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 Informácie z výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti 

V Bratislave 1.11.2015 

Vážení kolegovia! 

Venujte prosím pozornosť nasledujúcej dôležitej informácii: 

Certifikáty s logom do čakární 

Výbor Slovenskej ortodontickej spoločnosti na svojej poslednej schôdzi konanej 11.9.2015 v Bratislave odsúhlasil 

konečnú verziu certifikátu s logom do čakární čeľustných ortopédov. Certifikát bude potvrdením pre pacientov o 

kvalifikácii ich ošetrujúceho lekára. Je to naša odpoveď na množiace sa prípady protizákonného poskytovania 

čeľustnoortopedickej starostlivosti nekvalifikovanými zubnými lekármi. Certifikát bude vydávať Slovenská 

ortodontická spoločnosť výhradne špecialistom v čeľustnej ortopédii, a to proti overenému špecializačnému diplomu 

z čeľustnej ortopédie. Slovenská ortodontická spoločnosť bude viesť presnú evidenciu vydaných certifikátov. Logo na 

certifikáte je chránené autorským zákonom, preto je jeho neoprávnené kopírovanie trestné. 

Postup získania certifikátu: 

1. Dajte si zhotoviť notársky overenú kópiu svojho špecializačného 

diplomu z čeľustnej ortopédie. 

2. Vyplňte priloženú Žiadosť o vydanie certifikátu čeľustného ortopéda. 

3. Oboje pošlite na adresu:  

MUDr. Patrícia Husárová 

Bakossova 3i 

974 01 Banská Bystrica 

Ambulancia čeľustnej ortopédie 

4. Členom Slovenskej ortodontickej spoločnosti vystavíme certifikát 

bezplatne.  

Nečlenom vystavíme faktúru na manipulačný poplatok 20 €. 

5. Doručenie certifikátu: Členom SOS, ktorí sa zúčastnia na Kongrese SOS 2016 v Tatrách a ktorí v dostatočnom 

predstihu pošlú overenú kópiu špecializačného diplomu, odovzdáme certifikát na kongrese.  

Členom, ktorí doručia dokumenty z bodu 1. a 2. neskôr, budeme certifikát posielať poštou. 

Nečlenom SOS budeme certifikát posielať poštou po zaplatení faktúry. 

Plánujeme doplniť vydanie certifikátov aj určitou publicitou v médiách, ktorá by upriamila pozornosť laickej 

verejnosti na fakt, že ortodoncia je nadstavbový odbor, ktorý nesmie na Slovensku vykonávať hocikto, a že by sa 

pacienti mali zaujímať o to, kto ich ošetruje.  

 

Vzdelávacie akcie SOS 

Kongres SOS 2016 – 1. a 2. apríla 2016, Štrbské Pleso, 

Hotel Patria, www.kongressos2016.sk. 

Stomatologický kongres Kaskády, 27. a 28.mája 2016 

Kongres SOS 2017 (volebná plenárna schôdza) – 7. a 8. 

apríla 2017, Bratislava, hotel Saffron . 

Kongres SOS 2018 – 6. a 7. apríla 2018, Košice

 

http://www.kongressos2016.sk/
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Ďalšie informácie 

o Ortognátna poradňa pod vedením Doc. MUDr. 
Dušana Hirjaka, PhD, prednostu kliniky, sa koná 
aspoň raz do mesiaca v ambulancii Kliniky ústnej, 
čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK v suteréne 
poliklinickej časti Univerzitnej nemocnice Bratislava 
Ružinov, Ružinovská 6, č. dverí 007. Návštevu treba 
dohovoriť vopred na telefónnom čísle 
02/48234734 a zdôrazniť, že ide o termín do 
ortognátnej poradne. Pacient si musí od 
ošetrujúceho čeľustného ortopéda doniesť so 
sebou vyplnený formulár Informácie o pacientovi, 
aktuálne modely chrupu a aktuálne OPG a telertg. 
Pri prvej návšteve pacienta by mal byť prítomný aj 
jeho ošetrujúci čeľustný ortopéd. Všetky formuláre 
do ortognátnej poradne aj informácie o termínoch 
nájdete na webovej stránke SOS: 
http://www.orto.sk/linky/ortognatna-poradna/ 

o Na podnet SOS sa začne spolupráca s revíznymi 
lekármi ZP Dôvera na úprave manuálu revíznej 
činnosti. 

o Predplatné časopisu Ortodoncie alebo členský 

poplatok do Českej ortodontickej spoločnosti na 

rok 2016 zaplaťte do 28.2.2016 priamo na účet 

Českej ortodontickej spoločnosti. Česká 

ortodontická spoločnosť neposiela faktúry. 

Vyrovnajte prosím aj svoje nedoplatky za rok 2015. 

Podrobné informácie o platbách nájdete v každom 

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 embosovanou platobnou kartou alebo 

bankovým prevodom. Údaje potrebné pre 

zvýhodnený cezhraničný prevod v eurách:  

  IBAN: CZ0201000000000032932021  

  SWIFT: KOMBCZPPXXX  

  var. symbol: Vaše IČO  

  sídlo společnosti: Karlovo náměstí 32, 12111 Praha 2  

  název společnosti: Česká ortodontická společnost 

  do správy pre prijímateľa dajte Vaše meno 

o Pre platbu členského poplatku do Slovenskej 

ortodontickej spoločnosti dostanete faktúru. 

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. 

 

 

Pokiaľ si v budúcnosti želáte dostávať infolist Slovenskej ortodontickej spoločnosti len 

v elektronickej podobe a doteraz ste nám to nenahlásili, napíšte e-mail na adresu 

slovakorto@gmail.com v znení: 

Želám si dostávať infolist SOS 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. 

http://www.orto.sk/wp-content/uploads/2014/12/0-Inform%C3%A1cie-o-pacientovi.pdf
http://www.orthodont-cz.cz/casopis-ortodoncie/predplatne
http://www.orthodont-cz.cz/casopis-ortodoncie/predplatne
http://www.orthodont-cz.cz/pro-cleny/clenske-prispevky
http://www.orthodont-cz.cz/pro-cleny/clenske-prispevky
mailto:slovakorto@gmail.com
mailto:konovaviera@orangemail.sk
mailto:slovakorto@gmail.com
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Zápisnica z plenárnej schôdze 2015

V dňoch 10.  a 11. 4. 2015 sa konal v Piešťanoch v 

Kongresovej sále hotela Grand  Kongres a plenárna 

schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ako vždy 

spojený s výstavou firiem (20) ponúkajúcich 

ortodontický materiál. Témou kongresu bola Efektivita 

ortodontickej liečby. 

Plenárnu schôdzu, ktorá sa konala prvý deň kongresu,  

10.4.2015 , uviedla MUDr. I. Klímová, predsedníčka SOS. 

V úvode schôdze boli zvolené mandátová a návrhová 

komisia.  

Mandátová komisia pracovala v zložení: Dr. J. Joneková,  

Dr. A. Hlaušeková, Dr. Z. Stirber. 

 Návrhová komisia pracovala v zložení: Dr. M. Sabo, Dr. 

B. Križanová, Dr. M. Marčeková. 

 Dr. I. Klímová predniesla Správu o činnosti SOS za 

uplynulý rok, v ktorom sme boli spoluorganizátormi II. 

česko-slovenského ortodontického kongresu, ktorý sa 

konal v Olomouci 18. až 20.9. 2014. Výbor SOS sa za 

uplynulé obdobie stretol trikrát, zaoberal sa prípravou 

kongresu a aktuálnymi problémami. Ďalej oboznámila 

prítomných so zmenou našej webovej stránky, na ktorej 

je zverejnený okrem ostatných údajov, zoznam členov 

SOS s mestom, v ktorom pôsobia,  informácie o 

ortognátnej poradni, kalendár vzdelávacích akcií. Ďalej 

informovala o ťažkostiach s predplatným odborných 

časopisov pre Katedry ČO na lekárskych fakultách v 

Bratislave a Košiciach a o stretnutí s Dr. Gašičom , 

prezidentom SKZL. Témou stretnutia bola požiadavka 

zvýšenia finančných objemov/limitov pre čeľustných 

ortopédov/. Rovnaká požiadavka bola aj obsahom listu, 

ktorý mu následne napísala (bol k nahliadnutiu počas 

kongresu). Výbor SOS schválil príspevok vo  výške po 300 

€  Dr. Králikovej a Dr. Urban na kongres EOS 2015 v 

Benátkach, kde majú aktívnu účasť v posterovej sekcii. 

Oboznámila prítomných, že po  náhlom úmrtí p. 

Kočišovej pokračuje v práci  ekonómky SOS,  p. Maková. 

Dr. Klímová požiadala prítomných o nahlásenie 

akejkoľvek zmeny vo fakturačných údajoch. 

Dr. V. Konová predniesla správu o hospodárení, 

pripomenula výšku členských príspevkov: postgraduanti 

35 €, ostatní 60 €. Informovala o čerpaní rozpočtu za rok 

2014 a predniesla návrh rozpočtu (jednotlivo všetky 

položky) na rok 2015, ktorého celková suma je 27 400 €. 

Rozpočet 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.  

Dr. S. Dianišková oboznámila prítomných s aktivitami, 

personálnym obsadením a vzdelávacími akciami v roku 

2015 na  Katedre ČO LF SZU v Bratislave. Ďalej pozvala 

prítomných na Kongres SOS 2016, ktorý sa bude konať 1. 

- 2. 4. 2016 v Starom Smokovci v hoteli Bellevue. Bude 

mať sekciu aj pre zdravotné sestry. Hlavná téma 

kongresu Linguálna ortodoncia  pre lekárov, Dentálna 

hygiena v ortodoncii, komunikácia s pacientom pre 

zdravotné sestry. 

Dr. J. Lehocký predstavil certifikát - identifikačnú  

nálepku s logom SOS do ambulancie čeľustného 

ortopéda. 

V rôznom sa riešili spôsoby vykazovania ortodontických 

výkonov podľa manuálov jednotlivých poisťovní. V rámci 

zasielania cenníkov ambulancií na VÚC, nie je doriešený 

štandardný a nadštardadný materiál, hlavne pre 

pacientov zo skupiny A.  

V Piešťanoch, 10.4.2015  

Zapísala: Dr. G. Alexandrová  

Overovateľ zápisnice: Dr. A. Antalová   
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Hospodárenie SOS za rok 2014 

  rozpočet čerpanie 

Príjmy za rok 2014 

 

  

Členské príspevky  (27čl.x35€ + 194el.x50€) 12 345,00 € 12 455,00 € 

Vzdelávacie podujatia 15 000,00 € 41 558,00 € 

Príjmy celkom: 27 345,00 € 54 013,00 € 

      

Výdavky za rok 2014     

Spotrebný materiál (kancel.potr.,DHM) 100,00 € 35,57 € 

Bankové poplatky 200,00 € 169,68 € 

Poštovné výdavky, spotreba kolkov 545,00 € 263,58 € 

Cestovné náklady 800,00 € 497,51 € 

Kopírovacie služby 300,00 € 41,79 € 

Reprezentačné výdavky, občerstvenie 500,00 € 93,02 € 

Ekonomické a administr.práce 1 700,00 € 2 004,68 € 

Ostatné služby (inzercie,web.stránka,kongres.popl.EOS) 2 490,00 € 107,32 € 

Finančný príspevok na prezent.SOS na medz.poduj. 1 000,00 € 900,00 € 

SLK (332€)+Svet.OS (50dolárov)+Efosa (640€) 1 000,00 € 997,21 € 

Plenárna schôdza 3 100,00 € 1 942,21 € 

Mzdové náklady (DOVP,NSČ) 2 000,00 € 1 134,42 € 

Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne 300,00 € 300,85 € 

Výdaje spojené so vzdelávacími akciami 13 310,00 € 32 458,15 € 

Výdavky celkom: 27 345,00 € 40 945,99 € 

Stav bank.účtu (0174716666/0900) k 31.12.2014: 50 000,01 € 
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Schválený rozpočet na rok 2015 

Rozpočtové príjmy - položky Návrh Rozpočtové výdavky - položky Návrh 

Členské príspevky (20čl.x35€) 700 € Spotrebný materiál(kancel.potreby,DHM) 100 € 

Členské príspevky (195čl.x60€) 11 700 € Bankové poplatky 200 € 

Vzdelávacie akcie 15 000 € Poštovné výdavky 600 € 

  

Cestovné výdavky 800 € 

  

Kopírovacie služby 300 € 

  

Reprezentačné výdavky, občerstvenie 500 € 

  

Ekonomické + administratívne práce 2 000 € 

  

Ostatné služby (inzercie, web. stránka, kongresový popl. EOS) 1 000 € 

  

Finančný príspevok na prezentáciu SOS na medzinárodných 

podujatiach 900 € 

  
SLK(332€) + Svet.OS(50USD - cca 38€) + Efosa(630€)  

1 000 € 

  

  

Plenárna schôdza 2 500 € 

  

Mzdové náklady (DOVP,NSČ) 2 000 € 

  

Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne 500 € 

  

Výdavky spojené s vzdel. akciami (občerstvenie 1500, prenájom 

2260, cestovné 550, poštovné 100, zmluvy o dielo 1600, refakturácia 

nákladov firmám 7300 15 000 € 

Príjmy celkom: 27 400 € Výdavky celkom: 27 400 € 

Informácie zo schôdze výboru SOS konanej 9.4.2014 v Piešťanoch 

Okrem tém, ktoré boli predmetom plenárnej schôdze, 
a sú preto uvedené v zápisnici z nej vyššie, sa výbor 
zaoberal nasledovnými záležitosťami: 
Aktívny prístup na web SOS majú I. Klímová, V. Konová, 
L. Gazdík za Katedru ČO LF SZU a D. Hlaušek, ktorý bude 
sledovať jej aktuálnosť. Návrh na Sekciu pre pacientov. 
J. Lehocký predstavil konečnú verziu Certifikátu s logom. 
Podľa doplnení členov výboru dá grafikovi návrh na 
umiestnenie doplňujúceho textu. Plánovaná distribúcia 
členom SOS,  na Kongrese SOS 2016. Každý člen dostane 
len jedno Logo. Evidencia a tlač tohto dokumentu – P. 
Husárová. 
Kongres SOS 2017, hlavná téma - Prevencia a 

interceptívna liečba, prezident kongresu: J. Lysý,     

prípravný výbor: I. Klímová, A. Antalová. 

Kongres SOS 2018  6.-7.4. 2018 , vedenie kongresu   

prijala J. Surovková. Hlavná téma: Ortodontická liečba 

chrupu s oslabeným parodontom. 

Postgraduanti môžu byť zaradení do špecializačného 

štúdia len 6 rokov, ak chcú redukovanú cenu na 

vzdelávacie akcie, musia doložiť doklad s dátumom 

zaradenia. 

Výťažok zo Stomatologického  kongresu Kaskády bude 

venovaný Katedre ČO LF SZU. 

Návrhy v rôznom:  Usporiadať prednášku/kurz Dr. 

Streblova:  Parodontológia a ČO. 

Uverejňovať na našej webovej stránke rešerše z  

odborných časopisov. 

Vytvoriť databázu atestačných prác a tiež ju uverejniť na 

webovej stránke SOS  

G. Alexandrová informovala o novej zdravotnej 

dokumentácii.  
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Informácie zo schôdze výboru SOS konanej 11.9.2015 v Bratislave 

S.Dianišková informovala o najbližšom  Kongrese SOS 
2016. Kongres sa bude konať v hoteli Patria – Štrbské 
Pleso 1. – 2. apríla 2016.  V organizačnom výbore 
kongres pripravujú, v spolupráci s firmou Guarant 
prezidentka kongresu S.Dianišková, G.Alexandrová, V. 
Konová a P.Andel. Bola schválená grafická úprava 1. 
oznámenia kongresu. Od 20.9. 2015 je spustená web 
stránka kongresu www.kongressos2016.sk Hlavnými 
rečníkmi kongresu budú Roberto Stradi a Domenico 
Dalessandri. Aktívnu účasť je nutné zahlásiť do 
30.11.2015. Počet posterov bude max 15. 
Výbor nesúhlasil s požiadavkou firmy Guarant 

o možnosti odkladu odstúpenia od zmluvy. Prihláška na 

kongres sa bude posielať do konca roka 2016 spolu 

s infolistom. Bolo dohodnuté s  J. Petrom, prezidentom 

Českej ortodontickej spoločnosti a A. Mottlovou, 

prezidentkou XVI. kongresu ČOS, ktorý sa bude konať 

v októbri 2015, že prvé oznámenia nášho kongresu budú 

vložené do kongresových tašiek na kongrese ČOS. 

Kongres SOS bude tiež zaradený do zoznamu akcií 

v časopise Ortodoncie a je už zverejnený v zozname akcií 

na webe ČOS. Táto propagácia by mohla prispieť k účasti 

českých kolegov na našom kongrese. 

J. Lehocký oboznámil výbor s konečnou verziou 

certifikátu s logom do čakární pre čeľustných ortopédov. 

Boli prerokované možnosti propagácie certifikátov 

v rámci SKZL a médií, aby bola informovaná aj laická 

verejnosť. Pri distribúcii certifikátu  a vydávaní pre 

členov aj nečlenov SOS budeme vyžadovať overenú 

kópiu špecializačného diplomu z čeľustnej ortopédie. 

Registráciu vydaných certifikátov bude mať na starosti P. 

Husárová, ktorej sa budú posielať aj overené diplomy. 

Členom SOS budú certifikáty vydané zadarmo, 

nečlenovia budú môcť požiadať o vydanie za 

manipulačný poplatok 20 € . Informácie o certifikátoch 

budú zverejnené v infoliste pre členov SOS v novembri 

2015. 

I. Klímová, členka organizačného výboru, informovala 

o prípravách na Kongres SOS 2017. Pri organizácii sa 

uvažuje o spolupráci s firmou A-medi management, 

miesto kongresu hotel Saffron v Bratislave. Ako hlavný 

prednášajúci bol oslovený Marco Rossa. Hlavnou témou 

kongresu je  Interceptívna liečba. 

I. Klímová predniesla správu z valného zhromaždenia 

EFOSA. Hlavnými témami boli – financovanie 

cezhraničnej liečby, postgraduálne štúdium a snaha 

o zjednotenie špecializačných skúšok v Európe. 

Správy z katedry ČO . S. Dianišková  informovala o začatí 

nového semestra s tromi novými postgraduálnymi 

študentmi. Pokračujú víkendové semináre 

a pregraduálna výučba.   

Akreditovaným pracoviskám boli na rok 2015 

predplatené odborné časopisy podľa vlastného výberu. 

Pokračovanie predplatného na rok 2016 pre košické 

oddelenie čeľustnej ortopédie vedené  J. Surovkovou 

bude závisieť od toho, či tam bude prebiehať 

postgraduálna výučba. 

I. Klímová bola  navrhnutá výborom SOS za prezidentku 

česko-slovenského kongresu v roku 2019, ktorý sa bude 

konať na Slovensku. Prerokovali sa návrhy na vhodné  

miesto a témy kongresu, výbor bude ďalej hľadať 

vhodné priestory. 

Vzhľadom  na problémy s úhradou čeľustnoortopedickej 

liečby Zdravotnou poisťovňou Dôvera po uplynutí dvoch 

rokov od nasadenia fixného aparátu a vzhľadom na  

neustále sa meniace pravidlá zo strany poisťovní, výbor 

súhlasí so zaslaním listu riaditeľovi ZP Dôvera 

s požiadavkou zrušiť dvojročný limit na úhradu a ujasniť 

pravidlá úhrady podľa platného liečebného poriadku bez 

dodatočných podmienok ZP. Výbor navrhuje iniciovať 

stretnutie s revíznymi lekármi ZP a manuál k vykazovaniu 

liečby robiť spoločne. 

(List bol odoslaný 26.9.2015, ZP Dôvera odpovedala 

a ponúkla spoluprácu na úprave manuálu).

 

 

 

 

http://www.kongres2016/
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Správy z Katedry čeľustnej ortopédie LF SZU 

V roku 2015 sme s postgraduálnymi študentmi Katedry 

čeľustnej ortopédie LF SZU ukončili a vyhodnotili 

celoslovenský projekt Epidemiologická štúdia – Orálne 

zdravie detí na Slovensku, v rámci ktorej sme vyšetrovali 

okrem stavu orálneho zdravia aj potrebu ortodontickej 

liečby v detskej populácii. Výsledky budú publikované 

prostredníctvom vedeckých článkov, prednášok 

a posterov. Postermi reprezentovali  naši postgraduanti 

slovenskú ortodonciu aj na Európskom ortodontickom 

kongrese v Benátkach v júni 2015, ako aj na Českom 

ortodontickom kongrese v Hradci Králové v októbri 

tohto roku. V týchto dňoch pripravujú postery na 

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2016 na 

Štrbskom Plese. Pravidelne organizujeme okrem 

každodennej výuky na Oddelení čeľustnej ortopédie 

našej vzdelávacej ustanovizne Víkendové odborné 

semináre, na ktorých sa zúčastňujú kolegovia  aj z praxe 

v rámci kontinuálneho vzdelávania. Postgraduanti sa 

zúčastnili na medzinárodnom workshope 

Epidemiologický výskum v zubnom lekárstve a na školení 

iTop. Na SZU im v úlohe hosťujúcich profesorov 

prednášali lektori z Čiech, zo Škótska, Talianska či USA. 

V roku 2015 na jar ukončili úspešne špecializačné 

štúdium doktorky: Joneková, Mydlová a Šarvaicová, na 

jeseň 2015 zložila špecializačnú skúšku doktorka 

Šamudovská a s vyznamenaním absolvovala doktorka 

Alexandrová. Od zimného semestra 2015/16 nastúpili na 

školiace miesta v špecializačnom štúdiu tri nové zubné 

lekárky. Lekárska fakulta SZU má od novembra 2015 

novú dekanku, prof. MUDr. Annu Remkovú, DrSc. 

MUDr. Simona Dianišková                                               

V Bratislave 10.11.2015 

 

 

 

 

Aktuálne informácie zo života SOS nájdete na  našej webovej stránke  

www.orto.sk 

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

spoločnosti želá  

Irena Klímová 


