
Zápisnica zo schôdze výboru SCHS dňa 3.12.2009  
 
 
Prítomní : Bakoš, , Ferenčík, Haruštiak, Huťan, Johanes, Labaš, Kothaj, Mištuna, Mýtnik, 

Olejník, Pechan, 
Ospravedlnený : Bober, Radoňák  
 
Hostia : doc.MUDr.Durdík, MUDr. Čamabal,PhD. 
 
PROGRAM: 
 
                 Otvorenie – Kothaj 
 
 1.Časopis SLOVENSKÁ CHIRURGIA – referoval Mištuna 

- ekonomické zabezpečenie vychádzania časopisu: uverejňovaním 
reklamy v časopise sa zabezpečí na dvočíslia, v prípade požiadavky 
je i možnosť zverejnenia monočísla, vydavateľom je SLS so 
zabezpečovaním SCHS 

- zabezpečenie dostatočného počtu vedecko-odborných prác pre 
nadchádzajúce čísla bude uverejňovaním vedecko-odborných 
prehľadových článkov 

UZNESENIE:zabezpečiť vychádzanie časopisu vo forme dvočíslia a na web stránke SCHS 
uverejňovať v elektronickej forme za rok 2009 a postupne ako budú pripravené jednotlivé 
čísla časopisu do tlače.. 
 
 2.WEB stránka SCHS – referoval Mýtnik 

 
- Web stránka SCHS bude naďalej na prešovskom serveri firmy 

VADIUM zdarma, majiteľ firmy sa zriekol aj odmeny za grafické 
a programátorské práce spojené s rekonštrukciou stránky. 

- V súvislosti s predchádzajúcim bodom budú príspevky sponzorov 
pre web stránku spoločnosti presunuté a použité na časopis 
Slovenská chirurgia. 

- podrobne referoval o jednotlivých vstupoch na stránku, je zavedená 
evidencia vstupov na stránku. Domovská stránka bola od 18.9.2009 
navštívená 2084-krát.Výsledky sú už v súčasnosti na niektorých 
podstránkach počítané na stovky vstupov, napr. Domáce kongresy – 
navštívená 386-krát..     

- Na web stránke SCHS sa bude uverejňovať reklama. Po vzájomnej 
dohode bude poplatok vo výške 1000€/ 1 rok. Členovia výboru 
jednomyseľne schválili presmerovanie finančnej čiastky reklamy  
GSK na zabezpečenie vydávania časopisu SLOVENSKÁ  
CHIRURGIA. 

- Požiadal členov výboru doplnenie fotografií,  histórie SCHS od r. 
1997 po súčasnosť a o pravidelnú aktualizáciu údajov na stránke. 

 
 
  
 
 



3. Informácia o zabezpečení  Kostlivého chirurgického dňa – referoval Čambal 
 
   -     Organizačne i technicky je kongres zabezpečený. Neboli 
pripomienky od jednotlivých členov výboru. 
 
 4. Informácia o vydávaní „Princípov chirurgie“ – referoval Kothaj,Pechan 
 
   -     je pripravené vydanie druhého dielu uvedenej monografie. Tretí diel 
sa musí v plnom rozsahu znovu autorsky opraviť, keďže uplynula dlhá doba od zadania 
autorských hárkov k redakčnej úprave. 
 

5. III. Central European Congress of Surgery – referoval Kothaj 
 
 

- Kongres sa uskutočníku v Dubrovniku od 28.4. do 1.5.2009, za SR 
budú SCHS reprezentovať spikeri Kothaj,Johanes a je potrebné 
nahlásiť prednášky do jednotlivých sekcií.Podrobnosti sú na web 
stránke SCHS 

 
6. Udelenie medaily „Kostlivého,Čárskych,..“ – návrh prof.Bobera 

 
- Prof.MUDr.Bober,CSc. písomner navrhol udeliť 

prof.MUDr.Mastejíčkovi najvyššie chirurgické ocenenie „Medailu 
Kostlivého,Čárskych,..“ pri príležitosti významného životného 
jubila 90.výročie narodenia a odovzdanie na slávnostnje schúdzi 
v Košiciach v januári 2010. 

- Hlasovím bol návrh jednomyseľne schválený 
 
7. Certifikačný študijný program – referoval Pechan 

 
 

- Uznesením z ostatnej schôdze výboru SCHS bol poverený hlavný 
odborník MZd. SR pre chirurgiu prof.Pechan vypracovaním 
certifikačného študijného programu „CHIRURGIA PRSNÍKA“. 
Členom výboru bol odovzdaný na pripomienkovanie v písomnej 
forme návrh programu. Pripomienky budú prerokované na 
najbližšej schôdzi výboru SCHS. 

 
8. Podklady na vypracovanie cenníka pre sponzorujúce firmy odborných podujatí 

garantovaných SCHS – referoval Pechan 
 

- Uznesením z ostatnej schôdze výboru SCHS boli poverení Pechan, 
Olejník, Johanes vypracovaním návrhu na určenie výšky finančnej 
položky za reklamu na odbornom podujatí garantovanom SCHS pre 
sponzorujúce firmy. 

- Prof.Pechan oboznámil prítomných členov výboru s princípmi 
určovania výslednej sumy Gastroenterologickou spoločnosťou SLS. 
Vzhľadom na deklarovaný záujem jednotlivých firiem 
o chirurgické podujatia nie je reálne dosiahnuť uvedené finančné 
náhrady a je potrebné pripraviť reálnejší cenník. 



- Pre lepší prehľad o finančnom mechanizme navrhovali jasne 
deklarovať, že odmena pre organizátorov bude 10% zo zisku po 
odčítaní všetkých položiek vrátane nákladov SLS. 

 
9. Následne bola diskusia s prítomnými členmi ČCHS. Za českú stranu sa zúčastnili 

 
Prof.Duda, doc.Havlíček, MUDr.Šiller. 
Jednalo sa o spoločných podujatiach, ktoré sa uskutočnia v najbližšom 
čase. 
V júni 2010 sa v Seči, ČR uskutoční „KONGRES MLADÝCH 
CHIRURGOV prof. Čárskeho“, informácie budú uverejnené na web 
stránke SCHS s odkazom na stránku mladých chirurgov Českej 
chirurgickej spoločnosti. 
V októbri 2010 sa v Brne uskutoční spoločný kongres chirurgov ČR 
a SR, podrobnosti budú uverejnené na web stránke SCHS s odkazom na 
stránku ČCHS. 
 
 

10. Rôzne 
 

- bolo prijaté uznesenie, aby boli na každý výbor SCHS pozývaní 
predstavitelia jednotlivých sekcií SCHS. 

- Za sekciu miniinvazívnej chirurgie – Johanes 
- Za sekciu koloproktologickú      - Korček, Nitra 
- Za sekciu mladých chirurgov     - Strelka,resp. Huľo, Martin 
- Za sekciu jednodňovej chcirurgie – Zelník, Žilina 

 
 

V Bratislave 3.12.2009 
 
Zapísal doc.MUDr.D.Mištuna,PhD.m.prof. 


