Zápis z valného shromáždění Společnosti preventivní stomatologie
Konaného 17. dubna 2010 v hotelu Skalský Dvůr
1. Valné shromáždění SPS zahájila v 10:00 předsedkyně výboru SPS MUDr. Blanka
Stojanovičová.

•

Přítomno bylo 36 řádných členů SPS. Protože nebyl přítomen nadpoloviční počet členů,
valné shromáždění nebylo usnášeníschopné. Dle stanov SPS byla zahájena čekací doba.

2. V 10:40 bylo zahájeno řádné valné shromáždění SPS s počtem 36 řádných členů.
3. Zprávu o hospodaření SPS za rok 2010 – přednesla Dr. Benáková
4. Zpráva revizní komise za rok 2010 přednesla Dr. Stojanovičová
5. Studentská soutěž o účast na týdnu ČZ 2010
•

Přihlášeni 3 studenti LF, 7 studentek hygienistek. Bylo vylosováno pět studentů.

•

Jednání o nových pravidlech sponzorování.

Diskuze:
•

Dr. Perničková – Stárnutí členské základny, otázka zda bude společnost existovat,
studenti a mladí lékaři nemají zájem o konzervační, ale hlavně o implantologii. Nutno
sjednotit a nastavit pravidla.

•

Dr. Havlíčková – Malá nabídka veřejných akcí na ulici, najít nové možnosti akcí a
přilákat studenty

•

Dr. Žaloudková – Snaha vtáhnout studenty na pomoc při veřejných akcích a vtáhnout
studenty do společnosti. Návrh - reacol 1x za 2 roky – nesouhlas.

•

Dr. Šátková – špatná propagace hygieny od Profimedu

•

Dr. Bazala – nebudeme mít nástupce. Návrh – podmínka sponzorování účastnit se aktivně
akcí na ulici a tak vtáhnout lidi do společnosti

6. Nové webové stránky společnosti www. zubari.cz
•

Aktivní od 15. 4. 2010

•

Demoverze www.zubari.aspone.cz. Stránky funkční již od reacolu

7. Volby do orgánů SPS

•

Revizní komise – návrh na nového člena Dr. Žaloudková. Hlasování 36 pro 0 proti –
jednomyslně schváleno

•

Členové nové revizní komise Dr. Kadlecová, Dr. Kalousková, Dr. Žaloudková – návrh
nového výboru: Dr. Stojanovičová, Dr. Benáková, Dr. Havlíčková, Dr. Černý, Dr.
Koláček, Dr. Sedlmayer.

•

Hlasování 36 pro 0 proti – jednomyslně schváleno

8. Salima Brno 2010
•

Dr. Havlíčkové a Dr. Stojanovičové vysloveno poděkování za organizaci.

•

Paní Duškové bylo vysloveno poděkování za sponzorování kartáčky. Akce se zúčastnilo
asi 200 frekventantů.

9. Mezi ploty – letošní ročník nemá kdo organizovat
•

Návrh nové akce začátkem července Bakov nad Jizerou. Nutno upřesnit a domluvit.

10. Žádost o podporu zdravý zoubek
•

přislíbena podpora 10 000 Kč na novou akci

•

Hlasování: 36 pro, 0 proti

11. Nabídka zveřejnění jednotlivých členů společnosti na Seznam.cz
•

Magistra Žáčková nabídla v rámci projektu na podporu prezentace jednotlivých
profesních organizací umístit SPS a seznam jejich členů na stránky Seznam.cz

Diskuze:
•

Dr. Sedlmayer – možnost zneužití

•

Dr. Bazala – návrh: SPS jen jako logo společnosti s odkazem na naše stránky.

Hlasování: 36 pro, 0 proti
Usnesení: SPS jen jako logo

12. Žádost společnosti SPS ČSK o registraci SPS jako odborné společnosti
Hlasování 36 pro, 0 proti
13. Termín příštího shromáždění

•

Návrh, zda se má valné shromáždění konat odděleně od reacolu nebo společně
s reacolem na Skalském Dvoře v termínu 8. – 9. 4. 2011.

Hlasování: 36 pro, 0 proti
Usnesení: Valné shromáždění SPS se bude konat odděleně od recolu 8. – 9.4. 2011 na Skalském
Dvoře.
14. Valné shromáždění ukončila Dr. Stojanovičová ve 13:15

