
ZáPi§ z členské schůze SSTA dne 13.10.2016. Praha. hotel International

1. Zahájení
schŮzi zahájil předseda SSTA doc. Havlas přivítaním všech přítomných členů.

2. Zpráva předsedy o činnosti a aktivitách výboru SSTA
představení členů a aktivit výboru
informace o jednání s pojišt'ovnou ve věci nových Ask kódů
informace o Členské základně aponíženi ročního příspěvku pro mladé lékaře
do 30 let na 200,-Kč ročně, SSTA má nyní I48 řádných členů, ztoho 6
neplatičů s dluhem vyšším než 600,-Kě,tj.bezvolebního práva
informace o zavedení následujících ocenění, schválené výborem SSTA
d Čestné ělenství - toto ocenění obdrži lékař za významný počin v našem

oboru nebo dlouhodobý přínos pro SSTA a bude obdarován diplomem a
pamětní medailí s logem SSTA

b) ČestnÉ uznání - toto uznání bude ve formě diplomu předano vybranému
lékaři buď za nejlepší prezentaci přednesenou na národním kongresu SSTA
v CR nebo za excelentní publikaci v oboru ve význarrtném časopise,
popřípadě za jiný významný počin v oboru.

O bianuálně (vždy na národním kongresu pořádaném v čn; bude
vYhlaŠována cena za 2 nej|epší počiny/publikace v oboru s oceněním ve
výŠi 10.000 Kč pro každého ve formě příspěvku na zahraniční kongres
s tématikou artroskopie a sportovní traumatologie.

3. Zpráva pokladníka Dr. Sadovského (přednesl předseda doc.Havlas)
informace o výsledcích hospodaření společnosti (stav účtu 371 400,-Kč)
Předseda SSTA zopakoval informaci z minulé členské schůze o ukončení
PředPlatného a využití finančních prostředků na jiné aktivity společnosti, např.
multicentrické studie, apod. Důvodem byly stále rostoucí náklady na zajištěn1
PředPlatného a s tím související negativní bilance hospodaření společnosti

Přehled cen předplatného časopisu Arthroscopy:
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Volby výboru SSTA
navržena volební a mandátová komise ve složení: dr.Musil a dr.kotaška
zménY v kandidátech: dr. Zemanemnavrženo doplnění dr. Kautznera na
kandidátní listinu: odsouhlaseno; další kandidáti z plénanej sou.
volební komise konstatuje neusnášeníschopný počet členů; schůze přerušena.
pokračování schůze, přítomno 29 volitelů
Přistoupeno k hlasování, oďevzdáno bylo 29 platnýchvolebních lístků
výsledky (řazeno abecedně): doc.Havlas (29 hlasů), dr. Kalina (18 hlasů),
doc.Paša (22 hlasů), doc.Podškubka (20 hlasů), dr.Sadovský (22hlast),
prof.Trč (24 hlasů), dr.Zeman(22hlasů),dr. Kautzner (12 hlasů)

4.



Závér: sedmičlenný výbor SSTA ztstává ve stejném složení, nový výbor začne
pracovat s účinností od 1.1 .2017, noý předseda bude zvolen na jednání
výboru po ukončení členské schůze

5. Závér členské schůze
Prof. Trě poděkoval stávajícímu předsedovi doc.Havlasoví za čtyřleté období
vedení společnosti a za skvělé zorganizování Národního kongresu
ukončení členské schůze

6. Jednání nového výboru po ukončení členské schůze
výbor jednohlasně zvolil novým předsedou prof.Trče, místopředseda:
doc.Havlas, pokladník: dr. Sadovský, vědecký sekretář: dr. Zeman
předsedou revizní komise byl nawžen dr. Kautzner (místo dr.Mašáta), dalšími
členy reťtzni komise zúsávají prim. Ditmar a prim. Mačák.
projednán návrh, aby naše společnost byla nositelem našich kódů a nikoliv
spoleěnost ČSOr
odsouhlasena příprava nových "kalkulační listů" na:

a) revizní ASK operace kolena s použitím aloštěpu (zptacuje doc.Paša)
b) náročná ASK operace ramena -rotátorová manžetao stabilizace

(zpracuj e dr. Sadovský/dr.Kalina)
c) ASK operace kyčle (zpracuje dr. Zemanlpřípadně dr.Kautzner

zmíněn nově zákon o nemožnosti opakovaného používáni jednorazoqých
pomůcek
diskutována vhodnost garance naší společnosti nad ASK akcemi pořádanými
v ČR, bude konzultováno s pořádajícími firmami + co jim může nabídnout
naše společnost
ukončeníjednaní, výbor pod vedením nového předsedy začne pracovat od
I.I.2017

Zapsali: dr. Zeman/ Bezrouková
Schválil: doc.Havlas

Y Praze dne 21 .I0.2016
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