanovami SLS. 

 
6. Spolupráca s Ortopedicko-traumatologickou spoločnosťou: Prezident SCHS Kothaj sa 

skontaktuje s prezidentom OTS za účelom koordinácie termínov odborných podujatí, 
aby sa neopakovala kolízia termínov z tohto roku. 

 
7. Bolo rozhodnuté, že najbližšie stretnutie výboru SCHS sa uskutoční dňa 6. 11. 2009 

v kaštieli v Beladiciach o 13.00. Programom bude okrem iného aj stretnutie so 
zástupcami firiem, kde sa im predostrie návrh SCHS na pravidlá spolupráce pri 
tvorbe web stránky SCHS a pri vydávaní časopisu „Slovenská chirurgia“. Pozvánky 
firmám zašle Kothaj. 

                                                                             Zapísal Prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD. 


