
Zápis ze schůze výboru ČSDS dne 16. 2. 2018 

 

Přítomni: Merglová, Koberová, Ginzelová, Kukletová, Vašáková, Krejčí 

Omluveni: Seydlová, Kuklová, Izakovičová, Hlaďo 

 

1. Přivítání předsedkyní doc. Merglovou 

2. Zhodnocení odborné akce ČSDS v roce 2017 – 2. Den s dětskou stomatologií – doc. 

Merglová 

a. Odborná úroveň 

b. Organizační zajištění 

c. Financování – zatím jsme nedostali 10 tis. od Philipsu a 15 tis. od Colgatu (je to 

způsobeno komplikovaným účetnictvím v uvedených firmách). Náklady spojené 

s organizací Dne s dětskou stomatologií II. 42 329,- Kč (registrace akce 2420,-, 

organizace, tištěné materiály, občerstvení 36 200,-, pronájem sálu 2520,- dárky pro 

přednášející 1185, - Kč). Příjmy (včetně Philipsu a Colgatu + registrační poplatky a 

příspěvek z účtu klinik ČSK) 61200,-. Zisk akce 18 871,- Kč.  

3. Informace o snaze předsedkyně společnosti změnit adresu společnosti na FÚ Plzeň pro účely 

daňového přiznání. Souhlas se změnou adresy by musela vyslovit nadpoloviční většina 

členské základny na plenárním zasedání ČSDS (doloženo prezenční listinou s podpisy). To 

se v současné době jeví jako nerealizovatelné. V těchto snahách nebudeme dále pokračovat 

a adresa se prozatím nebude měnit. 

4. Informace o časopise Česká Stomatologie/Praktické zubní lék. Časopis je ve finanční krizi a 

nemá dostatek odborných prací k publikování. Výbor jednomyslně schválil finanční 

příspěvek pro časopis ve výši 20 tis. Kč a podporu i po stránce publikační. 

5. Plán odborných akcí v roce 2018 – 3. Den s dětskou stomatologií se uskuteční 30. 11. 2018 

v Hradci Králové – schváleno nadpol. většinou přítomných. Nosné téma bude upřesněno do 

června 2018 

a. Přihláška k aktivní účasti a název přednášky – do 5. 9. 2018 

b. Abstrakta do 15. 10. 2018  - obojí zaslat na adresu: koberovar@lfhk.cuni.cz 

6. V roce 2019 oslavíme 50. výročí existence nejprve spolku a později ČSDS – v plánu 

slavnostní odborné zasedání, pravděpodobně Praha 

7. Kongres EAPD v roce 2018 – Lugano 

a. Aktivní účast (přednáška/poster) – min. 5 členů ČSDS 

b. Novým komisařem EAPD za ČR od 2018 budeme navrhovat doc. Merglovou 

c. doc. Koberová v této funkce po 6 letech končí 

d. doc. Koberová členem mandátové a etické komise EAPD od r. 2017 

8. Členové výboru ČSDS budou usilovat o získání nových členů ČSDS z řad mladých lékařů 

9. Členové EAPD (ČR) budou usilovat o získání nových aktivních členů EAPD z ČR 

10. Podpora mladých členů EAPD v účasti na odborných seminářích pořádaných EAPD. V 

loňském roce se takové akce zúčastnila dr.Vašáková 

11. Dr. Krejčí informoval o odborné akci pro mladé lékaře/PGS studenty v Olomouci – Úsměv. 

Požádal o aktivní účast z jednotlivých klinických pracovišť. 

12. Příští schůze výboru ČSDS v pátek 14. 9. 2018 v Praze 

 

Zapsala: Koberová, 19. 2. 2018 
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