
 
Zápisnica zo zasadnutia výboru SSO dňa 15.11.2005 v knižnici ORL kliniky Antolská 11, 
Bratislava 
 
 
 
Prítomní Profant, Doležal, Barta, Kovaľ, Kováč, Sičák,  
 
Ospravedlnený : Klačanský, 
 
Predsedovia sekcií: - Jakubíková, Hajtman, Šimko, Heriban,  
Revízna komisa : Šebová 
 
 

1. Kontrola zápisnice- nebol splnený prvý bod – zmena redakčnej rady časopisu, začala 
sa diskusia s prof. Klačanským, ktorý vyzýva k zverejneniu publikácií doktorandov 
a atestantov.  Časopis ostane v doterajších majetkoprávnych vzťahoch. Uznesenie : 

Aktualizáciu redakčnej rady zrealizuje predseda SSO. Termín: do nabližšieho 
zasadnutia výboru 
Kontakt s katalogizačnou komisiou zahájil predseda SSO rokovaním s MZSR. MZ 
požaduje definovať počet operácií, predpokladané množstvo implantovaných protézok 
a oddelenia, na ktorých sa majú tieto operácie robiť. Výbor musí vytvoriť zoznam 
pracovísk, ktoré budú potrebovať tieto protézky. Uznesenie: Výbor korešpondečnou 
formou určí zoznam pracovísk, pre ktoré sa požiada o pridelenie protézok. Zoznam 
pracovísk sa vypracuje na základe výkonov ktoré poslali primári oddelení. 
Zodpovedný : Profant.  Termín:  Do najbližšieho zasadnutia. 
Náplň špecializačného štúdia v ORL.Na zasadnutí akreditačnej komisie MZSR sa 
zúčastnili dňa 11.10.2005 Doležal a Profant. Komisia mala výhrady k výučbovému 
programu ORL najmä k dĺžke prípravy a k obsahu najmä v nadväznosti na 
problematiku detskej otorinolaryngológie. Liečba detských pacientov nemôže byť 
súčasťou výučbového programu pokiaľ existuje samostatná atestácia z detskej 
ORL.Výkony v detskej ORL preto treba zahrnúť do špecializačného študijného 
programu v  ORL a nadstavbovú atestáciu zrušiť. Týmto rozhodnutím sa 
nespochybňuje existencia špecializovaného pracoviska – Detskej ORL kliniky v DFN 
Bratislava, ani oddelenia detskej ORL v Košiciach. Prednostka Detskej ORL kliniky 
Doc.MUDr. Janka Jakubíková, CSc. súhlasí s uvedeným rozhodnutím a súčasne 
požaduje priekazné zahrnutie problematiky detskej ORL do špecializačnej prípravy 
otorinolaryngológa a požadovanie vedomostí z detskej ORL na atestačnej skúške.  

2. Uznesenie: Doležal navrhne zrušenie atestácie z detskej ORL na SZU.. Uznesenie: 

Spoluprácu s akreditačnou komisiou MZ a prijatie špecializačného študijného 
programu zrealizuje Doležal. Termín: Do najbližšieho zasadnutia.   

3. Informácia o katalogizačnej komisii. Na MZ sa zúčastnili rokovania Barta a Profant. 
Prezentoval sa nový softvér katalógu výkonov, úlohou výboru je prerokovať a posúdiť 
zoznam ktorý je k dispozícii, súčasne zaradiť výkony ktoré patria do kompetencie 
otorinolaryngológa. Tým vznikne katalóg výkonov, v ktorom bude špecifikované 
ktoré výkony sa robia v príslušnom odbore medicíny. Z toho sa urobia štandardné 
terapeutické postupy a vyčíslia sa náklady k diagnóze. Uznesenie: Profant a Barta 
odošlú zoznam výkonov robených v ORL na MZ SR. Termín: Do konca novembra 

4. Minimálne vybavenie pracoviska jednodňovej chirurgie. Na rokovaní na MZSR sa 
zúčastnil za výbor SSO Barta.  Vybavenie pracoviska závisí od toho aké výkony sú 



nakontraktované s poisťovňou. Stanovisko výboru  k vybaveniu pracoviska 
jednodňovej chirurgie sa odoslalo na  sekciu zdravotnej starostlivosti MZSR.  

5. Korekcia bodovníka . List s pripomienkami k bodovníku poslal predseda SSO 
ministrovi zdravotníctva SR 2.11.2005. Proti interným predpisom poisťovní sa treba 
obhajovať vecnými argumentami podľa vykonanej práce. Obmedzenia poisťovní sú 
mimo rámec vestníka MZ a liečebného poriadku, ktorý je vyššou právnou normou.  
Výbor zvažuje podanie podnet na úrad pre dohľad na konkrétne odmietnutie kódov 
poisťovňami. Zatiaľ predseda napísal list Generálnemu riaditeľovi VšZP s konkrétnym 
návrhom kombinácie kódov v existujúcom bodovníku.  

6. Kongres SSO 2006. Na organizáciu sa podujal prim. Švec v hoteli Kaskády v Sielnici. 
Témy sa stanovili rinológia, konzervatívna a chirurgická liečba zápalových chorôb 
v ORL, komplikácie chirurgických výkonov v ORL, varia. 

7. Rôzne . Predseda SSO poďakoval Doc. Jakubíkovej za angažovanosť v organizácii 
skríningového vyšetrenia sluchu u novorodencov na Slovensku. Doc,. Jakubíková  
upozorňuje na nedostatočnú starostlivosť o  dieťa , ktoré má ťažkú poruchu sluchu. 
V Bratislave  je málo logopédov, ktorí sa venujú rehabilitácii porúch sluchu. Predseda 
žiada predsedov všetkých sekcií aby napísali správu o činnosti za posledný rok a plán 
činnosti na ďalší rok. Uznesenie: Výbor schválil odmeny pre sekretárky Valkovskú 
a Horváthovú po 5000 Sk za prácu pri organizácii kongresu SSO v Piešťanoch.  
Uznesenie: V budúcnosti sa bude odmena pre ORL oddelenie ktoré organizuje 
národný kongres realizovať prostredníctvom zakúpenia projekčnej a výpočtovej 
techniky, ktorá sa dá započítať do nákladov kongresu.  
Uznesenie: Dodatočne sa schvaluje preplatenie výdavkov za pohonné hmoty  v sume 
2000 Sk MUDr. Doležalovi na kongres UEMS do Salzburgu. Finančný majetok SSO 
je vyčíslený v prílohe.  
 
 
 
 
Vedecký sekretár SSO 
Pavel Doležal 


