
Zápisnica z výboru SSO dňa 8.6.2022 v Brne 
 
Prítomní:  
Výbor SSO: Pavel Doležal, Milan Profant, Marián Sičák, Marián Kováč, Juraj Klačanský, 
Richard Kulich, Miroslav Tedla 
Sekretariát výboru SSO: Štefánia Horváthová 
Dozorná rada SSO: Katarína Obtulovičová, Igor Hriseňko 
Sekcie SSO: Iveta Csekesová,  Diana Horvát Hriseňková, Samuel Kunzo 
 
Neprítomní ospravedlnení členovia výboru: Tibor Barta, Dagmar Volmutová 
Program: 

1. Kontrola zápisnice z posledného zasadnutia výboru,  kontrola plnenia uznesení 
(Doležal) 

2. Správa o príprave 9. čs.-slov. kongresu ORL  (Doležal, Gál) Brno 8.-10.6.2022 
3. Program členskej schôdze dňa  8.6.2022  o 17,00 hod. (Doležal) 
4. Správa Dozornej rady (Obtulovičová) za rok 2021 
5. Najlepšia prednáška a publikácia členov SSO za rok 2021 (Barta) 
6. Správa o činnosti výboru SSO v roku 2021 (Barta) 
7. Správy a pripomienky hlavného odborníka MZ pre ORL (Profant) 
8. Zmena platby za časopis Otorinolaryngologie a foniatrie (Plzák, Doležal) 
9. Webová stránka SSO (Horvát-Hriseňková) 
10. Správy a pripomienky vedúcich sekcií SSO 
11. Rôzne 

 
1.Kontrola zápisnice z výboru 8.9.2021 
Postupne boli prebrané jednotlivé uznesenia zo zápisnice posledného výboru z 8. septembra 
2021 v Žiline.  
Všetky uznesenia z minulého výboru boli splnené okrem uznesenia číslo 6- stretnutie 
zástupcov výboru SSO s kompetentnými orgánmi- MZSR, poisťovne ohľadne úhrady 
ambulantných výkonov v otoneurológii a všeobecnej ORL (hl. odborník MZ SR pre ORL)  
Uznesenie 1/2022: Podniknúť kroky k splneniu tohto uznesenia, zodpovedný Profant.  
Termín : do ďalšieho zasadnutie výboru 
2.Správa o príprave ORL kongresu v Brne 2022 
Doležal a doc. Břetislav Gál (prezident CS ORL kongresu v Brne 2022)  prezentovali stav 
príprav kongresu, kongres je pripravený, ku dňu 3.6.2022 bolo prihlásených 630 platiacich 
účastníkov, spolu so zástupcami firiem sa očakáva viac ako 700 účastníkov.  
3.Program členskej schôdze plánovanej na 8.6.2022 17:00 
Doležal má v pláne odovzdať zlatú medailu SLS MUDr. Irine Goljerovej, CSc, MPH (Šebová) 
pri príležitosti jej životného jubilea. Profant dal návrh na zvýšenie členského, všeobecná 
diskusia a súhlas s navrhovaným. Detaily ohľadne zvýšenia členského viď nižšie. Návrh na 
zvýšenie ročnej platby za časopis. 
4.Správa dozornej rady 
Prezentovala Obtulovičová ako predseda Dozornej rady SSO. Diskutované finančné zdravie 
spoločnosti a prehľad financií SSO od roku 2017, do konca roka 2022 sa spoločnosť veľmi 
pravdepodobne dostane do platobnej neschopnosti. keďže zostatok na bežnom účte SSO je 
okolo 10 tisíc EURO, čo je stanovené ako hranica pod ktorú by financie spoločnosti nemali 
klesnúť.    



 
5.Najlepšia prednáška a publikácia 
Prihlásili sa za rok 2021 len 2 práce autorov Obtulovičová a kol. a Šebová a kol.  
Uznesenie 2/2022: osloviť členov SSO mailom s tým, aby poslali práce na ocenenie. 
Zodpovedný Barta Termín : do konca sept. 2022  
6.Správa o činnosti výboru za 2021 
Vypracoval Barta, prezentoval Tedla. Správa výborom SSO vzatá na vedomie. 
7.Správy a pripomienky hlavného odborníka MZ pre ORL (Profant) 
Prof. Profant vysvetľoval, že musí začať rokovanie s poisťovňami na preplácanie 
otoakustických emisií u detí i dospelých,  mimo skríningu poruchy sluchu,  k tomu sa pripája 
preplácanie výkonov v otoneurológii napr. VHIT,VNG, VEMP ktoré v odbore ORL vôbec nie 
sú. 
Ďalej hovoril o termínoch na špecializačnú skúšku,  že musia byť 4 ročne a  kandidát si 
vyberie jeden z termínov podľa nariadenia MZ.  
8.Zmena platby za časopis Otorinolaryngologie a foniatrie (Plzák, Doležal) a členského  
Reštitúcia financií SSO 
Profant prirovnal situáciu v SSO ku klinickej smrti a navrhol potrebu resuscitácie pacienta 
zvýšením príjmov a kontrolou výdavkov.  
Príjmy by sa mali zvýšiť zdvihnutím členských poplatkov členov a príjmami od firiem.  
Návrh na zvýšenie členského príspevku v tejto položke o 27 EURO. Návrh na zvýšenie 
členského príspevku v položke platby do SSO prezentovať na schôdzi členov.  
Hriseňko a Tedla dali návrh oslovovania firiem priamo, diskusia členov výboru a prítomných. 
Cieľ je diverzifikácia príjmov SSO v súčasnej zlej finančnej situácii.  
Uznesenie 3/2022: Tedla spracuje zoznam firiem a návrh komunikácie ohľadne oslovovania 
firiem za účelom partnerstva so SSO. Využije sa ponukový list SSO ktorý pripravila pomocou 
podkladov z českej ORL spoločnosti Horvát- Hriseňková.  
Zodpovedný: Tedla, Termín: do mesiaca 
Na zasadnutí výboru sa zúčastnil predseda českej ORL spoločnosti prof. Jan Plzák, o.i. 
informoval o platbách členského v českej ORL spoločnosti. Platba členského je teraz 1120 
CZK, z ktorých ide 400 CZK ČLS JEP, 400 CZK na platbu za časopis Otolaryngologie a Foniatrie 
(návrh na zvýšenie na 680 CZK) a 320 CZK pre ORL spoločnosť. Na výbore českej ORL 
spoločnosti sa prejednáva zvýšenie členského na 1400 CZK, zvýšenie sa zdôvodňuje vyššou 
platbou za časopis.  
Plzák (člen redakčnej rady časopisu)  navrhuje zvýšenie platby za časopis pre členov SVK 
spoločnosti o cca 11 EURO z terajších 21 EURO tak, aby člen SVK spoločnosti platil za časopis 
32 EURO. 
Diskusia o výške zvýšenia členského príspevku člena SSO a časopisu :  
Zvýšiť platbu členského nasledovne a nechať schváliť na zhromaždení členov: 
Pre SLS: 16 EURO, zostáva bez zmeny 
Regionálny poplatok: 2 EURO, zostáva bez zmeny 
Pre SSO: doteraz 14 EURO, zvýšenie o 27 EURO, nová platba 41 EURO 
Platba za časopis: doteraz 21 EURO, zvýšenie o 11 EURO, nová platba 32 EURO 
Spolu:  doteraz 53 EURO, zvýšenie o 38 EURO, nová platba 91 EURO 
Uznesenie 4/2022 : Výbor schválil zvýšenie členského v SSO od 1.1.2023 na 41 EUR 
Zodpovedný: Doležal, Horváthová, sekretariát SSO  Termín do 30. 9. 2022 na SLS 
Uznesenie 5/2022 : Výbor schválil zvýšenie ročnej platby za časopis od 1.1.2022 na 32 EUR 
Zodpovedný : Doležal, Horváthová, sekretariát SSO  Termín do 30.9.2022 na SLS 



9.Webová stránka SSO (Horvát-Hriseňková) 
Horvát Hriseňková prezentovala novovytvorenú stránku www.sso.sk. O stránku sa starajú 
členovia Sekcie mladých ORL pod vedením Horvát Hriseňkovej.    
10.Správy a pripomienky vedúcich sekcií SSO 
-Otologická (Profant) : Zvažuje sa kurz na čerstvo zmrazených kadaverov, tieto treba 
transportovať z USA, kurz by sa konal na Anatomickom ústave LFUK Bratislava v prípade ak 
bude dostatočný záujem. Otologická sekcia takisto organizuje medzinárodné disekčné kurzy. 
Sekcia detskej ORL: Organizovala dva kurzy- Dieťa s poruchou sluchu a Otoskopický kurz. 
-Rinologická (Sičák): Organizovala tradičný kurz FESS a plastiky nosa.  V pláne je zorganizovať 
rinofest- prim. Veme v 2023 
-Laryngologická (Tedla) príprava workshopu Dysfágia 09/2022 
-Vestibulologická (Csekesová) aktívna účasť (poster) na svetovom kongrese v Madride.  
-Sekcia neštátnych ORL nemala tradičné výročné stretnutie pre nezáujem členov sekcie.  
-Foniatrická (Kulich) v zastúpení Volmutová, spoluorganizovala v roku 2021 Česko- Slovenský 
foniatrický kongres v Bratislave. 
Návrh na zvýšenie poplatkov za NP na 340 EUR- MZ súhlasilo s návrhom. 
11.Rôzne 
- Doležal predložil  návrh národného kongresu SSO 2023 (uvažoval že sa môže uskutočniť 
v Prešove organizovaný prim. Strakom) pomocou spoločnosti na organizáciu kongresov 
alebo vo vlastnej réžii. Kvôli financiám nie je žiaľ veľký záujem o organizáciu kongresu. Keďže 
má byť kongres podľa striedania krajov na východnom Slovensku, tak prichádzajú do úvahy 
ako organizátori pracoviská  Prešov, Košice, Humenné, Trebišov, DFN Košice. 
Hriseňko v tejto súvislosti referuje o zmenách na pracoviskách na východnom Slovensku. 
Podľa najnovších informácií prim. Straka už nie je primárom v Prešove, zastupujúci primár dr. 
Onduško. Prim. Koman sa stal riaditeľom detskej nemocnice v KE. Nový prednosta Kliniky LF 
Košice je po odchode prof. Kovaľa dr. Šuchaň. Hriseňko podotýka že pridelenie organizácie 
národného kongresu by malo byť pre pracovisko cťou.  
Uznesenie 6/2022 :  Návrh na organizáciu slovenského ORL kongresu 2023 vo Vysokých 
Tatrách  cestou ORL pracoviska Poprad- prim. Sopko. Termín kongresu stanovený na 20.- 22. 
septembra 2023. Zodpovedný Doležal za oslovenie prim. Sopka a prípravu/ podporu 
organizácie kongresu.  
-Návrh ďalších kongresov Plzák 

 2023 oddelené národné kongresy (CZ České Budejovice, SK Vysoké Tatry) 

 2024 CS kongres organizovaný slovenskou stranou- Piešťany kúpeľný ostrov kongres 
centrum 18.- 20.9. 2024- organizátor Doležal? 

 2025. V tomto roku budú v Prahe dva európske kongresy- v júni kongres European 
Rhinology Society a v októbri kongres Union of European Phoniatricians. Návrh 
Plzáka, aby bol CS kongres organizovaný Českou ORL spoločnosťou v rámci ERS 
kongresu. Je v pláne nižší poplatok pre CZ a SK účastníkov. Otázka či na kongrese 
chceme národné sekcie 

 2026 národné kongresy 

 2027 národné kongresy 

 2028 CS kongres organizátor SSO 
 
 Návrh Plzáka bol výborom SSO zobratý na vedomie 
 
 

http://www.sso.sk/


-Nový účtovník SSO 
Horváthová a Doležal referovali že SSO má nového účtovníka doc. Ing. Zuzana Kubaščíková, 
PhD, platba za jej služby je 70 EUR mesačne podľa už podpísanej zmluvy medzi ňou a SSO ku 
dňu 31.3.2022 
-Finančný stav na účte SSO 
Sekretárka SSO Horváthová predložila finančný majetok SSO k 31.5.2022. Stav na bežnom 
bankovom účte vedenom v Prima Banke Bratislava má zostatok k 31.5.2022 vo výške 
10,001.38 EUR. Stav pokladničnej hotovosti k 31.5.2022 bol vo výške 884,11 EUR. 
 
-Cestou hlavného odborníka dohodnúť stretnutie na MZSR ohľadne kódov- katalogizačná 
a kategorizačná komisia.  
-Profant referoval, že akreditované pracoviská majú vypísať 4 termíny na atestácie ročne.  
-Csekesová navrhuje zvýšenie počtov foniatrov pripravujúcich sa na atestáciu. Toto je 
v kompetencii školiaceho pracoviska zastupujúca primárka dr. Ľubica Šuchová PhD.  
-Zvážiť audioprotetický kurz kvôli tinnitu maskéru, nakoľko sa hromadia pacienti a nie je im   
čo ponúknuť.  
-Je málo audiometrických sestier, málo školiacich audiometrických sestier, sestry v Bratislave 
už nechcú školiť, čo vyjadrili aj písomne. 
- predseda v máji 2022 predniesol korešpondenčným spôsobom E-mailom členom výboru 
výzvu na zaujatie stanoviska k platbe za variabilný symbol ktorým opatrila SLS odborné 
vzdelávacie akcie v roku 2022 avšak bez oznámenia aj spätne za rok 2021, väčšina členov 
výboru  bola proti platbe, ktorá nebola vopred dohodnutá a schválená. Odborné akcie sa 
budú dávať len na našu stránku sso a nenahlasovať do kalendára odborných akcií SLS 
plánovaných na budúci rok. 

 
 

 
 
V Brne 8.6.2022 
Zapísal Tedla 
Overili Horváthová, Doležal 


