Zápisnica zo zasadnutia výboru SSO dňa 18.10.2013 v Hoteli Sitno, Vyhne
Členovia výboru: Profant, Doležal, Barta, Foldi, Heriban, Volmutová, Kováč, Sičák
Balcová
Predsedovia sekcií: Molčan, Čabiňák
Revízna komisia: Masnica
Organizátor kongresu SSO 2014: Kurinec,
Sekretárka SSO : Horváthová
Program
1. Zápisnica z predchádzajúceho výboru, kontrola uznesení
2. Kalendár akcií 2014
3. Správa revíznej komisie 2012 pre zhromaždenie členov 2013 súčasný stav financií
4. Elektronická komunikácia SSO
5. Členská základňa SSO, noví členovia
6. Príprava volieb do výboru SSO 2014
7. Časopis, informácie z redakčnej rady
8. Vyhodnotenie najlepších publikácií
9. Aktivity medzi zasadnutiami Výboru na schválenie
10. Informácie hlavného odborníka, sekcií, Kategorizačnej komisie MZ
11. Rôzne
1) Predseda SSO privítal prítomných a opýtal sa na doplnenia k navrhovanému
programu. Konštatoval splnenie všetkých uznesení predchádzajúceho
zasadnutia zo dňa 24.4.2013 v Bratislave
2) Kalendár akcií 2014. Zoznam vzdelávacích podujatí garantovaných SSO
zozbieral vedecký sekretár spoločnosti a odovzdal na sekretariát SLS. Termín
je tento rok o mesiac skôr teda do konca septembra 2013. Vzdelávacie akcie
budú zverejnené v termínovej listine SLS na rok 2014
3) Správa RK. Správu revíznej komisie za rok 2012 predniesol dr. Masnica.
Tvoria ju štyri časti
I. Plnenie uznesení výboru a členskej schôdze spoločnosti II. Výsledky
inventarizácie III. Hospodárenie s finančnými prostriedkami IV. Záver.
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.
Celkové výnosy SSO za rok 2012 boli vo výške 81 486,19 EUR
Celkové náklady dosiahli sumu 62 606,28 EUR.
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
4) Elektronická komunikácia SSO. Elektronická pošta funguje. Niektorí členovia
majú staré alebo neplatné adresy. Opravu žiadame pri každej registrácii na
kongrese priamo na mieste. Na členskej schôdzi znova vyzveme všetkých
členov na kontrolu platnosti poslaných emailových adries.
5) Členská základňa, noví členovia. K 18.10.2013 je registrovaných 473. Od
25.9.2012 do 17.10.2013 sa prihlásilo za člena SSO 23 kolegov, 19
otorinolaryngológov, jeden onkológ a traja logopédi. Menný zoznam je
priložený k zápisnici.
Uznesenie č. 19/2013. Výbor schvaľuje prijatie nových členov spoločnosti
podľa predloženého zoznamu dňa 18.10.2013
6) Príprava volieb do výboru SSO 2014. Voľby prebehnú štandardným
a osvedčeným spôsobom. Navrhne sa kandidátska listina, ktorá bude
vychádzať z terajších členov výboru, vedúcich sekcií a nimi navrhnutých
dvoch kandidátov za sekciu, ďalšie miesta ostanú voľné pre ktorýchkoľvek
členov SSO. Navrhnutý kandidát musí prejaviť záujem o funkciu vo výbore
spoločnosti písomnou formou . Na priloženom tlačive podpisom potvrdí
súhlas so zaradením do 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.
Uznesenie č.20/2013. Výbor navrhuje udržať pomer zastúpenia 5 členov
z radov štátnych zamestnancov ku 4 členom z radov neštátnych
otorinolaryngológov. Uznesenie sa predloží na schválenie členskej schôdzi.
Termín: dnes. Zodpovedný: Profant
7) Časopis a informácie z redakčnej rady. Podľa uznesenia č.5/ 2013 predseda
SSO otvoril rokovanie so zástupcami vydavateľstva a redakčnou radou
českého časopisu Otorinolaryngologie a Foniatrie. Redakčná rada časopisu
súhlasí so zlúčením so SSO a jej podielom na tvorbe časopisu s adekvátnym
zastúpením predstaviteľov slovenskej spoločnosti v redakčnej rade. Vydavateľ
Mladá Fronta ( v zastúpení dr. Hofmanom) súhlasí s platbou slovenských
abonentov 21 eur za štyri čísla ročne.
Uznesenie č.21/2013. Výbor navrhuje navýšenie členského príspevku o 13 eur
– rozdiel v cene časopisu, na celkovú sumu 51 eur ročne pre každého člena.
Uznesenie sa predloží na schválenie členskej schôdzi. Termín dnes.
Zodpovedný: Profant
8) Vyhodnotenie najlepších publikácií. Zoznam kapitol v monografiách vydaných
v roku 2013, odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch
napísaných členmi SS0, zoznam prednášok mladých autorov ( prvý autor do 35
rokov veku) od posledného národného kongresu doteraz predložil vedecký
sekretár. Všetky publikácie aj prednášky treba zhodnotiť dôsledne najmä
z vedeckého hľadiska. Na ich posúdenie nestačí čas určený pre schôdzu
výboru. Výber najlepších prác sa preto uskutoční korešpondenčnou formou.

Uznesenie č. 22/2013. Vedecký sekretár rozpošle členom výboru mailom
zoznam publikácií, kapitol v monografiách aj prednášok, ktoré by mohli byť
ocenené. Zodpovedný: Doležal. Termín. Do konca októbra 2013.
9) Informácia o 60. Kongrese SSO. Predniesol prim. František Kurinec. Kongres
bude v Agroninštitúte v Nitre, kde sú dostatočné priestory na prednáškové
aktivity ( veľká a malá sála) a pre vystavujúce firmy. Hlavné témy kongresu
budú 1. Onkológia – nádory hlavy a krku, 2. Kazuistiky z ambulantnej praxe
a 3. Rôzne
10) Informácia Kategorizačnej komisie. Komisia pracuje v Zložení, Sičák, Barta,
Straka. Navrhla úhradu špeciálneho materiálu v otolaryngológii používaného
k chirurgickým výkonom. Schválené sú zatiaľ kochleárne implantáty, BAHA,
Soundbridge, Bonebridge a procesory, pistony, harmonické nožnice a ligasure,
lineárne endostaplery na Zenkerov divertikel, monitorovacie kanyly na
monitoring n. recurrens, tracheostomické kanyly celoplášťové aj fonačné
kovové aj plastové, hlasové protézky pre laryngektomovaných a silikónové
tracheostomické kanyly k nim, Vistafix . systém prichytenia tvárových epitéz
magnetom.
11) MUDr. Balcová informovala o platnej legislatíve k vykonávaniu a hodnoteniu
audiometrických vyšetrení. Pracovný lekár môže hodnotiť výsledok
audiometrie ale vykonávať vyšetrenia prahovou tónovou audiometriou môže
len otorinolaryngológ a sestra s certifikátom z audiometrie.
Uznesenie č. 23/2013. Predseda SSO odošle stanovisko k vykonávaniu
audiometrických vyšetrení na MZ SR v mene výboru odbornej spoločnosti.
Termín: Do 1 mesiaca. Zodpovedný: Profant
Uznesenie č. 24/2013.Členovia výboru SSO korešpondenčnou formou
schválili účasť kolegov Sičák, Barta, Kováč, Veme na kongrese Americkej
akadémie ORL a HNS vo Vancouveri, 30.9. - 3.10.2013, s tým, že finančné
prostriedky na krytie nákladov poskytne firma GSK na základe zmluvy medzi
GSK a SSO
Uznesenie č. 25/2013. Členovia výboru schválili odmenu pre sekretárku SSO
p.Horváthovú za pomoc pri organizácii Akadémie SSO v dňoch 1. až 3.
9.2013 v sume netto 200 Eur. Suma sa vyplatí v priebehu 1 mesiaca.
Zodpovední: Doležal, Profant
Zapísal: Doležal

