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Zápisnica z plenárnej schôdze Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti. 
 

 

 
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, PhD a doc. MUDr. M. Starosta, PhD, 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 zahájila 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 Dr. S. Dianišková, PhD, MPH, Katedra ČO LF 

SZU Bratislava, Dr. M. Eötvösová, PhD, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej 
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chirurgie FN L. Pasteura Košice a Dr. 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 "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. 

 

Návrh na uznesenie Plenárnej schôdze je súčasťou zápisnice. 

 

 

Vo Zvolene, 4.4.2014 

 

 

 

Zapísala: Dr. G. Alexandrová  

 

 

 

Overovateľ zápisnice: Dr. A. Antalová 

       

 

 

 

 

 

      


