
Zápisnica zo zasadnutia výboru SCHS, Žilina 12.9.2018 

Prítomný – podľa prezenčnej listiny 

 

Otvorenie 

Prof. MUDr. J.Radoňák PhD.  Privítal členov starého a novozvoleného výboru SCHS, 

vyzval prof. MUDr. S.Haruštiaka Csc.  aby prítomných – ako predseda volebnej 

komisie oboznámil s výsledkami volieb do výboru SCHS 

 

Prof. MUDr. S.Haruštiak CSc. informoval o výsledkoch , do novozvoleného výboru 

boli zvolení: ( v abecednom poradi, bez uvedenia titulov): 

J.Belák, A. Ferko, J. Kaťuchová,  Ľ. Marko,  A. Mayer, D. Mištuna,  M. Mýtnik, J. 

Pechan., D. Pinďák, A. Prochotský,  J. Radoňák,  J.Váňa, A. Vrzgula 

Do dozornej rady SCHS boli zvolení: 

M. Bakoš, Ľ.Laca, Ľ. Strelka 

 

Hlavným bodom programu bolo zvolenie funkcionárov výboru 

 

Za prezidenta SCHS bol zvolený prof. MUDr. J. Radoňák Phd. 

Za 1. Viceprezidenta MUDr. M. Mýtnik PhD.  

Za 2. Viceprezidenta Doc. MUDr. D. Mištuna Csc. 

Za vedeckého sekretára Doc. MUDr. D. Pinďák PhD. 

 

Rôzne:  

 

Dr. Mýtnik informoval o problémoch web stránok SCHS, po krátkej diskusii sa 

odporučilo sprístupnit možnosť editácie stránok ešte minimálne jednej osobe z výboru 

aby bola zastupitelnosť v prípade potreby 

Dr. Pinďák vyzval – pripomenul potrebu  návrhu ocenení za najlepšie publikácie za 

rok 2017 súčasne sa odhlasovali odmeny – Kostlivého cena  150 eur, Cena SLS 100 

eur a cena najlepšia publikácia v časopise Slovenská chirurgia 100 eur 



Prof. Pechan odporučil diskutovať  o možnosti vzniku ceny prof. Kothaja – napríklad  

pomenovať takto  cenu za najlepšiu publikáciu v Slovenskej chirurgii... nateraz 

odhlasované nebolo.. 

Ďalej pripomenul problémy s organizáciou Kostlivého chirurgického dňa v tomto 

roku, ktorý autonómne organizuje  1. Chirurgická klinika LFUK, bez uvedenia SCHS 

ako organizátora, podujatie organizátor ani nenahlásil do kalendáru podujatí SLS,  

zastupujúca osoba uvedená v prvej informácií neodpovedala na e mail komunikáciu – 

po krátkej diskusii  sa dohodlo, že prof. Dr. J. Radoňák Csc. ako prezident SCHS  

bude osobne komunikovať s prednostom  1. Chirurgickej kliniky LFUK 

Navrhol udelenie čestného členstva pre  prof. MUDr. J. Bober Csc., prof. MUDr. S. 

Haruštiak Csc., a prof. MUDr. E. Bakoš CSc. za prínos pre slovenskú chirurgiu - 

odsúhlasené 

Doc. Prochotský otvoril tému pomenovaní kliník po prednostoch ako prejav úcty 

a ohodnotenia ich práce – po kratkej diskusii však tento návrh nebol akceptovaný 

(etické a právne problémy...) 

Prof. Bober poďakoval  za členov  predchádzajúceho výboru za predchádzajúcu 

spoluprácu, poprial  úspechy novozvoleným členom. 

Prof Ferkopomenoval existujúce problémy v SCHS, zdôraznil potrebu a navrhol 

vypracovanie  ev stanovenie prijorít SCHS pre najbližšie obdobie a kontrolu ich 

plnenia – po krátkej diskusii sa odsúhlasilo  vypracovanie  programového vyhlásenia 

– členovia majú  možnosť podať návrhy na zapracovanie  do 15.11.2018 – návrhy 

posielať prof. Dr. J.Kaťuchovej PhD., rovnako ako návrhy na udelenie ocenení za 

najlepšiu publikáciu za rok 2017 

 

Prof. Dr. J. Radoňák PhD. ukončil zasadnutie, poďakoval členom za účasť  

 

 

Zapísal D. Pin’dák 

 



 

 


