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Zápis z valného shromáždění Společnosti preventivní stomatologie 

konaného 18.dubna 2009 v hotelu Krystal v Praze 

 

1. Valné shromáţdění SPS zahájila v 10.00 dr. Stojanovičová, prezidentka SPS. Přítomno 

bylo 47 řádných členů SPS, coţ nebyl nadpoloviční počet členů SPS. Valné shromáţdění 

nebylo v tomto okamţiku usnášeníschopné. Byla zahájena čekací doba dle stanov SPS. 

2. V 10,35 byla zahájena řádná valné shromáţdění SPS  s počtem 47 řádných členů, dle 

prezenční listiny. Dr. Stojanovičová ohlásila odstoupení členek výboru: dr. Muzikantová 

odstoupila z výboru společnosti a vystoupila z řad členů SPS, dr. Šíchová odstoupila z výboru 

společnosti ze zdravotních důvodů. 

3. Kandidaturu za člena výboru přijal Dr. Michal Koláček. 

   Volby : pro 47, proti 0 zdržel se 0 

  V.S. rozhodlo neobsazovat uvolněné místo ve výboru a dovolit člena výboru při příštím V.S. 

4. Informace o www. stránkách, o cenách vedení stránek a ceně případných nových stránek. 

diskuse o www stránkách: 

Dr. Perničková- stránky nejsou to hlavní, diskutujme o smyslu SPS 

Dr.Bazala- aby se společnost vrátila k tomu, proč vznikala 

Dr.Kalousková-aby po týdnu čistých zubů přibylo více členů, kteří se ze současných stránek 

nedozvědí, jak a kde se přihlásit, pokud se přihlásí, tak nemají odpověď a neví jestli jsou 

členy nebo ne. 

Dr. Sedelmayer- náplň SPS je jednoduchá- zjistit jedenkrát za rok, ţe jsem nesklouzl a 

nezlajdačil při čištění zubů. 

Proběhla dlouhá diskuse o funkci SPS. 

Dr.Bazala shrnul. Ujasnili jsme si funkci SPS 

1. vůči vlastním členům-recally 

2. vůči společnosti- Mezi ploty, Salima 

při tomto více zapojit mladé členy. 

Z tohoto vyplynul návrh usnesení SPS:    

Činnost SPS je dvojí:1. vůči vlastní členům 

                                     2. vůči veřejnosti   

Vůči vlastním členům v organizování recallů a vůči veřejnosti v propagaci správného 

čištění zubů.     

pro 47, proti 0 zdržel se 0 

 

Dr. Černý- jak vést stránky- dobrovolně, nebo zprostředkovaně firmou. 

Dr. Prouza Jan- umoţnit komunikaci ve formě diskusního fora. 

Dr.Kuhn-aby to bylo jednoduché a informovalo-na www aby toho moc nebylo-zjednodušit-

zaměřit se na styk s lidmi na recallech 
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Dr.Kalousková stránky jednoduché, práce dobrovolná. 

Dr.Sedelmayer-nedělat nové stránky dokud nejsou naplněné staré. 

 

Diskuse o www pokračovala po přestávce, po ní bylo přítomno 45 členů SPS 

 

Dr. Šípková, která vede databázi členů- není zpětná vazba. 

Dr.Černý-struktura současných stránek to neumoţňuje 

Dotaz z pléna-bylo by moţné se přihlašovat na recally přes www? 

Dr.Černý- moţná bude moţné přidat další modul asi za 4-5tis. korun 

Dr. Havlíčková-proč budovat něco starého? Není lepší vytvořit nové? 

Dr. Havlíčková podala návrh na vytvoření nových stránek. 

Valné shromáţdění přijalo usnesení o vytvoření nových www. stránek 

Usnesení o vytvoření nových www. stránek 

pro 36, proti 6, zdržel se 3  

 

Na výzvu výboru aby se přihlásili členové, kteří mají zájem pomoci při tvorbě a vedení 

stránek se přihlásili: 

Dr.Šípková a dr. Benáková při vedení databáze členů, dr. Prouza Jan pomoc při tvorbě 

stránek. 

 

5. Administrativní zastoupení SPS 

Diskuse, pomoc přislíbila sl. Sabina Horáková 

Dr, Kaňa- návrh máme-li platit externí firmě, proč neohodnotit práci členů, alespoň 

symbolické uznání a vznesl návrh, aby členové výboru a lidé, kteří se budou podílet na vedení 

agendy společnosti, neplatili za recall, příspěvky SPS ano. 

Návrh z pléna- aby instruktoři na recallu byly odměněni částkou 500kč/ den recallu, dva 

pořadatelé recallu 

Usnesení valného shromáždění SPS: 

Členové výboru SPS neplatí částku 3000Kč za recall. 

 pro 45, proti 0 zdržel se 0 

 

Usnesení valného shromáždění SPS: 

Níže jmenovaní členové SPS, Jan Prouza, Petra Šípková a Mirka Benáková za práci 

spojenou s vedením agendy SPS neplatí částku 3000,-Kč za recall. 

pro 42, proti 0 zdržel se 3 

 

Usnesení valného shromáždění SPS: 
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Dva organizátoři každého recallu neplatí částku 3000,-Kč za recall. 

Instruktoři na recallu budou odměněni částkou 500,-Kč/den recallu. 

pro 45, proti 0 zdržel se 0 

 

Dále se diskutovalo k práci účetní SPS, která nedodala zprávu o hospodaření za rok 2008. 

Dr. Benáková byla pověřena, aby paní Rybářová odeslala všem aktivním členům SPS zprávu 

ohospodaření za rok 2008. Dále bude třeba zajistit, aby daňové doklady o zaplacení recallu a 

členského příspěvku, byly odeslány plátcům po zaplacení. 

 

Hlasování valného shromáţdění o výměně účetního:  

pro 45, proti 0 zdržel se 0 

Valné shromáždění pověřuje výbor SPS najít nového účetního a ukončit spolupráci 

s dosavadní účetní. 

 

Soutěž studentů o účast na TČZ 2009 

Hlasování  pro sponzorování studentů 

pro 43, proti 2 zdržel se 0 

Při dalších hlasováních o počtu studentů byl vítězný návrh na počet 5ti studentů. 

pro 45, proti 0 zdržel se 0 

Usnesení valného shromáždění SPS: 

SPS bude v roce 2009 sponzorovat 5 studentů stomatologie.  

Vyhlášení tohoto bude okamžitě, uzávěrka přihlášek 14.5.2009, losování účastníků a 

náhradníků provedou členové výboru 16.5.2009 v Olomouci.  

Vylosovaní účastníci se musí registrovat do 31.5.2009 u firmy Merten-Dental. 

Nezaregistrují-li se, bude osloven náhradník. 

Různé: 

Návrh z pléna na hlasování zdali se má konat Valné shromáţdění SPS společně s recallem, 

tak, jak to byl dříve, anebo odděleně. 

Hlasování zdali se má konat VS SPS odděleně od recallu: 

pro 31, proti 10 zdržel se 3 

 

Byl vznesen návrh z pléna na konání VS SPS 17.4.2010 na Skalském Dvoře, náhradní 

varianta Brno. 

pro 31, proti 8 zdržel se 5 

Usnesení Valného shromáždění: 

Valné shromáždění SPS se bude konat 17.4.2010 na Skalském Dvoře odděleně od 

recallu. 
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Dr.Šádková-moţnost prezentace SPS na veřejnosti, tak jak to bylo uveřejněno v Reflexu. 

Dr.Černý- pokusí se domluvit účast dr. |Sedelmayera v TV. 

Dr.Sekvard přednesl ţádost organizátorů Zdravého zoubku 2009 o sponzorský příspěvek na 

provedení akce ve výši 10 000,-Kč. 

pro 44, proti 0 zdržel se 1 

Usnesení Valného shromáždění: 

Valné shromáždění SPS podpoří konání akce Zdravý zoubek 2009 částkou 10 000,-Kč 

 

Dr.Ţaloudková informovala VS SPS jak organizuje nácvik čištění zubů v klubu seniorů 

v Praze a poţádala o finanční podporu. 

Dr.Štejfová Marie provádí podobnou akci v mateřském domě v Turnové  

Dr.Bazala podal návrh, aby materiálové náklady na akce, které byly provedeny na veřejnosti, 

zdokumentovány a uveřejněny na našem webu byly proplaceny SPS do výše 2000,-Kč na 

podkladě faktury. 

pro 44, proti 0 zdržel se 1 

Usnesení Valného shromáždění: 

Valné shromáždění SPS se rozhodlo, že SPS bude proplácet materiálové náklady  za 

provedení akce na veřejnosti členem SPS, která byla zdokumentována, článek a 

fotodokumentace uveřejněna na našem webu, na podkladě faktury dodavatele materiálu 

do výše 2000,-Kč. 

 

Po přestávce pokračovalo VS SPS prezentacemi a zprávami jednotlivých členů. 

 

Valné shromáţdění SPS ukončila prezidentka dr. Blanka Stojanovičová v 17.45. 

 

 

Zapsal dr. Radek Sekvard  


