
Zápisnica zo schôdze výboru SCHS konanej v Banskej Bystrici dňa 2.8.2006 
 
 
Prítomní: Kothaj, Mištuna, Bakoš, Johanes, Mazuch 
 
Dňa 2.8.2006 od 16,oo hod sa konala schôdza výboru SCHS vo FN FDR v Banskej  
Bystrici s nasledujúcim programom: 
        1. Príprava Valného zhromaždenia SCHS 
        2. Príprava IV. slovenského chirurgického kongresu 
        3. Informácia o príprave a programe Kostlivého dňa 
        4. Návrh na udelenie čestného členstva SCHS prof.Sasagimu z Japonska 
        5. Rôzne 
 
K bodu 1. 
 
          Stav príprav valného zhromaždenia členskej základne SCHS, ktoré sa  
uskutoční na záver IV.Slovenského chirurgického kongresu 8.9.2006 v Nitre. 
            Prerokovávať sa bude návrh stanov SCHS, sekcie mladých chirurgov, sekcie endoskopickej a 
miniinvazívnej chirurgie a koloproktologickej sekcie - dokumenty sú k dispozícii na webovej stránke 
http://www.schs.sk/ 
            Prednesie sa správa o činnosti SCHS za uplynulé obdobie -prezident SCHS 
            Prednesie sa správa o hospodárení - pokladník 
            Prednesie sa správa revíznej komisie - predseda revíznej komisie 
            Prednesie sa správa o časopise SCHS  SLOVENSKÁ  CHIRURGIA - šéfredaktor 
 
K bodu 2 
 
    Predseda organizačného výboru doc.Bakoš predniesol správu o stave príprav IV. Slovenského 
chirurgického kongresu a XXXV. spoločného kongresu slovenských a českých chirurgov. Programy sa 
rozposielajú prednášateľom, primárom a vedúcim chirurgických pracovísk na Slovensku, chirurgickým 
pracoviskám v Českej republike a každému členovi SCHS spolu s časopisom Slovenská chirurgia ako 
aj vedúcim  samostatných pracovísk traumatológie na Slovensku. 
 
K bodu 3 
 
    Prezident SCHS informoval, že po vzájomnej dohode s prednostom I.chir.kliniky LF UK v Bratislave 
bude ústrednou témou Kostlivého dňa  VÝZNAM  MEDZIODBOROVEJ  SPOLUPRÁCE  V  
CHIRURGII. 
 
K bodu 4 
 
    Prezident SCHS a predseda organizačného výboru navrhli, aby bolo prof.Sasagimu z Japonska 
udelené čestné členstvo SCHS SLS za aktívnu spoluprácu a významný prínos na poli vzdelávania 
členov SCHS formou prednášok na podujatiach organizovaných SCHS. Návrh bol schválený. 
 
K bodu 5 
 
    Prezident SCHS informoval o ponuke navrhnúť do komisií MZ SR predstaviteľov SCHS, ktorí budú 
zastupovať záujmy našej spoločnosti.  
Navrhnutí boli nasledujúci členovia: Bakoš,Johanes,Mištuna,Pechan 
    Prezident SCHS informoval o pripravovanom mítingu CECS v roku 2007, ktorý bude organizovať 
Česká chirurgická spoločnosť a kde bude časť programu  
zabezpečovať i SCHS. 
 
Zapísal : Mištuna 

 


