Zápisnica z členskej schôdze SSO, ktorá sa uskutočnila o 17,00 hod. v Hoteli Sitno vo
Vyhniach dňa 18.10.2013
Program
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej komisie
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti výboru SSO za rok 2012
5. Správa revíznej komisie za rok 2012
6. Členský príspevok v roku 2014
7. Voľby do Výboru SSO 2014-2019
8. Elektronická komunikácia v SSO
9. Ocenenie najlepších publikácií a prednášok mladých autorov
10. Diskusia
11. Správa mandátovej komisie
12. Správa návrhovej komisie
1. Otvorenie. Schôdzu otvoril predseda prof. Profant, privítal účastníkov, oboznámil ich
s navrhovaným programom, s ktorým prítomní súhlasili
2. Voľba mandátovej komisie. Do mandátovej komisie boli zvolení: Barta, Balcová,
Kulich
3. Voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie boli zvolení: Volmutová, Masnica,
Vrancová
4. Správu o činnosti SSO za rok 2012 vypracoval a prečítal vedecký sekretár doc.
Doležal. Výbor SSO v zložení, Profant, Doležal, Barta, Heriban, Balcová,
Volmutová, Foldi, Kováč, Sičák, sa zišiel v roku 2012 trikrát, dňa 12.3.2012 a
20.06.2012 v zasadačke ORL Kliniky v Bratislave a 26.9.2012 v PKO Čierny Orol v
Prešove. Výbor sa na týchto troch zasadaniach zaoberal úpravami stanov, ktoré sa
navrhli na členskej schôdzi . Podľa termínovej listiny SSO sa výbor podieľal na
organizácii tradičných každoročných odborných akcií a naďalej sa podieľal na
organizácii postgraduálnej prípravy, teda špecializačného štúdia v ORL a vo foniatrii.
Z iniciatívy výboru sa formovala kategorizačná komisia MZ pre špeciálne hradený
materiál k chirurgickým výkonom v otorinolaryngológii
5. Správu revíznej komisie za rok 2012 predniesol dr. Masnica. RK potvrdzuje splnenie
uznesení výboru aj členskej schôdze. Pri inventarizácii je podrobný rozpis hnuteľného
majetku SSO s obstarávacou cenou, súpisom opráv, inventarizáciou pokladničnej
hotovosti, stavu peňažných prostriedkov v peňažných ústavoch. Kontrola daňového
priznania, vyplácania cestovných náhrad, sociálneho poistenia, účty aktív a pasív.
Účtovné materiály sa vedú prehľadne, výsledky finančného hospodárenia sú bez
nedostatkov. V kontrole uznesení chýbajú uznesenia o prijatí nových členov
a uznesenia o odmeňovaní najlepších publikácií vydaných medzi kongresmi
6. Členský príspevok v roku 2014. Štruktúra členského poplatku v roku 2014 sa zmení
vzhľadom k odberu odborného časopisu. Doteraz sme platili za časopis
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku 8 EUR, vychádzali ročne dve čísla.
Štruktúra platby bola 14 EUR za členstvo v SLS, 14 EUR za členstvo v SSO, plus 8
EUR za časopis plus 2 EUR za regionálny spolok lekárov – spolu 38 EUR ročne.
Český časopis Otorinolaryngologie a foniatrie vydavateľstva Mladá Fronta, je
indexovaný, vychádza pravidelne v 4 číslach ročne stojí pre člena českej spoločnosti
27 EUR, pre členov slovenskej spoločnosti by išlo o sumu 21 EUR ( čo je o 13 EUR

viac ako doteraz). Česká aj slovenská odborná spoločnosť má záujem o spoluprácu pri
vydávaní časopisu, členská schôdza najprv musí schváliť zvýšenie poplatku za
časopis ako aj ochotu k jeho odberu pre všetkých členov.
Hlasovaním členov sa schvaľuje navýšenie členského v roku 2014 na sumu 51 EUR
a tým aj odber časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie pre každého člena spoločnosti
7. Voľby do Výboru SSO 2014-2019. Predseda objasnil prítomným spôsob vytvorenia
kandidátskej listiny. Zoznam mien kandidátskej listiny by mal byť pripravený
v januári 2014 tak, aby voľby mohli prebehnúť nasledujúci mesiac. Volebná komisia
v navrhovanom zložení Volmutová, Kulich, Heriban sčíta volebné lístky v marci
2014. Výbor SSO navrhuje zachovať zloženie členov 5:4 v prospech
otorinolaryngológov pracujúcich na oddeleniach. 4 členovia výboru sú
otorinolaryngológovia z neštátnych zariadení ( ambulancií). Hlasovaním členov sa
schvaľuje dodržanie tohto postupu
8. Elektronická komunikácia v SSO. Predseda oboznámil členskú základňu s prechodom
na elektronickú poštu a vyzval ich ku korekcii mailových adries, ktorá sa bude robiť
priebežne na každom kongrese pri registrácii
9. Ocenenie najlepších publikácií a prednášok mladých autorov. Na zasadnutí výboru
SSO pred členskou schôdzou sa nepodarilo tento bod uzavrieť pre krátkosť času.
Vedecký sekretár pošle svoje návrhy členom výboru na schválenie a víťazné práce
budú odmenené na najbližšom zasadnutí výboru
10. Diskusia. Žiadna
11. Správa mandátovej komisie. Dr. Kulich oznámil, že na zasadnutí sa zúčastnilo 107
členov spoločnosti. V hlasovaní o zvýšení členského poplatku na rok 2014 na 51 EUR
bolo 104 členov za, traja sa zdržali. V hlasovaní o dodržaní pomeru členov výboru 5:4
hlasovalo 107 členov SSO za tento návrh
12. Správa návrhovej komisie. Komisia navrhuje závery členskej schôdze.
Členská schôdza berie na vedomie správu o činnosti za rok 2012 a správu revíznej
komisie za rok 2012, informáciu predsedu SSO o príprave volieb do výboru v roku
2014. Ďalšie dva body sú formulované ako uznesenia členskej schôdze prijaté vyššie
uvedeným hlasovaním.
Uznesenie č. 1/2013 Členská schôdza schvaľuje navýšenie poplatku na rok 2014 na
sumu 51 eur pre každého člena.
Uznesenie č. 2/2013 Členská schôdza súhlasí so zachovaním zloženia výboru
v pomere klinických a neštátnych ambulantných lekárov 5:4.

Zapísal: Doležal

