Zápisnica
z 2. zasadnutia výboru SSO dňa 19.10.2009 v hoteli Victory v Martine.
Prítomní: Hajtman, Doležal, Heriban, Volmutová, Minárik, Foldi, Balcová
Revizna komisia: Šimko
Predsedovia sekcií: Čabiňák
Ospravedlnili sa všetci ostatní členovia sekcií
Zasadnutie otvoril predseda prof. Hajtman, prečítal program s ktorým všetci súhlasili.
1. Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia výboru SSO.
Uznesenie č.1 sa splnilo v tom zmysle, že Členská schôdza SSO sa uskutoční dňa
24.10.2009 vo Vyhniach pri príležitosti Schôdze neštátnych ORL lekárov
Uznesenie č.2. Voľby predsedov sekcií - sa priebežne plní, termín je do konca rok
2009
Uznesenie č 4. Doplnenie výboru po odstúpení dvoch členov (prof.Profant a prim
Barta )
sa splnilo len formálne. Predseda informoval, že oslovil ďalších členov
s ponukou na prácu vo výbore. Primár Kováč, prednosta Sičák, ani prof. Klačanský
neprijali ponuku pracovať
vo výbore SSO v danom zložení. Po konzultácii s právnikom predseda vyboru
prof.Hajtman ďalších členov SSO neoslovil.
2. Termínová listina SSO. Zostavuje ju vedecký sekretár doc.Doležal. Na výzvu
o poslanie zoznamu akcií, reagovali zatiaľ 4 primári ORL oddelení. Termín
odovzdania formulárov je do konca októbra.
3. Kongres SSO. Výbor považuje za vhodné spojiť Detský ORL kongres a národný
kongres SSO do jedného podujatia. Organizáciou je poverená prof. Jakubíková
a doc. Doležal. Termín je 9-11. septembra 2010, miesto konania Bratislava,
kongresové centrum SUZA na Drotárskej ceste. Hlavnou témou budú diagnostika
a liečba porúch sluchu u detí, foniatria, novinky v ORL pre neštátnych
otolaryngológov a varia. Za komunikáciu s českou foniatrickou spoločnosťou je
zodpovedná dr. Volmutová.
Uznesenie č 5/2009 : Výbor poveruje dr.Volmutovú aby zabezpečila resp.
predtým dohodla organizáciu 8. Československého foniatrického kongresu –
XXI .dni E.Sedláčkovej v Bratislave so zástupcami sekcie českých foniatrov.
Termín do zasadnutia členskej schôdze SSO 24.10.09.
4. Členská schôdza SSO. Termín členskej schôdze sa určil na sobotu 24.10.2009
v hoteli Sitno vo Vyhniach. Pozvánky boli poslané včas podľa stanov spoločnosti.
Správu o činnosti SSO za rok 2008 prednesie doc.Doležal. Správu o činnosti od
apríla 2009 prednesie prof.Hajtman.
Predseda SSO prof.Hajtman sa v záujme udržania funkčnosti výboru rozhodol podať
demisiu. Výbor berie ne vedomie rozhodnutie predsedu a poveruje vedením
spoločnosti vedeckého sekretára doc.Doležala.
Podľa právničky SLS pri neúplnom zložení výboru treba urobiť doplňujúce voľby
Existujú dve možnosti doplnenia výboru: Priamou voľbou na plenárnej schôdzi SSO
alebo korešpondenčne. Najlepšie by bolo doplnenie členov výboru na členskej
schôdzi SSO.

Uznesenie č.6/2009 : Výbor poveruje vedeckého sekretára vyjednávaním
s klinickými otolaryngológmi v záujme doplnenia počtu členov výboru.
Termín. Do členskej schôdze SSO 24.10.09
5. Informácie zo sekcií. Správu o činnosti podali písomne Prof. Jakubíková za sekciu
detskej ORL, Doc. Krošlák za sekciu otologickú, Prof. Hajtman za sekciu onkologickú
, prim. Sičák za sekciu rinologickú, prof. Profant za sekciu audiologickú. Predseda
otoneurologickej sekcie dr. Jäger oznámil, že sa vzdáva funkcie predsedu zo
zdravotných dôvodov. Správu foniatrickej sekcie predložil prim Šimko, sekcie
klinických logopédov Mgr. Čabiňák, sekcie neštátnych otorinolaryngológov dr.
Heriban.
6. Rôzne. Mgr. Čabiňák žiada o definíciu, ako financovať náklady sekcie pri
organizovaní konferencií. SSO by mohla hradiť administratívne výdavky akými sú
poštovné, tlač pozvánok a podobne. Prenájom miestnosti a priame výdavky kongresu
si musia hradiť zo sponzorských peňazí a od vystavujúcich firiem.
Predseda SSO informoval o liste SLS, v ktorom sa vytýka našej spoločnosti
nezaplatenie členského u 76 členov. Sekretárka poslala všetkým list s výzvou na
zaplatenie, alebo ukončenie členstva v spoločnosti.
7. Správa revíznej komisie. Predniesol ju prim. Šimko. Konštatuje sa v nej, že
niektoré položky neboli uvedené v uzneseniach a zápisnice sú neúplné. Účtovná
dokumentácia je vedená správne. Výbor vzal na vedomie správu komisie.
Zapísal: Doležal
Overila: Volmutová dňa 21.10.2009

