Zápisnica z členskej schôdze SSO
v hoteli Sitno vo Vyhniach dňa 24. 10. 2009

Členskú schôdzu SSO viedol vedecký sekretár Doc. MUDr. Doležal , CSc.
Celkový počet členov SSO = 469, počet prítomných : 74. Vzhľadom na to, že nebola
prítomná nadpolovičná väčšina členov SSO, podľa stanov sa začiatok odložil
o 1/2hodinu.
1/ Členskú schôdzu otvoril Doc. Doležal, CSs, prečítal program členskej schôdze
s ktorým všetci súhlasili.
2/ Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
Predseda mandátovej komisie : MUDr. Holan , členovia MUDr. Breza,
MUDr.Melicháč
Predseda návrhovej komisie : Predseda: MUDr.Hlavačková, členovia: MUDr.
Sičák,
MUDr. Šebová
3/ V ďalšom bode programu sa prihovoril členskej obci Prof.Dr.Hajtman. Po
zhodnotení doterajšej činnosti a úloh predsedu a Výbou SSO oznámil prítomným
členom SSO, že dňa 19.10. t. r. na schôdzi Výboru SSO podal demisiu na funkciu
predsedu SSO. Svoje odstúpenie z postu predsedu, ale aj člena Výboru SSO,
zdôvodnil tým, že od apríla t.r., od zvolenia za
predsedu SSO sa mu nepodarilo
zložiť 9-členný výbor SSO a on, ako osoba, nebol akceptovaný akademickou
časťou SSO.
Vzhľadom na demisiu prof. Hajtmana na funkciu predsedu SSO bol následne
poverený vedením SSO vedecký sekretár Doc.Doležal.
4/ Doc. Doležal prečítal správu o činnosti výboru SSO za roky 2008 a 2009
doteraz. K štandardným úlohám výboru patrila tvorba a zverejnenie termínovej
listiny vzdelávacích podujatí, zabezpečenie a organizácia Neuschlových dní 1516.5. v Martine, kongresu spoločnosti v Trebišove 4.až 5.9 2008, Otologického dňa
a bienále disekcie spánkovej kosti 16.-19.3.2008 v Bratislave.,demonštračného
kurzu chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti v Ružomberku 21.23.1.2008, príprava 56. kongresu SS0 a tretieho česko – slovenského kongresu
v Prahe až 8-11. sept. 2009 a všetkých ostatných akcií garantovaných SSO. Výbor
sa spolupodieľal aj na odbornej akcii onkologickej spoločnosti s názvom : Cielená
terapia karcinómov hlavy a krku dňa 26.1. 2008 v Starom Smokovci.
Výbor pripravil spolu s redakčnou radou návrh edičného plánu odborného časopisu
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. V doteraz dobrej spolupráci
s vydavateľstvom Samedi časopis vychádzal v kvalitnej úprave podľa plánu 3x ročne.
Členovia výboru sa podieľali na vypracovaní požiadaviek minimálneho personálneho
zabezpečenia ORL oddelenia pre MZ SR. Vypracovali a predložili katalóg
ambulantných výkonov. Prostredníctvom hlavného odborníka navrhli vyradiť detskú
otorinolaryngológiu zo sústavy subšpecializačných odborov. Pripravili voľby do
výboru pre nové funkčné obdobie.
V marci roku 2009 sa uskutočnili korešpondenčným spôsobom voľby výboru SSO.
Predsedom SSO sa stal prof. Hajtman, vedeckým sekretárom spoločnosti doc.

Doležal. Členmi výboru MUDr. Heriban, MUDr.Volmutová, MUDr. Minárik, MUDr.
Foldy a MUDr. Balcová. Prof. Profant odstúpil z funckie člena výboru na zasadnutí
nového výboru 25.4.2009 v Liptovskom Jáne. MUDr. Barta potvrdil písomne
odstúpenie z funkcie člena výboru neskôr Členstvo vo výbore pri súčasnom zložení
odmietli aj náhradníci v poradí MUDr. Kováč, MUDr. Sičák a prof. Klačanský.
Sedemčlenný výbor pokračoval v činnosti na zasadaní dňa 19.10.2009 v Martine,
zápisnica bude zverejnená v časopise.
Členská schôdza vzala na vedomie a schválila Správu o činnosti výboru SSO za
r.2008.
Členská schôdza jednohlasne schválila správu revíznej komisie.
5/ MUDr.Šebová prečítala správu Revíznej komisie za rok 2008 Revízna komisia
nezistila žiadne nezrovnalosti v účtovníctve. Revízna komisia vyzvala, aby každý
dôležitý výdaj bol uznesením zapísaný v zápisnici.
MUDr. Šebová prečítala odpoveď JUDr. Mistríkovej zo SLS na vzniknutú
povolebnú situáciu:
Plné znenie odpovede zo SLS:
1/ Ak sú platné voľby, tak predseda výboru má všetky kompetencie, aj keď je
neúplný 9 členný výbor. Podľa čl. VI. Stanov SSO, bodu 8 výbor je uznášania
schopný pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov, to znamená z počtu deväť ich tam
musí byť 5.Pokiaľ zvolení kandidáti, ktorí sa umiestnili na 10., 11. a 12. mieste (ako
náhradníci) nemajú záujem pracovať vo výbore je potrebné vykonať doplňujúce
voľby do výboru.
2/ Voľby do revíznej komisie tak isto mali prebehnúť súčasne s voľbami do výboru.
na samostatnej kandidátnej listine. Ak bol navrhnutý spôsob volieb
korešpondenčne, tak mali prebehnúť korešpondenčným spôsobom.
3/ Stanovy by mali byť zosúladené so SLS najmä ( názvoslovie orgánov, doplniť
kompetencie orgánov, spôsob volieb , vhodné aj volebné obdobie, vznik, zánik
členstva ), členský príspevok (pre SLS).
S pozdravom
JUDr. Mistríková - SLS, Bratislava, JUDr. Mária Kačmarská
6/ Do diskusie o zložení výboru SSO sa prihlásili :
Doc. Doležal , MUDr.Stražovcová, MUDr.Kováč, MUDr.Sičák, MUDr. Hlavačková,
MUDr. Breza
MUDr. Minárik sa rozhodol odstúpiť z výboru vzhľadom na vzniknutú patovú
situáciu
Prof. Klačanský súhlasil s členstvom vo Výbore SSO za predpokladu pomeru 5
štátnych a 4 neštátni lekári, súčasne tlmočil rovnaké stanovisko prof. Profanta a
MUDr. Bartu
Po ukončení diskusie Doc. Doležal vyzval návrhovu komisiu, aby predniesla na
schválenie zloženie nového výboru a dal hlasovať o tomto návrhu.

Návrhová komisia predložila na hlasovanie nové zloženie Výboru SSO :
Doc. Doležal, Prof. Profant, MUDr. Heriban, MUDr. Foldi, MUDr. Balcová,
MUDr.Barta, Prof. Klačanský ,MUDr. Volmutová , MUDr. Kováč.
MUDr.Holan : Hlasovanie: prítomní 74 členov, proti: 3 členovia, zdržal sa 1
MUDr.Balcová : podala návrh na zmenu v stanovách, aby sa predsedom výboru
nestal automaticky ten člen, ktorý dostane najvyšší počet hlasov, ale zvolený
výbor si bude predsedu voliť zo svojich radov.
MUDr. Strážovcová, MUDr. Hlavačková: žiadame, aby v stanovách bol
ustanovený model volieb do výboru – vopred dohodnutý pomer štátnych
a neštátnych lekárov, ktorí budú volení do výboru.
MUDr. Volmutová : návrh do nových stanov, aby predseda výboru SSO bol
maximálne 2 volebné obdobia.
MUDr.Šebová: Nový výbor by mal pripaviť návrh na zmenu stanov, ktoré budú
platiť v novom volebnom období. Súčasne je potrebné zosúladiť stanovy SSO
so stanovami SLS. ( premenovanie reviznej komisie na dozornú radu), predsedu
výboru budú voliť členovia vyboru.
MUDr.Foldi: navrhuje, aby výbor SSO vypracoval spoločne návrh na zmenu
stanov tak, aby bol prijateľný rovnako pre štátnych ako aj pre neštátnych lekárov,
a tento dal na verejnú diskusiu na inernetovú stranku . Až po verejnej diskusii sa
predloží na schválenie na členskú schôdzu.
Doc.Doležal vyzval Navrhovú komisiu , aby predložila návrahy na uznesenia :
Členská schôdza
a) schválila :
1) správu o činnosti Výboru SSO za rok 2008
2) správu Revíznej komisie SSO za rok 2008
3) schvaľuje Výbor SSO v zložení: MUDr. Zuzana Balcová, MUDr. Tibor Barta,
PhD.Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., MUDr. Gabriel Foldi, MUDr. Martin
Heriban, Prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc., MUDr. Marián Kováč , Prof.
MUDr. Milan Profant, CSc., MUDr. Dagmar Volmutová
b) berie na vedomie :
l) odstúpenie prof. MUDr. Andreja Hajtmana, CSc. z funkcie predsedu SSO a aj
člena Výboru SSO
2) odstúpenie MUDr. Júliusa Minárika z funkcie člena Výboru SSO

3) právne stanovisko Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) k činnosti
neúplného Výboru SSO a upozornenie SLS na potrebu zmeny stanov SSO a ich
zosúladenie so stanovami SLS
4) MUDr. Marián Kováč prijal funkciu člena Výboru SSO
5) MUDr. Marián Sičák, PhD. odmietol funkciu člena Výboru SSO za okolností, že
vo výbore bude 5 štátnych a 4 neštátni ORL lekári, žiadal, aby tam bolo minimálne
6 štátnych lekárov
6) prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc. prijal funkciu člena Výboru SSO
7) prof. MUDr. Milan Profant, CSc. prijal funkciu člena Výboru SSO
8) MUDr. Tibor Barta, PhD. prijal funkciu člena Výboru SSO
c) ukladá :
1) zvolať zasadnutie novozvoleného výboru SSO a v zmysle stanov SSO ustanoviť
predsedu , podpredsedu a vedeckého sekretára SSO
Zodpovedný: Doležal
Termín: do 14 dní
2) zorganizovať korešpondenčnou formou voľby do Revíznej komisie SSO,
kandidáti musia vopred dať súhlas s kandidatúrou
Zodpovedný: výbor SSO
Termín: do 3 mesiacov
3) pripraviť návrh novelizovaných stanov SSO a predložiť ich na diskusiu všetkým
členom SSO prostredníctvom webovej stránky spoločnosti
Zodpovedný: výbor SSO
Termín: do 6 mesiacov
Vypracovala návrhová komisia v zložení: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, MUDr.
Edita Hlavačková, MUDr. Marián Sičák, PhD.
Zápisnicu zapísala : MUDr.Dagmar Volmutová
Overil : Doc. Doležal – vedecký sekretár

