Zápisnica zo Zhromaždenia členov SSO zo dňa 04. 09 . 2019 Šamorín
Program:

1.	Voľba mandátovej komisie
2.	Voľba návrhovej komisie
3.	Výsledky volieb do výboru SSO na obdobie 2019-2024
4.	Správa o činnosti výboru v roku 2018
5.	Správa Dozornej rady za rok 2018
6.	Diskusia
7.	Rôzne
8.	Hlasovanie o prijatých návrhoch a uzneseniach

Schôdzu otvoril predseda SSO doc. Doležal, privítal účastníkov, oboznámil ich s                        navrhovaným programom. Prítomní členovia SSO navrhovaný program schválili bez pripomienok
1. Voľba mandátovej komisie. Do mandátovej komisie boli zvolení: MUDr. Rác a MUDr. Lukášek  
2. Voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie boli zvolení: MUDr. Prekop, MUDr. Minárik
3. Doc. Doležal predstavil výsledky volieb do výboru SSO. Navrhol podľa Stanov SSO nových troch členov dozornej rady, ďalší v poradí kandidátskej listiny, MUDr. Obtulovičová, PhD, MUDr. Štefanička, PhD. MUDr. Hriseňko st., voľby sa upresnia koncom roka.
4. Správu o činnosti SSO za rok 2018 vypracoval vedecký sekretár Dr. Barta. Správa o činnosti je prílohou zápisnice. Zhromaždenie členov zobralo správu na vedomie
5. Správu Dozornej rady za rok 2018 predniesla predsedkyňa Dozornej rady MUDr. Šebová,CSc. MPH.  Potvrdzuje splnenie uznesení výboru SSO aj členskej schôdze SSO za rok 2018. Bolo skontrolované daňové priznanie za rok 2018, vyplácanie cestovných náhrad, sociálneho poistenia, účty aktíva a  pasíva. Bolo konštatované, že účtovné materiály sa vedú prehľadne, výsledky finančného hospodárenia sú bez nedostatkov. Predseda doc. Doležal bude verifikovať niektoré položky nákladov spoločnosti s účtovníkom manželmi Ing. Zápražnými. Zhromaždenie členov zobralo na vedomie správu DR, je prílohou zápisnice. 
6. Diskusia: Predseda SSO vyzval prítomných, aby prihlasovali do súťaže svoje publikácie a prednášky za rok 2018 najlepšie mailom. Prihlásené príspevky budú vyhodnotené v súťaži o najlepšiu publikáciu, prednášku, kapitolu v odbornej knihe a monografiu 
7. Predseda mandátovej komisie MUDr. Rác oznámil, že na zhromaždení členov SSO sa zúčastnilo 72 členov SSO, čím v zmysle Stanov SSO bolo zhromaždenie členov SSO uznášaniaschopné. 
Správa návrhovej komisie. MUDr. Rác a MUDr. Lukášek navrhujú odsúhlasiť uznesenie č.1/2019 : Zhromaždenie členov SSO zobralo na vedomie správu o činnosti výboru SSO za rok 2018 a záverečnú správu dozornej rady SSO za rok 2018.
8. Hlasovanie neprebehlo, nakoľko neboli žiadne návrhy o ktorých by sa hlasovalo. 
Na záver zhromaždenia členov SSO, predseda SSO  Doc. Doležal poďakoval prítomným za účasť a ukončil schôdzu.
Zapísal:  Tedla                                                                                                                             
Overil:  Doležal
Šamorín  4. 9. 2019


