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 Informácie z výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti 

V Bratislave 30.11.2014 

Vážení kolegovia! 

Dovoľte informovať Vás o dianí v Slovenskej ortodontickej spoločnosti od poslednej plenárnej schôdze.  

 

Zápisnica z plenárnej schôdze 2014

Dňa 4. 4. 2014 sa konala vo Zvolene  v hoteli Tenis 

plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti, 

ako vždy spojená s odborným programom a výstavou 

firiem (12) ponúkajúcich ortodontický materiál.  

Odborný program otvorili a celé predpoludnie prednášali  

hostia z Českej republiky MUDr. I. Marek Ph.D. a doc. 

MUDr. M. Starosta Ph.D. s prednáškou na tému 

Interdisciplinárna spolupráca ortodontistu 

a implantológa. Poobede sa predstavili naši minuloroční 

atestanti, Dr. med. dent. M. Sabo s prednáškou zo svojej 

atestačnej práce Potreba čeľustnoortopedickej liečby 

u 12-ročných detí podľa IOTN a MUDr. S. Ondrejčová 

predniesla tiež zo svojej atestačnej práce prednášku 

Resorbcia koreňov horných rezákov. 

Plenárnu schôdzu otvorila a viedla MUDr. I. Klímová, 

predsedníčka SOS. V úvode boli zvolené mandátová 

a návrhová komisia.  

Mandátová komisia pracovala v zložení: dr. Z. Hudecová,  

dr. V. Chromeková a dr. Ľ. Lindauerová.  

Návrhová komisia pracovala v zložení: dr. M. Sabo, dr. J. 

Surovková, dr. B. Križanová.  

Podľa mandátovej komisie bola Plenárna schôdza 

uznášaniaschopná, prítomných bolo 87 členov SOS, čo 

bolo 68%  všetkých prítomných podľa prezenčnej listiny 

(129). 

 MUDr. I. Klímová predniesla Správu o činnosti SOS za 

uplynulý rok:  

Do stanov SOS boli zapracované zmeny schválené na 

predchádzajúcej plenárnej schôdzi a stanovy v novom 

znení boli zaregistrované MV SR. Stanovy sú zverejnené 

na webovej stránke SOS www.orto.sk..  

Výbor SOS po preverení sťažnosti MUDr. Paľovčíkovej 

udelil pokarhanie MUDr. Dušanovi Dudíkovi za 

ohrozenie dobrej povesti čeľustných ortopédov, ktorého 

sa dopustil neoprávneným vykazovaním výkonov pre 

VšZP. Dr. Dudík ku koncu roka 2013 ukončil svoje 

členstvo v SOS.  

SOS v prvom polroku 2014 organizuje štyri odborné 

kreditované akcie pre svojich členov. V dňoch 18.-

20.9.2014 sa bude v Olomouci konať III. česko-slovenský 

ortodontický kongres. Výbor SOS odsúhlasil zmenu 

trvania Plenárnych schôdzí na jeden a pol dňa. Budúca 

bude 10.- 11.4.2015 v Piešťanoch.  

V júni 2014 sa bude vo Varšave konať 90. kongres EOS. 

Výbor SOS schválil príspevky postgraduálnym 

študentkám z Katedry ČO LF SZU dr. J. Jonekovej, dr. V. 

Mydlovej a dr. M. Alexandrovej, vo výške 300 € každej, 

ako podporu ich aktívnej účasti na kongrese formou 

prezentácie posterov.  

Dr. V. Konová  predniesla správu o hospodárení SOS 

a návrh rozpočtu spoločnosti na rok 2014. Návrh 

rozpočtu bol odsúhlasený prítomnými členmi SOS.  

Dr. S. Teplanský predniesol správu revíznej komisie  a 

konštatoval, že hospodárenie s prostriedkami 

spoločnosti a vedenie účtovníctva je v poriadku.  

Nasledovali správy z akreditovaných pracovísk pre 

špecializačné postgraduálne štúdium čeľustnej 

ortopédie, ktoré predniesli MUDr. S. Dianišková, PhD, 

MPH, Katedra ČO LF SZU Bratislava, MUDr. M. 

Eötvösová, PhD, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej 

chirurgie FN L. Pasteura Košice a MUDr. J. Surovková, 1. 

Stomatologická klinika, oddelenie čeľustnej ortopédie, 

Trieda SNP 1,Košice.  

Dr. A. Antalová a dr. J. Lysý prítomných oboznámili 

s prípravou a programom III. česko-slovenského 

ortodontického kongresu, ktorý sa bude konať 18. až 

20.septembra 2014 v Olomouci. V prípravnom výbore 

pracujú dr. I. Klímová, dr. A. Antalová a dr. J. Lysý, PhD. 

Srdečne prítomných na kongres pozvali.  

Dr. G. Alexandrová predniesla správu zo zasadania 

EFOSA, na ktorom zastupovala SOS  v júni 2013 

v Reykjaviku a upozornila prítomných na dokument 
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"European Orthodontic Guide 2013-2014" monitorujúci 

jednotlivé systémy ortodontickej starostlivosti v 

členských krajinách EFOSA. Tento dokument je 

sprístupnený na webovej stránke SOS.  

Dr. G. Alexandrová tiež upozornila na chyby vo 

vykazovaní výkonov ČO pre zdravotnú poisťovňu Dôvera. 

V rôznom sa riešil problém,  ako obmedziť vykonávanie  

čeľustnej  ortopédie zubnými lekármi bez príslušnej 

špecializácie. Dr. V. Konová navrhla identifikačnú  

nálepku s logom SOS do ambulancie čeľustného 

ortopéda a člena SOS pre informáciu pacienta. Ďalej 

plénum schválilo zverejniť na webovej stránke SOS 

zoznam členov s miestom výkonu povolania.  

Dr. Pastíriková požiadala výbor SOS, aby rokoval so 

zdravotnými poisťovňami  o prerozdelení 

nedočerpaných limitov  pre lekárov, ktorým ich limit 

nestačí, prípadne o navýšení limitov pre poskytovateľov 

ČO starostlivosti.  

Dr. G. Alexandrová navrhla, aby SOS zaplatila predplatné 

odborného zahraničného časopisu pre každé 

akreditované klinické pracovisko. Pre každé z troch 

školiacich klinických pracovísk bol odsúhlasený príspevok 

vo výške 500 €. 

 O návrhoch sa  hlasovalo a boli  odsúhlasené plénom 

schôdze. 

Zápisnica hlasovaní Plenárnej schôdze je súčasťou 

zápisnice. 

Vo Zvolene, 4.4.2014 

Zapísala: Dr. G. Alexandrová  

Overovateľ zápisnice: Dr. A. Antalová 

 

Zápisnica hlasovaní prednesených návrhov z plenárnej schôdze SOS zo 

dňa 4.4.2014, Zvolen 

Prednesené návrhy Hlasovanie 

 Návrh finančnej správy k plneniu rozpočtu za rok 2013 schválený jednohlasne 

 Návrh rozpočtu SOS na rok 2014 schválený jednohlasne 

 Návrh na finančný príspevok vo výške 300,- EUR na osobu  

(spolu 900,- EUR) pre postgraduálnych študentov akreditovaných  

klinických pracovísk dr. M. Alexandrovú, dr. V. Mydlovú a dr. J. Jonekovú  

na prezentáciu posterov na 90. kongrese EOS vo Varšave.  schválený jednohlasne 

 Návrh na zverejnenie zoznamu členov SOS na internetovej stránke  

SOS za účelom zlepšenia informovanosti pacientov o špecializovaných  

čeľustnoortopedických pracoviskách a možnosti overenia, či má lekár  

potrebnú špecializáciu na poskytovanie ortodontickej zdravotnej  

starostlivosti. schválený jednohlasne 

 Návrh na finančný príspevok pre akreditované klinické pracoviská  

v celkovej výške 500,- EUR pre každé pracovisko na predplatné odbornej  

literatúry podľa požiadaviek jednotlivých pracovísk (SZU Bratislava,  

UPJS Košice, UNLP Košice) schválené jednohlasne 

 Návrh iniciovať rokovanie so zástupcami zdravotných poisťovní o  

možnostiach zlepšenia uhrádzania čeľustnoortopedických výkonov  

z verejného zdravotného poistenia, navýšenie limitov, možnosti  

presunúť limity z primárnej na špecializovanú zdravotnú starostlivosť. návrh predložený výboru SOS 

 Návrh pre vytvorenie loga SOS pre členov SOS, ktoré bude umiestnené 

v ambulanciách čeľustných ortopédov, za účelom lepšej identifikácie členov  

SOS, lepšej informovanosti pacietov a garancie, že zdravotnú starostlivosť  

poskytuje lekár s potrebnou špecializáciou návrh predložený výboru SOS 

Členovia návrhovej komisie: 

Dr. med. dent.  Marián Sabo, MUDr. Barbora Križanová, MUDr. Jana Surovková 
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Hospodárenie SOS za rok 2013 

  rozpočet čerpanie 

Príjmy na r.2013 k 31.12.2013  

Členské príspevky  (28čl.x25€ + 194el.x50€) 10 400,00 € 10 375,00 € 

Bankové úroky 0,00 € 18,74 € 

Vzdelávacie podujatia+plenárna schôdza 0,00 € 1 526,00 € 

Príjmy celkom: 10 400,00 € 11 919,74 € 

Výdavky     

Spotrebný materiál (kancel.potr.,DHM,kopírovanie) 300,00 € 173,74 € 

Poštovné výdavky (spotreba kolkov) 200,00 € 304,70 € 

Poplatky banke 200,00 € 148,45 € 

Daň z bankových úrokov 0,00 € 3,50 € 

Cestovné náklady 200,00 € 233,39 € 

Reprezentačné výdavky, občerstvenie, dary 150,00 € 430,21 € 

Ekonomické a administr.práce 1 600,00 € 1 623,96 € 

Ostatné služby (inzercie,web.stránka,kongres.popl.EOS) 1 150,00 € 246,67 € 

SLK (332€)+Svet.OS (50dolárov)+Efosa (640€) 1 000,00 € 1 012,32 € 

Mzdové náklady (DOVP,NSČ) 1 500,00 € 1 971,54 € 

Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne 500,00 € 225,35 € 

Plenárna schôdza 2 800,00 € 2 126,19 € 

Finančný príspevok na prezent.SOS na medzinár.podujatiach 800,00 € 300,00 € 

Vzdelávacie podujatia 0,00 € 156,03 € 

Výdavky celkom: 10 400,00 € 8 956,05 € 

Stav bank.účtu (0174716666/0900) k 31.12.2013: 36 922,15 € 

 

Návrh rozpočtu na rok 2014 

  návrh 

Príjmy 2014 

Členské príspevky   12 345,00 € 

Bankové úroky 0,00 € 

Vzdelávacie podujatia 15 000,00 € 

Príjmy celkom: 27 345,00 € 

    

Výdavky   

Spotrebný materiál (kancel.potr.,DHM) 100,00 € 

Bankové poplatky 200,00 € 

Poštovné výdavky, spotreba kolkov 545,00 € 

Cestovné náklady 800,00 € 

Kopírovacie služby 300,00 € 

Reprezentačné výdavky, občerstvenie 500,00 € 

Ekonomické a administr.práce 1 700,00 € 

Ostatné služby (inzercie,web.stránka,kongres.popl.EOS) 2 490,00 € 

Finančný príspevok na prezent.SOS na medz.poduj. 1 000,00 € 

SLK (332€)+Svet.OS (50dolárov)+Efosa (640€) 1 000,00 € 

Plenárna schôdza 3 100,00 € 

Mzdové náklady (DOVP,NSČ) 2 000,00 € 

Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne 300,00 € 

Výdaje spoj.so vzdel.akciami 13 310,00 € 

Daň z bankových úrokov 0,00 € 

Výdavky celkom: 27 345,00 € 
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Informácie zo schôdze výboru SOS konanej 3.4.2014 vo Zvolene 

Výbor odsúhlasil plánovanie plenárnych schôdzí 

s odborným programom na niekoľko rokov dopredu, aby 

bolo možné zabezpečiť kvalitný odborný program. 

Budúce schôdze: 

2015- Piešťany, 10-11.4.2015, odborný garant dr. 

Klímová, téma : Efektivita ortodontickej liečby  

2016 – Poprad Tatry, 1.-2.4.2016, odborný garant 

dr. Dianišková, téma: Linguálna technika 

2017- Bratislava, pravdepodobne 7.-8.4.2017, 

volebná schôdza, odborný garant dr. Lysý, téma 

bude spresnená. Na pozývanie kvalitných 

zahraničných prednášajúcich bude potrebné 

zabezpečiť dostatočné finančné zdroje. Účastnícky 

poplatok bude kalkulovaný podľa reálnych nákladov 

na akciu. Aktívni účastníci (prvý autor), ktorí sa 

prihlásia sami, nebudú platiť účastnícky poplatok. 

Predĺženie odbornej časti na dva dni kladie vyššie 

nároky na organizáciu, preto výbor zvažuje možnosť 

zadať organizáciu profesionálnej firme. 

Výbor neschválil poskytovanie databázy členov SOS 

firmám. 

Výbor schválil zľavu z účastníckeho poplatku na 

odborných akciách organizovaných SOS 50% pre 

zamestnancov kliník s min. úväzkom 0,8 lekárskeho 

miesta (treba doložiť), 70% pre postgraduantov 

s plným úväzkom na školiacom pracovisku LF. 

Výbor neodporúča otvárať Katalóg čeľustno- 

ortopedických výkonov. Navrhuje pridať výkon CBCT 

s ortodontickou indikáciou (retinované zuby, 

operačný ortognátny pacient, vrodené vývojové 

odchýlky, asymetrie). 

Výbor odsúhlasil zmenu účtu v Slovenskej sporiteľni 

za výhodnejší balík služieb. 

 

Informácie zo schôdze výboru SOS konanej 18.9.2014 v Olomouci 

Výbor odsúhlasil návrh dr. Dianiškovej na zmenu názvu 

plenárnej schôdze na Kongres Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti. Výbor ponúkne firmám miesto generálneho 

sponzora a hlavného partnera kongresu. Organizačný 

výbor budúceho kongresu, ktorý sa bude konať 

v Piešťanoch 9.-10.4.2015, pracuje v zložení dr. Klímová, 

dr. Jakubová, dr. J. Lehocký, dr. Leškovská, dr. Konová. 

Na plenárnej schôdzi 2015 bude prednesený k diskusii 

a na odsúhlasenie návrh na konanie spoločenského 

večera v rámci budúcich kongresov SOS. Súčasťou 

kongresu SOS 2016 v Poprade bude aj sekcia pre 

ortodontické asistentky.  

Na pozvanie dr. Klímovej sa ako hosť schôdze výboru 

zúčastnil pán Petrovič, konateľ spoločnosti Guarant 

Internationas s.r.o. na Slovensku, a predstavil ponuku 

služieb tejto spoločnosti. Výbor zvažuje zadanie 

organizácie budúcich kongresov (od roka 2016) tejto 

spoločnosti. 

Výbor odsúhlasil zmenu webovej stránky SOS na 

platformu, ktorá bude umožňovať editáciu stránky aj 

poverenými členmi výboru bez potreby zakaždým osloviť 

odborného administrátora. Umožní to flexibilnejšie  

zmeny a rýchlejšie vkladanie aktualít. Táto zmena by 

mala prebehnúť do konca roka 2014. 

Na návrh dr. Klímovej výbor odsúhlasil zvýšenie sumy, 

ktorú SOS poskytne na predplatenie odborného časopisu 

trom akreditovaným pracoviskám z 500 € na 1000 € pre 

každé pracovisko, pretože do sumy 500 €/rok sa zmestí 

veľmi málo zahraničných odborných periodík.  

Dr. Dianišková oznámila, že na Katedre ČO LF SZU 

začali robiť štúdiu o orálnom zdraví detí v SR a 

požiadala o pomoc všetkých kolegov. 

Dr. J. Lehocký predstavil návrhy na nálepku pre 

ambulancie atestovaného čeľustného ortopéda.  

Česká ortodontická spoločnosť ponúkla SOS 

organizovať o päť rokov (2019) ďalší spoločný 

česko-slovenký ortodontický kongres, ktorý by sa 

mal konať na Slovensku. Výbor SOS túto ponuku 

prijal. 

Výbor ČOS ďalej ponúkol našej spoločnosti, aby sa 

časopis Ortodoncie stal spoločným odborným 

časopisom oboch spoločností. Bude predložené na 

odsúhlasenie plénu budúcej plenárnej schôdze.
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Správy z Katedry čeľustnej ortopédie LF SZU 

V súčasnosti prebieha štvrtý rok postgraduálnej výuky 

v špecializačnom štúdiu v odbore  čeľustná ortopédia na 

Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Zahájili sme výskumný 

projekt Epidemiologická štúdia: Stav orálneho zdravia 

detí na Slovensku. V rámci neho naši postgraduanti 

vyšetria asi 1200 detí v materských, základných školách 

a gymnáziách, kedy budú okrem výskytu zubného kazu 

zisťovať aj potrebu ortodontického ošetrenia.  

Od 1. októbra 2014 nastúpilli noví účastníci 

špecializačného štúdia : 

MDDr. Ivana Moňoková, MDDr. Anna Nadáždyová, 

MDDr. Eleonóra Ivančová , Dr. Angeliki Papoutsi a Dr. 

Christina Katsigianni do prvého ročníka.  

MDDr.Lucia Richterová absolvovala postgraduálne 

štúdium skúškou v júni 2014. 

Tento semester úspešne zložili v októbri 2014 

špecializačnú skúšku kolegovia: Marčeková Michaela, 

Sasáková Petra, Bodrucká Lenka, Červeňová Katarína 

a Bobák Jozef. 

Katedra ČO organizuje naďalej raz do mesiaca v sobotu 

tzv. Víkendové semináre z čeľustnej ortopédie. 

Prednášajú na nich domáci aj zahraniční odborníci a 

semináre sú otvorené v rámci kontinuálneho vzdelávania 

aj pre čeľustných ortopédov z praxe či zahraničných 

záujemcov. Srdečne vás na ne pozývame! Plán 

seminárov ako aj ďalšie informácie z katedry nájdete na 

internetovej stránke www.szu.sk Na vaše dotazy radi 

odpovieme, ak nám pošlete mail na: kco@szu.sk 

MUDr. Simona Dianišková, PhD.,MPH 

 

Vzdelávacie akcie 

V roku 2014 sa SOS podieľala na organizácii viacerých 

kreditovaných akcií: 

14.3.2014 Košice - Spolupráca čeľustného ortopéda 

s maxilofaciálnym chirurgom 

4.4.2014 Zvolen – Plenárna schôdza SOS s odborným 

programom 

5.4.2014 Zvolen – Ortodontická liečba modernými 

korekčnými dlahami eCligner 

30.-31.5.2014 Sliač – Stomatologický kongres Kaskády 

2014 

18.9. až 20.9.2014 Olomouc -  III. česko-slovenský 

ortodontický kongres a XV. kongres Českej 

ortodontickej spoločnosti. Mimoriadne atraktívny 

odborný program kongresu pritiahol rekordný počet 

účastníkov – lekárov, ortodontických asistentiek aj 

zubných technikov. Z celkového počtu 547 bolo 143 zo 

Slovenska. 

 

Za zvládnutie mimoriadneho množstva administratívy 

spojeného s organizáciou týchto vzdelávacích akcií patrí 

poďakovanie dr. Konovej, hospodárke SOS.

 

Ďalšie informácie 

o S ľútosťou oznamujeme, že v novembri 2014 

náhle zomrela pani Alena Kočišová, dlhoročná 

ekonómka SOS. Jej vysoká odborná úroveň, 

precízna práca a spoľahlivosť prispievali ku 

korektnému hospodáreniu a bezchybnému 

vedeniu účtovníctva našej spoločnosti. Bude 

nám veľmi chýbať. 

o  V dňoch 10.4. až 11.4.2015 sa uskutoční 

v Piešťanoch Kongres Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti 2015 s plenárnou schôdzou. 

Prihlášky budeme posielať spolu s faktúrami za 

členské začiatkom roka 2015. 

o  Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF 

UK a UN v Bratislave začala organizovať 

pravidelnú ortognátnu poradňu za účasti 

ortognátnych chirurgov a čeľustných ortopédov 

so skúsenosťami v tejto oblasti.  Pacienti sa 

objednávajú telefonicky na č. 02/48234734. 

Pacient si musí doniesť aktuálne modely chrupu, 

aktuálny OPG a telertg s analýzou, pokiaľ možno 

aj fotografie tváre a chrupu v digitálnej podobe, 

a ďalej správu ošetrujúceho lekára o doterajšej 

a ďalšej plánovanej liečbe a prípadné dotazy 

lekára. Je veľmi vítaná účasť ošetrujúceho 

http://www.szu.sk/
mailto:kco@szu.sk
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čeľustného ortopéda, najmä pri prvej návšteve 

jeho pacienta v ortognátnej poradni. 

o Predplatné časopisu Ortodoncie na rok 2015 vo 

výške 50 € alebo členský poplatok do Českej 

ortodontickej spoločnosti vo výške podľa Vášho 

zaradenia zaplaťte do 28.2.2015 priamo na účet 

Českej ortodontickej spoločnosti. Podrobné 

informácie nájdete v treťom čísle časopisu 

Ortodoncie alebo na  http://www.orthodont-

cz.cz/casopis-ortodoncie/predplatne   a 

http://www.orthodont-cz.cz/pro-cleny/clenske-

prispevky. Poplatky môžete uhradiť buď priamo 

na uvedených webových stránkach platobnou 

kartou alebo bankovým prevodom. Údaje 

potrebné pre zvýhodnený cezhraničný prevod v 

eurách:  

  IBAN: CZ0201000000000032932021  

  SWIFT: KOMBCZPPXXX  

  var. symbol: Vaše rodné číslo  

  sídlo společnosti: Karlovo náměstí 32, 12111 Praha 2  

  název společnosti: Česká ortodontická společnost 

  do správy pre prijímateľa dajte Vaše meno 

o Pripomínam, že ukončenie členstva v SOS ste 

povinní nahlásiť najneskôr 6 týždňov pred 

koncom predchádzajúceho roka. V tomto 

termíne za Vás totiž platíme kolektívne členstvo 

v medzinárodných organizáciách. 

o  Výbor SOS na svojej schôdzi 14.9.2013 

odsúhlasil, že na webovej stránke SOS 

poskytneme záujemcom možnosť publikovať 

odborné články. Pokiaľ máte príspevok, o ktorý 

by ste sa radi podelili s kolegami, pošlite ho na 

adresu slovakorto@gmail.com. Nezabudnite na 

anonymizáciu fotografií tváre zakrytím očí 

pacienta. 

o  Nezabudnite prosím nahlásiť akékoľvek zmeny 

adresy alebo fakturačných údajov dr. Konovej 

na e-mailovú adresu 

konovaviera@orangemail.sk  alebo poštou na 

adresu MUDr. Viera Konová, Rázusova 1, 071 00 

Michalovce. 

 

 

Aktuálne informácie zo života SOS nájdete na  zatiaľ pracovnej verzii našej 

novej webovej stránky  www.orto.sk 

Pokiaľ si v budúcnosti želáte dostávať infolist Slovenskej ortodontickej spoločnosti v elektronickej 

podobe a doteraz ste nám to nenahlásili, napíšte e-mail na adresu slovakorto@gmail.com v znení: 

Želám si dostávať infolist SOS aj / iba v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 

....................................................................................  

Vyplňte presne e-mailovú adresu, na ktorú chcete infolist dostávať, a podpíšte sa celým menom, 

aby sme Vás vedeli presne identifikovať. 

Veľa šťastia v osobnom aj pracovnom živote Vám v mene výboru Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti želá  

Irena Klímová 
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