Zápisnica z 3. zasadnutia Výboru SSO dňa 12.11.2009 v Bratislave
Prítomní: Doležal, Profant, Kováč, Klačanský, Heriban, Balcová, Volmutová, Foldi
Ospravedlnený : Barta
Predsedovia sekcií: Profant, Sičák, Heriban, Krošlák, Jakubíková,
1. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia:
Uznesenie č 5/2009 : splnené, MUDr. Volmutová poslala akceptačný list Doc.
Dlouhej
Uznesenie č.6/2009 : splnené, doc. Doležal prekonzultoval členstvo vo výbore so
všetkými kandidátmi a na členskej schôdzi sa schválil definitívny zoznam členov.
2. Konsenzus zloženia výboru. Prof Klačanský sa vzdal členstva vo výbore SSO. Po
diskusii členov Výboru SSO a revíznej komisie SSO oslovil Výbor SSO prim. Sičáka.
Primár Sičák korigoval svoj postoj vyjadrený na členskej schôdzi vo Vyhniach
a súhlasil s kooptovaním do Výboru SSO.
3. Voľba funkcionárov výboru - predseda a vedecký sekretár.
Doc.Doležal, poverený vedením SSO oznámil, že podľa stanov SSO sa predsedom
SSO stáva kandidát s najvyšším počtom hlasov. Po odstúpení prof. Hajtmana ďalší
v poradí MUDr. Heriban sa vzdal tejto funkcie, nasledoval prof. Profant, ktorý sa
vyjadril, že keď je vôľa členov výboru, aby robil túto prácu, tak súhlasí. Výbor zaujal
kladné stanovisko.
Uzn. č. 7/2009 Predsedom SSO pre volebné obdobie 2009-2014 sa stal Prof.
Profant.
Vedeckým sekretárom ostáva Doc. Doležal.
4. Voľby revíznej komisie. Na návrh prof. Profanta členovia výboru súhlasili so
spôsobom volieb členov RK na Členskej schôdzi SSO, ktorá bude v septembri 2010
v Bratislave.
Uzn. č. 8/2009 Voľby do Revíznej komisie SSO sa uskutočnia na členskej schôdzi
v septembri 2010.
Zodp.: predseda SSO, termín: september 2010
5. Voľby predsedov sekcií: Zatiaľ podali správu MUDr. Heriban (neštátni ORL) prof.
Hajtman (onkologická sekcia) Mgr. Čabiňák (logopedická sekcia).
O odstúpení MUDr. Jägera z predsedníctva sekcie otoneurologickej doc. Doležal
informoval prim. Molčana a požiadal ho, aby uskutočnil voľby v tejto sekcii. Do konca
roka sa majú uskutočniť voľby vo zvyšných sekciách – otologická, rinologická,
audiologická, detstkej ORL, foniatrická a novozniknutej laryngologickej.
6. termínová listina na rok 2010. Akcie poslali Mgr. Čabiňák, PaedDr. Bunová., prim.
Veme, MUDr. Heriban. , prim. Molčan, prim. Straka, MUDr.Lukášek.
Termín bol do konca októbra.
7. Príprava 57. kongresu SSO. Kongres SSO sa uskutoční 9-11. sept. 2010
v Bratislave SUZA na Drotárskej ceste. Prezidentkou kongresu bude prof.
Jakubíková, hlavná téma je Diagnostika a liečba porúch u detí, foniatria (21.
foniatrické dni Evy Sedláčkovej), otorinolaryngológia pre ambulantných
otolaryngológov, kazuistiky a varia.

8. Rôzne
-Finančný majetok SSO ku dňu 31.10.2009. Stav na bežnom bankovom účte
spoločnosti
vedenom vo Volksbank Slovensko má zostatok k 31.10.2009 vo výške 25,249.43 €
(760,664.33 SKK) Stav pokladničnej hotovosti k 31.10.2009 bol vo výške 702.49 €
(21.163,20 SKK).
-Výbor diskutoval o znení Stanov SSO, je potrebné zmeniť stanovy podľa súčasných
podmienok. Návrhy výboru sa zverejnia na internetovej stránke na diskusiu členom
SSO.
Uzn. č.9/2009 Pripraviť návrh na novelizovanie Stanov SSO.
Zodp.: Výbor SSO, termín do budúcej schôdze výboru.

Zapísal: Sičák
Overil : Doležal

