
Z á p i s n i c a 

  

Schôdza výboru SCHS dňa 21.5.2009 od 20,oo hod. v Košiciach 

  

Prítomní : Bakoš E., Bober J., Ferenčík O., Haruštiak S., Huťan M., Johanes R., Kothaj P., Labaš P., 
Mištuna D., Mýtnik S., Olejník J., Pechan J., Radoňák J. 

  

  

Program:   

  

1. Otvorenie – Kothaj.P.  
2. Voľba prezidenta SCHS Zvolení členovia výboru SCHS na prvom spoločnom zasadnutí v Košiciach dňa 21.5.2009 tajným 

hlasovaním volili prezidenta SCHS. Skrutátormi boli jednomyseľne zvolení D.Mištuna a J.Radoňák. Bolo odovzdaných 13 
hlasovacích lístkov, všetky platné. Najviac hlasov 7 získal Kothaj P., 4 hlasy Radoňák J. a po jednom hlase Mištuna D. 
a Bober J.  Nadpolovičnú väčšinu 7 hlasov, potrebnú pre zvolenie v prvom kole získal Kothaj P. a bol zvolený na ďalšie 
funkčné obdobie za prezidenta SCHS.  

3. Voľba vedeckého sekretára. Voľba bola tajná, bolo odovzdaných 13 platných hlasovacích lístkov: 7 hlasov získal Mištuna D. 
a 6 hlasov Mýtnik S. Nadpolovičnú väčšinu 7 hlasov získal v prvom kole Mištuna D. a bol znovu zvolený do funkcie 
vedeckého sekretára SCHS.  

4. Voľba podpredsedov. Výbor SCHS sa pred voľbou hlasovaním uzniesol, že budú zvolení dvaja viceprezidenti SCHS 
s určením poradia. V prvom kole bolo odovzdaných 13 platných hlasovacích lístkov: 6 hlasov Mýtnik S.; 5 hlasov Radonňák 
J.; 2 hlasy Bober J. V druhom kole sa volilo z prvých dvoch z prvého kola, bolo odovzdaných 13 platných hlasovacích lístkov: 
7 hlasov Radoňák J. a 6 hlasov Mýtnik S. Ako 1. viceprezident bol zvolený Radoňák J. a ako 2.viceprezident Mýtnik S.  

  

Novozvolený výbor SCHS bude v nasledujúcom funkčnom období pracovať v zložení: 

  

Prezident                   prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc 

Vedecký sekretár      doc. MUDr. Dušan Mištuna PhD.,m.prof. 

I. viceprezident         prof. MUDr. Jozef Radoňák, PhD. 

II. viceprezident        MUDr. Slavomír Mýtnik, PhD.  

  

5. Príprava Slovenského chirurgického kongresu v Žiline a spoločného československého kongresu s medzinárodnou účasťou – 
referoval prim.MUDr.Johanes R., predseda organizačného výboru. Bolo rozposlaná ďalšia informácia na pracoviská a do 
31.5.2009 je potrebné poslať prihlášky na kongres.  

6. Aktuálnu situáciu vo vydávaní časopisu SLOVENSKÁ  CHIRURGIA, referoval šéfredaktor doc.MUDr.D.Mištuna,PhD. 
Členovia SCHS si nedostatočne plnia povinnosť odoslať písomný súhlas s doručovaním časopisu na vlastné adresy. Pri 
koordinácii a zabezpečovaní vedeckých prác do časopisu budú spolupracovať so šéfredaktorom prof.MUDr.J.Radoňák,PhD, 
doc.MUDr.J.Olejník,CSc a MUDr.S.Mýtnik,PhD. Členmi Redakčnej rady sa automaticky stávajú členovia výboru SCHS. 
Súčasne sa zriaďuje čestná redakčná rada do ktorej budú menovaní zaslúžilí spolupracovníci časopisu SLOVENSKÁ 
CHIRURGIA.  

7. Hlavný odborník MZ SR pre chirurgiu prof.MUDr.J.Pechan,CSc. Referoval o aktuálnych úlohách, kde t.č. je dominantnou 
úlohou Katalóg zdravotníckych výkonov (referované v ďalšom bode).  



8. Katalóg zdravotníckych výkonov v chirurgii, koordinátor prof.MUDr.E.Bakoš,CSc. Referoval o momentálnom stave. Bol 
odovzdaný pracovný návrh, ktorý však prevzala IBM a prepisuje ho do vyžiadanej formy na základe úspechu vo výberovom 
konaní na MZ SR.  

9. Rozdelenie úloh na základe aktivít jednotlivých členov výboru:  Ako bolo už uvedené pri zabezpečení vedeckých prác do 
časopisu Slovenská chirurgia budú spolu so šéfredaktorom D.Mištunom spolupracovať Mýtnik S., Olejník J. a Radoňák J.   
Spoluprácu so sekciami budú zabezpečovať:  So sekciou ambulantnej a jednodňovej chirurgie prof.MUDr.E.Bakoš,CSc. So 
sekciou miniinvazívnej chirurgie MUDr.O.Ferenčík, MUDr.R.Johanes. So sekciou mladých chirurgov 
Prof.MUDr.J.Pechan,CSc. a doc.MUDr.D.Mištuna,CSc.,m.prof. Spoluprácu so SLK zabezpečuje doc.MUDr.M.Huťan,CSc. 
Práca v Katalogizačnej komisii prof.MUDr.P.Labaš,CSc. Ocenenia chirurgických publikácií SCHS monitorujú 
prof.MUDr.J.Bober,CSc. a prof.MUDr.S.Haruštiak,CSc. Postgraduálnu výučbu v chirurgii budú mať z členov výboru na 
starosti prof. MUDr.P.Kothaj,CSc., Prof.MUDr. J.Pechan,CSc. a doc.MUDr.J.Olejník,CSc. Kontakt s Ministerstvom 
zdravotníctva SR, so zdravotnými poisťovňami  ako aj so sekretariátom SLS Prof.MUDr.P.Kothaj,CSc.  

  

10. Ako poradný orgán výboru SCHS bola navrhnutá Čestná rada výboru SCHS . Na úvod  boli navrhnutí: prof. MUDr. Július 
Vajó, DrSc., prof. MUDr. Július Mazuch,DrSc. Navrhnutí majú výhody členov výboru SCHS, zúčastňujú sa na práci výboru, 
nemajú však hlasovacie právo  

11. Kongres mladých chirurgov prof.MUDr.S.Čárskeho sa bude konať 12.-13.júna 2009 v Dolnom Kubíne, organizátorom 
podujatia je Chirurgická klinika JLF UK MFN v Martine, garant prednosta doc.MUDr.D.Mištuna,PhD.m.prof., Kontakt.  
MUDr.Ľ.Strelka, MUDr.E.Huľo. Hlavná téma Komplikácie v chirurgii .Prihlasovanie prednášok do 25.5.2009.  

12. prof.MUDr.P.Kothaj,CSc predseda SCHS v zastúpení predsedu revíznej komisie informoval o správe revíznej komisie, ktorá 
sa  prednie na Valnom zhromaždení chirurgov počas Jesseniovho dňa 22.5.2009 v Košiciach.  

13. Vzhľadom na nedostatočné finančné zabezpečenie podujatí SCHS a vydávanie časopisu bol navrhnuté, aby sa na Valnom 
zhromaždení navrhlo zvýšenie členského pre Slovenskú chirurgickú spoločnosť s diferenciou pre členov do 35 rokov veku 
a nad 35 rokov veku (3 €; 6 €).  

14. Záver . schôdza výboru SCHS bola ukončená dňa 21.5.2009 o 23,50 hod  

  

Zapísal vedecký sekretár: Mištuna D. 

  

  

Na Plenárnom zasadnutí členov SCHS dňa 22. 5. 2009 (pred programom 2. dňa Dies Jessenii) bola 
prečítaná správa o činnosti Výboru SCHS za obdobie 2004 – 2008, bol predstavený novozvolený 
výbor SCHS a predstavené nové zloženie funkcií vo výbore SCHS, bol prednesený návrh činnosti 
nového výboru a na záver prebehla diskusia členskej základne. Členská základňa schválila návrh 
zvýšenia členského v SCHS tak, ako ho navrhuje výbor SCHS. Plenárnu schôdzu viedol prezident 
SCHS Prof. Kothaj. 

 


