
Zápisnica z plenárnej schôdze Slovenskej ortodontickej spoločnosti 

konanej 1.4.2016 v hoteli Patria na Štrbskom Plese. 
Predsedanúci: I. Klímová 

Zapisovateľ: G. Alexandrová 

Program:  

1. Voľba komisií 

2. Správa o činnosti 

3. Správa o hospodárení 

4. Revízna správa 

5. Správy z katedier ČO 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh tlačového vyhlásenia 

9. Návrh uznesenia plenárnej schôdze 

Do mandátovej komisie zvolili členovia plenárnej schôdze Ľ. Dírerovú, Z. Hudecovú a J. Preislera. 

Do návrhovej komisie zvolili J. Surovkovú, M. Nagyovú a P. Šillu. 

Mandátová komisia konštatovala, že na plenárnej schôdzi je prítomných 94 členov SOS a schôdza je 

uznášania schopná. 

I. Klímová predniesla správu o činnosti, v ktorej informovala plénum o vydávaní Certifikátov 

čeľustného ortopéda a o rokovaní so ZP Dôvera, ktorá súhlasila so zmenami manuálu revíznej 

činnosti, ktoré žiadala SOS. Ďalej prečítala návrh Tlačového vyhlásenia Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti k vydávaniu certifikátov čeľustného ortopéda. 

V. Konová predniesla správu o čerpaní rozpočtu a návrh rozpočtu na rok 2016 a informovala plénum 

že výbor SOS na návrh J. Lysého odsúhlasil zvýšenie príspevku, ktorý poskytuje SOS postgraduantom 

na ich aktívnu účasť na medzinárodných kongresoch na 400 €. 

S. Teplanský vo svojej správe o revízii hospodárenia SOS konštatoval, že hospodárenie je v poriadku. 

S. Dianišková predniesla správu o činnosti katedry čeľustnej ortopédie SZU a informovala, že 

najbližšie výberové konanie sa uskutoční 6. mája 2016. 

V časti Rôzne vystúpila P. Husárová, členka výboru pre dentálnu prax SKZL, a informovala o 

dotazníku, ktorý plánuje SKZL posielať svojim členom, aby zistila ich priority. P. Husárová požiadala 

prítomných, aby dotazníky vyplnili a odoslali v hojnom počte. Výbor pre dentálnu prax rokuje so 

zdravotnými poisťovňami o zvýšení hodnoty bodu, snaží sa dosiahnuť bezlimitné prostredie, ale 

nesúhlasí s bezlimitným prostredním za cenu znižovania hodnoty bodu. 

V diskusii vystúpili: 

L. Rešovská upozornila, že je potrebné dosiahnuť zrušenie nezmyselných pravidiel ZP pre vykazovanie 



výkonov pred zavedením elektronického zdravotníctva, pretože potom nebude možné vykazovať 

výkony podľa požiadaviek poisťovní, ale len tak , ako ich skutočne robíme. 

Ľ. Dírerová a V. Konová upozornili na nepresnosti v štatistickom zisťovaní u čeľustných ortopédov. 

 

Uznesenia plenárnej schôdze: 

Plenárna schôdza zobrala na vedomie správu o činnosti , správu o hospodárení SOS v roku 2015 

a revíznu správu. Plenárna schôdza odsúhlasila návrh rozpočtu na rok 2016. 

Plenárna schôdza odhlasovala tlačové vyhlásenie SOS o vydávaní certifikátov čeľustného ortopéda. 

Plenárna schôdza poverila výbor SOS, aby vstúpil do rokovania s VšZP a žiadal zmeny manuálu 

revíznej činnosti v zmysle odstránenia dodatočných pravidiel vykazovania, ktoré nie sú zakotvené 

v zákone. 

Plenárna schôdza poverila P. Husárovú, aby vo výbore pre dentálnu prax presadzovala bezlimitné 

prostredie pre čeľustných ortopédov, aj za cenu nezvyšovania hodnoty bodu. 

 

Zapisovateľka: G. Alexandrová 

Overovateľka zápisnice: A. Antalová 


