
Zápisnica z plenárnej schôdze Slovenskej spolo�nosti pre otorinolaryngológiu 
a chirurgiu hlavy a krku (SSO), 9.septembra 2005, Pieš�any, Kúpe�ný ostrov 
 
 
Po�et prítomných: 118 �lenov SSO 
Predseda plenárnej schôdze: MUDr.Pavel Doležal, CSc., Vedecký sekretár SSO 
Mandátová komisia:  MUDr.Olejár, MUDr.�urík, MUDr.Horváth 
Návrhová komisia: Mudr.Heriban, MUDr.  Ková�, , MUDr.Forbátová 
 
Program plenárnej schôdze. 
 

1. Vedecký sekretár SSO MUDr. Doležal CSc. otvoril plenárnu schôdzu SSO,  
oboznámil prítomných s programom schôdze. Predniesol správu o �innosti SSO za rok 
2004. Úplné znenie správy je v prílohe �.1. 

2. Vo�ba mandátovej a návrhovej komisie, návrhy na zloženie komisií prijaté 
jednohlasne. 

3. Správa revíznej komisie. MUDr. Šebová predniesla správu o hospodárení za uplynulé 
ú�tovné obdobie. Plenárna schôdza zobrala správu na vedomie. Znenie správy je 
v prílohe �.2. 

4. Diskusia: Doc.MUDr.Jakubíková,CSc., upozornila prítomných na platnos� 
nadstavbovej atestácie  v odbore Detská otorinolaryngológia, ako aj na skuto�nos�, že 
žiadny kompetentný orgán túto nadstavbovú špecializáciu nezrušil. Záujemcovia tak 
majú možnos� aj na�alej absolvova� túto nadstavbovú špecializáciu. 

5. MUDr. Heriban vystúpil v diskusii s informáciou o sú�asnej situácii v povinnom 
prístrojovom vybavení v ORL ambulanciách. Predniesol stanovisko neštátnych 
ambulantných otorinolaryngológov, ktorí nesúhlasia s tendenciou k zvyšovaniu 
finan�nej náro�nosti na technologické vybavenie ORL ambulancií. V diskusii k tejto 
téme vystúpili okrem MUDr.Heribana viacerí prítomní- MUDr.Doležal, 
MUDr.Ková�, MUDr.Si�ák a �alší. Upozornili na skuto�nos�, že Výbor SSO nebol 
doposia� vyzvaný  na zaujatie stanoviska k povinnému prístrojovému vybaveniu 
v ORL ambulanciách zo strany žiadneho štátneho kompetentného orgánu ani zo strany 
zdravotných pois�ovní. Samotný problém bol nastolený zo strany MUDr.Hlava�kovej, 
ktorá obvinila Výbor SSO zo snahy zaradi� finan�ne náro�né technológie do 
povinného vybavenie ambulancií. Toto obvinenie bolo nepodložené, výbor sa týmto 
problémom za�al zaobera� až na podnet samotnej MUDr.Hlava�kovej.Výbor SSO 
zárove� upozornil prítomných, že zaujme postoj k tejto problematike, ak ho niekto 
kompetentný na to vyzve. Nemôže však z odborného h�adiska dopusti�, aby 
prístrojové vybavenie na ORL ambulanciách nedosahovalo ur�ité štandardy. Ide 
najmä o potrebu zaradenia mikroskopu do vybavenia ambulancií, ke�že diagnostika 
chorôb stredného ucha je bez mikroskopu v dnešnej dobe nepredstavite�ná. Podobne 
endoskopické vyšetrenie nosovej dutiny má by� v štandartnom spektre vyšetrení na 
ORL ambulanciách.       

6. MUDr. Heriban  v diskusii predniesol návrh, aby Plenárna schôdza SSO zaviazala 
uznesením Výbor SSO, aby nemohol v prípade že bude o to požiadaný kompetnenými 
orgánmi, poda� stanovisko k základnému technologickému vybaveniu ORL 
ambulancií bez  schválenie tohto stanoviska Plenárnou schôdzou SSO. Táto 
požiadavka bola v diskusii zamietnutá . Takéto uznesenie by znefunk�nilo �innos� 
Výboru SSO  a stal by sa len formálnym orgánom bez kompetencií. Návrh bol 
stiahnutý 



7. Prerokovaná bola termínová listina odborných podujatí SSO. Plenárna schôdza bola 
informovaná o dohode s �eskou spolo�nos�ou pre otorinolaryngológiu a chirurgiu 
hlavy a krku, aby sa každé dva roky konal spolo�ný �esko-Slovenský ORL kongres 
striedavo v �R a v SR, pri�om tieto kongresy bude organizova� vždy výbor tej 
spolo�nosti, na území ktorej sa bude kona�. Miesto �alšieho Kongresu SSO ešte 
nebolo ur�ené. Mal by sa kona� na severe stredného Slovenska. 

8. Plenárna schôdza schválila správu Mandátovej komisie. Správu predniesol 
MUDr.Olejár. Na záver �lenskej schôdze bolo prítomných 118 �lenov SSO.  

9. Plenárna schôdza schválila návrh Návrhovej komisie, ktorý predniesol jej predseda 
MUDr.Heriban.  

10. Predseda Plenárnej schôdze SSO ukon�il rokovanie Plenárnej schôdze SSO. 
 
 
 
V Pieš�anoch 9.septebra 2005                                   zápisnicu spísal MUDr.M.Si�ák, PhD. 
 
 
 
 
 
 


