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Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych vám všem do roku 2014 popřála vše nejlepší, hodně pohody, zdraví a 
spokojenosti, a to nejenom vám, ale i vašim blízkým.

Nejprve bych vás ráda informovala o tom, čím se Česká společnost protetické stomatologie 
zabývala v minulém roce a jaké má plány pro nejbližší období.

Aktivity ČSPS i jejího výboru vycházely z přijatých plánů činnosti a jejich další směřování je 
nyní určeno závěry členské schůze konané 29. 11. 2013. Dokumenty z tohoto setkání jsou 
k dispozici v sekretariátu u pí. Z. Hromádkové a výběr nejdůležitějších informací je zveřejněn 
na našich nových webových stránkách: www.protetickaspolecnost.cz Výbor na svých 
pravidelných zasedáních dospěl k závěru, že bez moderních a zajímavých webových stránek 
nelze dostatečně rozvíjet činnost.  Základem je efektivní komunikace jak se členy 
společnosti, tak s odbornou i laickou veřejností. Tyto stránky se právě otevírají, a aby plnily 
svoji úlohu, je na nás všech o ně pečovat, využívat jejich prostor pro výměnu zkušeností a 
současně zainteresovat partnery/sponzory pro podporu našich aktivit.

Za významné činnosti v minulém období považuji:
- realizaci setkání garantů výuky protetických předmětů z 5 univerzitních pracovišť 

v ČR, jehož výsledkem je nejen analýza obsahu a formy výuky, ale především 
doporučení, jak zlepšit kvalitu absolventů, jejichž počty stále narůstají;

- v posledním období se zintenzivnila spolupráce ČSPS a ČSK – členové naší 
společnosti jsou aktivní v Představenstvu, ve Vědecké radě ČSK i Redakční radě 
LKS. Aktivně se podílejí na systematické přípravě kurzů pro absolventy i v rámci 
celoživotního vzdělávání;

- pozitivní ohlas měly odborné kurzy a přednášky zaměřené na ošetřování seniorů, 
které jsme pořádali ve spolupráci s Dentálním učením Kladno;

- tradičně jsme navázali na spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, např. 
Parodontologickou společností, dále s Radiologickou společností (připravované 
stanovisko k NMR kompatibilitě dentálních slitin);

- spolupráce se Slovenskou komorou zubních lékařů vyústila v aktivní účasti našich 
členů jako přednášejících na slovenských odborných seminářích a kongresech;

- činnost ČSPS v rámci Evropské protetické asociace (EPA) se nyní soustředí na 
přípravu kongresu EPA 2015 v Praze. Organizačně bude kongres zajišťován ve 
spolupráci s ČSK. Nyní zřizujeme speciální webové stránky (www.epa2015.cz) a 
oslovujeme kvalitní přednášející z celého světa pro uvedené setkání pod heslem 
„Implantáty ruku v ruce s klasickou protetikou“.



Česká společnost protetické stomatologie

Sekretariát:
Česká společnost protetické stomatologie
Zuzana Hromádková
Slavojova 22
128 00 Praha 2

telefon: 234 709 623
fax:       234 709 619
e-mail: hromadkova@dent.cz

Vážení kolegové, zde bych vás ráda jako budoucí prezident EPA vyzvala k aktivní podpoře 
tohoto kongresu tak, abychom pozitivně navázali na úspěšný EPA kongres pořádaný ČSPS 
v Praze v roce 2001.

Uvedené aktivity naší společnosti jsou finančně náročné a výnos z členských příspěvků a 
seminářů na jejich realizaci nestačí. Proto oslovujeme také sponzory. Jedním ze závěrů 
členské schůze je nová výše ročního členského příspěvku: 1000,- Kč, pro studenty 
zůstává nezměněna ve výši: 100,- Kč. ČSPS tím vyjadřuje podporu mladým kolegům.

číslo účtu: 2263709504/0600
variabilní symbol: začátek rodného čísla
zpráva pro příjemce: jméno člena společnosti

Protetická společnost plánuje rozšíření své činnosti v oblasti odborných konzultací, 
celoživotního vzdělávání, mezioborové spolupráce, osvěty a zvýšení popularity oboru, dále 
při přípravě mladých lékařů pro získání „Evropského osvědčení aktivního specialisty v 
protetice“. Velice jsou vítány vaše podněty pro zlepšení kvality činnosti ČSPS.

Vážení kolegové, upřímně vám děkuji za aktivity, kterými jste v minulém roce podpořili ČSPS 
a do dalšího období vám přeji dostatek tvůrčího elánu k naplnění našich protetických cílů.

S přáním všeho nejlepšího 

                                                              doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
                                                                         předsedkyně ČSPS

Praha, 6. února 2014




