
Zápisnica 
 

Zasadnutie SCHS  7.9.2020 Žilina 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny 
 
Otvorernie prof. Radoňák – privítal  členov výboru  a dozornej rady a otvoril 
zasadnutie podľa programu 
 

1. Informácia o návrhu zmeny špecializačnej prípravy – informoval prof. 
Pechan  - za posledné obdobie došlo k výmene  vedenia sekcie zdravia na 
MZSR teda celý proces  zastal vytvára sa nové oddelenie ktoré by sa danej 
téme malo venovať, nateraz bez  zásadných zmien. Prof. Radoňák 
informoval , že s ním komunikovali z MZSR  možnosť existencie len jednej 
skúšobnej komisie pre SR, čo sa nezdá byť reálne pri počte zaradených 
lekárov 

2. Informácie hlavného odborníka MZ SR pre odbor chirurgia – informoval 
prof Pechan – viď bod 1., inak bez podstatných informácií  

3. Stav príprav štandardných diagnostických a terapeutických postupov 
v chirurgii – vyjadrovali sa prof Radoňák a Doc. Prochotský, rozpracovane 
sú appendicitída a Crohnova choroba, beží komunikácia v MZSR, ale  
v poslednom období skôr  oslabenie záujmu zo strany MZSR zrejme 
v dôsledku personálnych zmien 

4. Rôzne 
 
 Prof Radoňák informoval o fakte že 3 čísla časopisu Slovenská chirurgia 
vyšli v tomto roku a vyjde aj 4. číslo, opakovane sa otvorila diskusia o kvalite 
časopisu, možnosti  registrácie v SCOPUSe, eventuálne jeho úplným zrušením. 
Záver  z prebehnutej diskusie kde diskutovali všetci členovia  výboru je, že sa  
v decembri prejedná jeho ďalší osud, nakoľko je reálna potreba  publikačných 
možností pre mladých slovenských chirugov, nakoľko niektoré univerzity majú 
v svojich kritériach na špecializačnú skúšku ev. dizertačné skúšky  rôzne počty  
publikácii, teda vydávanie  časopisu je pre nich reálnym benefitom. 
 
Prof Pechan  navrhol v niekoľkých bodoch venovať sa stabilným úlohám  výboru 
SCHS  

1. ocenenia – ako bolo dohodnuté na minulých zasadnutia  je potrebné 
vybrať a oceniť najlepšie publikácie za roky 2018 a 2019, prípadne že 
nebudú navrhnuté žiadne práce tak odkomunikovať  s členmi , že ceny 
neboli v daných rokoch udelené – výber prác realizujú na základe 
doručených  návrhov prof. Kaťuchová a Dr. Vrzgula 

2. kalendár podujatí – napriek aktuálnej pandemickej situácii potrebné 
nahlásiť podujatia na budúci rok v pláne sú 27-28.5.2021 Jeseniove dni, 
kongres Videoonkochirurgia a cestou sekcie mladých chirrugov sa 
prediskutuje kongres mladých chirurgov, nakoľko  sa v roku 2020 
komngres pre pandémiu nekonal (mal byť organizovaný českou stranou) 

3. uverejnit plán zasadnutí – po diskusii sa dohodlo stretnutie v rámci 
kongresu na Táloch v r. 2020 – ev úprava podľa epidemiologickej situácie, 



následne február 2021 – miesto zatial neurčené, máj 2021 v Bratislave – 
organizuje prof Pechan a Doc. Pinďák, september 2021 a november 2021 

4. Štatút SCHS a možnosť oddelenia sa od SLS – po dlhej diskusii k danej 
téme sa zhodlo na vypracovaní draftu návrhu stanov SCHS do 12/2020 
a následne diskusia k nim na zasadnutí vo februári 2021 poverení  
zostavením návrhu prof Ferko a Dr. Mayer. Ohladne možnosti získania 
finančnej podpory na zabezpečenie ekonomickej samostatnosti  SCHS pri 
oddelení od SLS budú komunikovať možnosti firiem prof. Radoňák a prof 
Ferko. Predbežne sa dal termín valného zhromaždenia SCHS kde by bolo 
možné schváliť stanovy počas konania kongresu videoonkochirurgia 
v budúcom roku 

5. Web SCHS – aktuálne používaný má limitované možnosti, Doc Pinďák 
poverený zistením možnosti obstarania oficialne vedených webových 
stránok SCHS ideálne  formou sponzoringu 

6. Kostlivého deň – nikto z členov výboru nemá informáciu  o organizácií 
tohto podujatia v tomto roku nakoľko  nikto z organizátorov s výborom 
nekomunikuje – v diskusii sa  prebrala  možnosť  organizovania  v réžii  
výboru SCHS ev  raz ročne organizovať istú formu  národného kongresu, 
s cieľom budovania, spoznania, zlepšenia vzťahov chirugickej komunity 
na Slovensku 

7. Stav financií  SCHS na budúcej schôdzi zreferuje Dr Pinďák 
 
 
Zapísal D. Pinďák  


