
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SCHS dňa 17.6. 2010 v Trnave – Kamenný mlyn 
 
 
Prítomní: Bober, Ferenčík, Haruštiak, Huťan, Kothaj, Labaš, Olejník, Pechan, Radoňak, Danaj 
Neprítomní:  Johanes, Mištuna, Mýtnik 
 
 

1. Správa z katalogizačnej komisie: Katalóg chirurgických výkonov bol v spolupráci 
s členmi výboru SCHS prakticky finalizovaný – do definitívnej podoby na schválenie 
ho na MZ SR upravuje Dr. Vivodová.  

 
2. Kongres ambulantných chirurgov: Organizátori IV. kongresu ambulantných 

chirurgov MUDr. Kusý a PhDr. Hanová vysvetlili nedorozumenie a zapísanie 
Slovenskej chirurgickej spoločnosti ako organizátora podujatia na prvom ozname. 
Vysvetlili sa podmienky spolupráce SCHS a Asociáciou súkromných chirurgov 
a navrhlo sa konštituovať Sekciu ambulantných chirurgov SCHS. V prípade žiadosti 
súkromných lekárov prevezme SCHS odbornú garanciu nad týmto podujatím. 

 
3. Časopis Slovenská chirurgia: Bolo konštatované meškanie čísla 5-6/2009 a čísiel 

z roku 2010 a boli rozobraté jeho príčiny. Po zhodnotení situácie z rôznych aspektov 
bolo prijaté, že rozpracované čísla budú ukončené doterajším vydavateľom 
v spolupráci s doc. Mištunom. Následne sa doc. Olejník skontaktuje s doc. Mištunom 
a preveria sa finančné možnosti ďalšieho vydávania časopisu v tomto roku. 
V prípade, že je časopis finančne zabezpečený, vydávanie časopisu prevezme doc. 
Olejník. 

 
4. Účasť členov výboru SCHS na Českom chirurgickom kongrese v Brne: Účasť na 

kongrese prisľúbila väčšina členov výboru, včetne aktívnej účasti. Informácia 
o kongrese je na web stránke SCHS (koná sa 18. – 20. október 2010). Bolo 
rozhodnuté, že najbližšie zasadnutie výboru SCHS sa uskutoční dňa 19. 10. 2010 
v Brne.  

 
5. Chirurgický deň Trnava:  Prof. Danaj referoval o priebehu Chirurgického dňa 

Trnava IX. Organizácia prebieha bez problémov. Nasledujúci deň sa podujatie 
uskutočnilo podľa programu. Bol predstavený aj nasledujúci jubilejný X. ročník, 
ktorý sa uskutočný pravdepodobne na zámku v Smoleniciach. 

 
6. Deň mladých chirurgov prof. Čárskeho:  Prof. Pechan referoval o priebehu Dní 

mladých chirurgov prof. Čárskeho v Seči, podujatie bolo veľmi kvalitné a dobre 
obsadené. Bol rozdaný aj prvý oznam nasledujúceho ročníka, ktorý sa uskutoční 
v Bratislave na jar 2011 a bude ho poriadať NOÚ Bratislava. 

 
7. Štatút čestného člena výboru SCHS: Prof. Bober predložil spracovaný návrh 

štatútu „Čestného člena výboru SCHS“ a predložil ho výboru na schválenie. Po 
malých úpravách bol tento návrh schválený a po tom, ako ho prof. Bober zašle aj 
v elektoronickej podobe prezidentovi spoločnosti, bude štatút uverejnený na web 
stránke SCHS. 

 
8. Práca sekcií SCHS: Na nasledujúce zasadnutie výboru bude pozvaný predseda 

Koloproktologickej sekcie MUDr. Korček a zreferuje o práci sekcie. 
 

9. Najbližšie zasadnutie výboru SCHS: Výbor sa uzniesol, že najbližšie stretnutie 
výboru SCHS sa uskutoční dňa 19. 10. 2010 vo večerných hodinách počas Českého 
chirurgického kongresu v Brne. 

 
 
 
 

                                                                           Zapísal Prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD. 


