Zápisnica zo Zhromaždenia členov SSO,  09. 09 . 2021 Holiday Inn , Žilina
Program:
	Voľba mandátovej komisie

Voľba návrhovej komisie
Nové vedenie sekcií SSO
Správa o činnosti výboru v roku 2020
Správa Dozornej rady za rok 2020
Diskusia
Hlasovanie o prijatých návrhoch a uzneseniach
Rôzne

 1. Schôdzu otvoril predseda SSO doc. Doležal, privítal účastníkov, oboznámil ich s                        navrhovaným programom. Prítomní členovia SSO navrhovaný program schválili bez pripomienok
 2. Voľba mandátovej komisie. Do mandátovej komisie boli zvolení: Dr. Žabka  a Dr. Hriseňko ml.
3. Voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie boli zvolení: Dr. Kučerová  a Dr. Vrancová 
4. Nové vedenie sekcií SSO, voľby sa konali v mesiaci máj a jún 2021 
Audiologická sekcia, posledné voľby 2010, predseda doc.MUDr. Z.Kabátová, CSc.
Predseda : doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc. (Bratislava)
Členovia výboru : MUDr. Eleonóra Dzurčaninová (Košice)    
        MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD. (Bratislava)
Sekcia detskej ORL, posledné voľby 2016, predseda MUDr.A. Jovankovičová, PhD.
Predseda : MUDr. Samuel Kunzo (Bratislava)
Členovia výboru : MUDr. Jana Barkociová (Bratislava)
		        MUDr. Andrej Koman (Košice)
Foniatrická sekcia, posledné voľby 2010, predseda MUDr. D. Volmutová
Predseda : MUDr. Ľubica Šuchová, PhD. (Bratislava)
Členovia výboru : MUDr. Zuzana Balcová (Zlaté Moravce)
		        MUDr. Dagmar Volmutová (Bratislava)
Laryngologická sekcia, posledné voľby 2010, predseda MUDr. I. Šebová, CSc. MPH
Predseda : doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. MPH. (Bratislava)
Členovia výboru : MUDr. Branislav Lorenc (Bratislava)
		        MUDr. Ľubica Šuchová, PhD. (Bratislava)
Otologická sekcia, posledné voľby 2010, predseda prof. MUDr. J. Klačanský, CSc.
Predseda : prof. MUDr. Milan Profant, CSc. (Bratislava)
Členovia výboru : MUDr. Ivan Veme (Košice)
		    MUDr. Albert Hačko (Topoľčany)
Rinologická sekcia, posledné voľby 2011, predseda MUDr. M. Sičák, PhD.
Predseda : MUDr. Marián Sičák, PhD. (Ružomberok)
Členovia výboru : MUDr. Marián Kováč (Banská Bystrica)
		        MUDr. Tibor Barta, PhD. (Bratislava)
Sekcia Mladí ORL, založená 2021, poverená MUDr. I. Vyrvová (Matejová)
Predseda : MUDr. Diana Horvát Hriseňková (Humenné)
Členovia výboru : MUDr. Bibiána Varga (Košice)
		        MUDr. Barbora Matejková, MBA (Poprad)
Zostávajúce 4 odborné sekcie SSO  – voľby :
Sekcia klinickej logopédie (posledné voľby 2017),nové voľby 2022
Predseda : Mgr. Moškurjáková
Sekcia neštátnych ORL (posledné voľby 2017), nové voľby 2022
Predseda : MUDr. Kulich
Otoneurologická sekcia (posledné voľby 2019), nové voľby 2024
Predseda : MUDr. Csekesová
Onkologická sekcia (posledné voľby 2020), nové voľby 2025
Predseda : doc. MUDr. Čalkovský
4. Správu o činnosti SSO za rok 2020 predniesol vedecký sekretár Dr. Barta. Správa o činnosti je prílohou zápisnice. Zhromaždenie členov zobralo správu na vedomie
5. Správu  Dozornej rady za rok 2020 predniesla predsedkyňa Dozornej rady  Dr.Obtulovičová . DR potvrdzuje splnenie  uznesení výboru SSO za rok 2020 aj členskej schôdze SSO za rok 2019. Bola skontrolovaná inventarizácia majetku SSO- hnuteľného majetku SSO s obstarávacou cenou, so súpisom opráv,  inventarizácia pokladničnej hotovosti, stav peňažných prostriedkov v peňažnom ústave. Bolo skontrolované daňové priznanie za rok 2020, vyplácanie cestovných náhrad, sociálneho poistenia, účty aktíva a  pasíva. Bolo konštatované, že účtovné materiály sa vedú prehľadne, výsledky finančného hospodárenia sú bez nedostatkov.  Zhromaždenie členov zobralo na vedomie správu DR, je prílohou zápisnice
 Diskusia:  otázka zvýšenia príjmov SSO (zvýšenie členského?, reklamné aktivity, inovácia web stránky s možnosťou reklamného priestoru, dobrovoľný príspevok s.r.o) Dr.Hriseňko, Dr.Csentes 16.-€ prečo pre SLS. Ak zvýšiť členské, tak účelovo viazať.....
Návrh zhromaždenia : predseda SSO osloví mailom členov so zvýšením členského o 10 eur, ktoré budú účelovo viazané na vzdelávanie mladých členov  (Dr.Antalová ohľadom kľúča prideľovania finančnej podpory vzdelávanie- Dr.Hriseňková vysvetlila o navrhovaných formách prideľovania financií
Dr.Kulich -príspevok ohľadom lekárov Nitrianskeho kraja neuznanie výkonu 63, VšZP , neštátni ORL žiadajú o podporu v jednaní s poisťovňou 
  Predseda SSO vyzval prítomných, aby prihlasovali do súťaže svoje publikácie a prednášky za rok 2020 najlepšie mailom. Prihlásené príspevky budú vyhodnotené v súťaži o najlepšiu publikáciu, prednášku, kapitolu v odbornej knihe a monografiu 
 6. Mandátová komisia oznámila, že na zhromaždení členov SSO sa  zúčastnilo 48 členov SSO, čím v zmysle Stanov SSO bolo zhromaždenie členov SSO uznášaniaschopné. 
Návrhová komisia. Dr. Kučerová a Dr.Vrancová navrhla:
 1. Členská schôdza berie na vedomie správu o činnosti výboru SSO za rok 2020
2. Členská schôdza berie na vedomie správu o činnosti Dozornej rady SSO za rok 2020
3. Uznesenie Zhromaždenia členov SSO č.1/2021 Členská schôdza poverila sekciu Mladých ORL obnovením webovej stránky SSO 
4. Uznesenie Zhromaždenia členov SSO č.2/2021 Zhromaždenie zaviazalo vedeckého sekretára SSO rozposlať informačné maily ohľadom navýšenia členského poplatku za účelom zvýšenia finančnej podpory vzdelávania v odbore (zvýšenie o 10,00 EUR ... účelovo viazané poplatky)
5. Uznesenie Zhromaždenia členov SSO č.3/2021 Členská schôdza požiadala vedeckého sekretára SSO o komunikáciu so zdravotnými poisťovňami ohľadne vykazovania ambulantných výkonov (platí pôvodný bodovník, kde nie je zakázaná kombinácia jednotlivých výkonov)
6. Uznesenie Zhromaždenia členov SSO č.4/2021 Výbor SSO poverí hlavného odborníka o požiadanie MZ SR a jednotlivých zdravotných poisťovní o uznanie výkonov č. 67 a 68a v čase pandémie COVID 19.
Hlasovaním Zhromaždenie členov schválilo navrhované uznesenia počtom hlasov za 48 .
Rôzne Dr.Volmutová- pozvanie na foniatrický kongres v Ba 7.10- 9.10. 2021

Na záver zhromaždenia členov SSO, predseda SSO  Doc. Doležal poďakoval prítomným za účasť.
 Zapísal:  Barta                                                                                                                             
Overil:  Doležal
Žilina  9. 9. 2021


