
Zápisnica zo zasadania výboru 
 Slovenskej chirurgickej spoločnosti 

 
Miesto konania : hotel Partizán, Tále 
Termin konania: 21.4.2016 17.30 hod 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (priložená) 
 
Otvorenie: Prof. Dr. Radoňák PhD. prezident SCHS  
Privítal členov,  pogratuloval  prof. M.Danajovi k životnému jubileu a otvoril 
zasadnutie podľa programu pozvánky   
Body programu: 

1. Financovanie časopisu Slovenská chirurgia v roku 2015, možnosti 
financovania rok 2016 

2. Príspevky do časopisu 
3. Stav príprav  československého chirurgického kongresu 2016 informácie 

od prof. Rysku 
4. stav príprav kongresu mladých chirurgov 9-10. června v Seči u Chrudimi v 

hotelu Jezerka, novinky v sekcii mladých chirurgov SCHS - A . Mayer 
5. rôzne 

 
K bodu 1. programu  
prof. Radoňák  informoval: 
- Opätovne vyzval členov redakčnej rady (členovia výboru SCHS) na 
zabezpečenie sponzorských príspevkov  na vydávanie časopisu  
- zaradenie do Scopusu  v jednom roku - 2011 -kedy vyšiel len jeden zborník, kt. 
nikto nemá…(zoženie a p. Dubravčikovej dodá  D. Pinďák) 
- tiež bude potrebné zostavenie medzinárodnej redakčnej rady 
 
K bodu 2 programu  
prof. Radoňák opätovne  vyzýval na dodávanie publikácii do časopisu - prve čislo 
zatial nevyšlo pre nedostatok príspevkov 
 
 
K bodu 3 programu  
- členovia vyboru obdržali e mailom výzvu na doplnenia  do predsedníctiev 
sekcii, termín platí podľa programu, iné pre neúčasť prof. Rysku nediskutované 
 
K bodu 4 programu 
zrušený pre neúčasť Dr. A. Mayera 
 
K bodu 5 programu 
 
- prof. Radoňák otvoril tému organizácie  edukačných sympózii pre mladých 
chirurgov- čo otvorilo diskusiu viacerých členov, ktorí oponovali dohodu z 
posledných  zasadnutí ohľadne znižovania počtu odborných akciíí.....diskusia sa 
uzavrela v zmysle zistenia záujmu zo strany  mladých chirrugov, ktorých 
prizveme na ďalšie zasadnutie 
- Doc. Marko otvoril  diskusiu na tému  nejednotného kreditného systému- 
členovia navrhli a odsúhlasili napísanie listu ktorý sa bude adresovať Dr. 



Mistríkovej zo SLS so žiadosťou zjednotenia kreditného systému pre jednotlivé 
odbory 
- prof. Kothaj otvoril problém  úhrad niektorých poisťovní (Dôvera a Union) pri 
akútnej apendicitíde a cholecystitíde - po diskusii sa odsúhlasilo napísanie listu 
(prof. Kothaj & prof. Radoňák ) so žiadosťou o riešenie danej situácie 
 
Zapísal Pinďák D. 
 
 
 
 


