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 Informácie z výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti 

V Bratislave 17.11.2013 

Vážení kolegovia! 

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

 

Voľby 

Schôdza sa konala 27. apríla 2013 v Bratislave a bola 

volebná. Prítomní zvolili týchto členov orgánov SOS na 

ďalšie štvorročné funkčné obdobie: 

Výbor:  
MUDr.  Viera Konová 88 hlasov 
MUDr. Gabriela Alexandrová 85 hlasov 
MUDr. Irena Klímová 82 hlasov 
MUDr. et MUDr.  Juraj Lysý, PhD. 74 hlasov 
MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH 70 hlasov 
MUDr. Katarína Jakubová 59 hlasov 
MUDr. Juraj Lehocký 54 hlasov 

 
Revízna komisia:  
MUDr. Anna Antalová 52 hlasov 

MUDr. Patrícia Husárová 47 hlasov 
MUDr. Samuel  Teplanský  44 hlasov 
  

Na základe výsledkov hlasovania zvolených členov boli 

zvolení títo funkcionári SOS: 

Výbor: 

Predseda: MUDr. Irena Klímová 

Podpredseda: MUDr. Gabriela Alexandrová 

Vedecký sekretár: MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH 

Hospodár: MUDr. Viera Konová 

Revízna komisia: 

Predseda: MUDr. Samuel Teplanský 

 

Hospodárenie SOS za rok 2012 

  rozpočet čerpanie 

Príjmy na r.2012   

Členské príspevky  200čl.x50Eur 10 000,00 € 10 425,10 € 

Prijaté člen.príspevky+časopis ČOS 8 100,00 € 8 110,00 € 

Vzdelávacie podujatia 0,00 € 75,00 € 

Prijatý čl.príspevok z roku 2011 0,00 € 50,00 € 

Vrátenie preplatkov z roku 2011 0,00 € -400,00 € 

Bankové úroky 0,00 € 31,37 € 

Príjmy celkom: 18 100,00 € 18 291,47 € 

      

Výdavky     
Spotrebný materiál 
(kancel.potr.,DHM,kopírovanie) 300,00 € 82,81 € 

Poštovné výdavky 200,00 € 314,80 € 

Poplatky banke 200,00 € 140,10 € 

Cestovné náklady 200,00 € 1 200,00 € 

Reprezentačné výdavky, občerstvenie 300,00 € 12,28 € 

Ekonomické a administr.práce 1 600,00 € 1 529,38 € 
Ostatné služby 
(inzercie,web.stránka,kongres.popl.E
OS) 1 000,00 € 729,00 € 
Refakt.čl.prís.+časopisČOS+SLK+Sv
et.OS+Efosa 8 800,00 € 8 737,34 € 

Mzdové náklady (DOVP,NSČ) 1 500,00 € 1 026,73 € 
Odvody do sociálnej a zdravotnej 
poisťovne 200,00 € 13,63 € 

Plenárna schôdza 2 600,00 € 2 655,30 € 
Finančný príspevok na prezent.SOS 
na medzinár.podujatiach 1 200,00 € 0,00 € 

Daň z bankových úrokov 0,00 € 5,89 € 

Výdavky celkom: 18 100,00 € 16 447,26 € 
 
 
   

  
 

  
 Stav bank.účtu (0174716666/0900) 

k 31.12.2012: 33 722,56 € 
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Rozpočet na rok 2013 

Príjmy  

Členské príspevky   10 400 € 

 

Výdavky 
  
Spotrebný 
materiál(kancel.potre.,DHM,kopírovanie) 300 € 

Cestovné náklady 200 € 

Reprezentačné 150 € 

Poštovné výdavky 200 € 

Ekonomické+administratívne práce 1 600 € 

Ostatné služby (inzercie,web.stránka, 
kongresový popl.EOS(525Eur) 1 150 € 

Poplatky banke 200 € 

SLK(332eur) + Svet.OS(50dolárov) + 
Efosa(640Eur)  

1 000 € 

Mzdové náklady (DOVP,NSČ) 1 500 € 

Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne 500 € 

Plenárna schôdza 2 800 € 
Finančný príspevok na prezentáciu SOS na 
medzinárodných podujatiach 
 

800 € 
 

Výdavky celkom:  10 400 € 

 

 

Vzdelávacie akcie 

Dňa 14. marca 2014 sa uskutoční v Košiciach na I. 

stomatologickej klinike LF UPJŠ kurz o spolupráci 

čeľustného ortopéda s maxilo-faciálnym chirurgom. 

Prednášať budú doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD. a MUDr. 

Irena Klímová. Prihlásiť sa môžete u MUDr. Janky 

Surovkovej na jana.surovkova@gmail.com alebo na 

adrese MUDr. Jana Surovková, Tokajícka 12, 04022 

Košice. 

Budúca plenárna schôdza SOS s odborným programom 

sa bude konať  4. apríla 2014 v hoteli Tenis vo Zvolene. 

Hlavnú prednášku prednesú MUDr. Ivo Marek, PhD. 

a doc. MUDr. Martin Starosta, PhD. na tému 

Interdisciplinárna spolupráca medzi ortodontistom 

a implantológom. Nakoľko v tomto roku organizujeme aj 

česko-slovenský ortodontický kongres, nebude tentoraz 

na našej plenárnej schôdzi program pre ortodontické 

asistentky. 

III. česko-slovenský ortodontický kongres 

V roku 2014 sa uskutoční už tretí spoločný kongres SOS 

a ČOS. Bude sa konať v NH Olomouc Congress Hoteli 

v Olomouci v dňoch 18.9. až 20.9.2014 a hlavné témy 

budú Medziodborová spolupráca, Ortognátna chirurgia 

a Polytématika. Podarilo sa získať skutočne hviezdne 

obsadenie hlavných prednášajúcich:  Vincent Kokich jr., 

Mirco Raffaini, Eva Czochrowska, Albino Triaca a Davide 

Mirabella. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť 

vypočuť si ich aj so simultánnym tlmočením.  Bolo by 

veľmi žiaduce, aby sa slovenskí účastníci objavili aj medzi 

prednášajúcimi. Prihlásenie k aktívnej aj pasívnej účasti 

bude možné na webových stránkach kongresu 

http://www.kongrescos.cz/. 

V roku 2014 sa skončí ďalší cyklus kontinuálneho 

vzdelávania, preto odporúčame všetkým členom, aby si 

skontrolovali dosiahnutý počet kreditov na webovej 

stránke www.skzledu.sk a neponechávali získanie 

dostatočného počtu kreditov na poslednú chvíľu. 

Plánované odborné akcie: 

22.11.2013 Cannon kurz Žilina 

23.11.2013 Víknedový seminár SZU Bratislava – dr. 

Papcová – Spoluráca logopéda a čeľustného ortopéda 

28. – 30.11.2013 IOS Praha 

14.12.2013 Víknedový seminár SZU Bratislava  – dr. 

Dubovská – Miniimplantáty 

14.3.2014 Spolupráca čeľustného ortopéda s maxilo-

faciálnym chirurgom Košice – dr. Hirjak, dr. Klímová 

4.4.2014 Plenárna schôdza SOS s odborným programom 

Zvolen, hotel Tenis 

18. – 20.9.2014 III. česko-slovenský ortodontický 

kongres a XV. kongres ČOS NH Olomouc Congress Hotel 

mailto:jana.surovkova@gmail.com
http://www.kongrescos.cz/
http://www.skzledu.sk/
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Správy z Katedry čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave  

Začiatkom septembra sa naplno rozbehla príprava 

výučby v akademickom roku 2013/14  na Lekárskej 

fakulte SZU v Bratislave. Na oddelení čeľustnej ortopédie 

sa aj v tomto roku podieľajú na praktickej výučbe 

i teoretickom vzdelávaní učitelia: kolegyne Alexandrová, 

Antalová, Jakubová, Klímová, Kovalíková a Pašková. 

Lektorský tím posilnia od tohto roku aj noví čeľustní 

ortopédi doktori Sabo a Thurzo .  

Pre účastníkov špecializačného štúdia je pripravený plán 

odborných prednášok osobitne pre 1., 2. a 3. ročník. 

Klinické semináre vedú a dohľad nad praktickou výučbou 

pri kresle zabezpečujú lektori podľa týždenného 

harmonogramu.  Počet pacientov liečených na našom 

Oddelení čeľustnej ortopédie stále rastie a máme 

uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými 

poisťovňami.  

Naďalej plánujeme uskutočniť každý mesiac obľúbený 

Víkendový seminár. Ich zoznam nájdete na internetovej 

stránke katedry na adrese: www.szu.sk. Semináre sú 

prístupné aj čeľustným ortopédom v rámci 

kontinuálneho vzdelávania a majú pridelené vzdelávacie 

kredity SKZL. 

Organizujeme 1-mesačné školiace miesta v čeľustnej 

ortopédii, určené pre zaradených  v príprave pred 

špecializačnou skúškou. Nasledujúci termín 

špecializačnej skúšky bude 31. januára 2014. 

Ročníkové zápočty a skúšky  sa absolvujú priebežne, 

kontrola záznamníkov všetkých zaradených študentov 

bude na Víkendovom seminári  februára 2014, kedy 

budú študenti všetkých ročníkov prezentovať svoje 

liečené prípady - dokumentáciu pacientov. 

Vítame našich prvákov, od 1.10.13 sa novými účastníkmi 

špecializačného štúdia na Katedre čeľustnej ortopédie 

stali: MDDr. Králiková, MDDr.Gazdík a MUDr. Beheshti. 

Ďakujem všetkým učiteľom za ich angažovanosť vo 

vzdelávaní čeľustnej ortopédie. 

 

Simona Dianišková 

 

Ďalšie informácie 

o V lete nás zastihla smutná správa – 24.7.2013 

náhle zomrel  vo veku 68 rokov Dr. Vincent G. 

Kokich . Jeho odchod predstavuje obrovskú 

stratu pre celú ortodontickú obec. Sme radi, že 

sme tohto velikána počuli prednášať aj u nás na 

Slovensku. 

o Aktuálne informácie zo života SOS nájdete na  

našej webovej stránke  www.orto.sk.  

o Na žiadosť našich členov vytvorila MUDr. 

Antalová na  Facebooku uzatvorenú diskusnú 

skupinu pod názvom SOS určenú pre čeľustných 

ortopédov. Ak máte záujem vstúpiť do skupiny, 

musíte mať vytvorený profil na Facebooku 

a požiadať o pridanie dr. Antalovú 

(antaldent4@gmail.com). 

o Predplatné časopisu Ortodoncie na rok 2014 vo 

výške 40 € alebo členský poplatok do Českej 

ortodontickej spoločnosti vo výške podľa Vášho 

zaradenia zaplaťte 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 

o  Predseda Českej ortodontickej spoločnosti 

MUDr. Jiří Petr ma požiadal, aby som 

pripomenula všetkým, ktorí doteraz nezaplatili 

http://www.szu.sk/
http://www.orto.sk/
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
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členské do ČOS alebo predplatné časopisu za 

rok 2013, aby tak urobili čím skôr. Môžete použiť 

spôsoby platby opísané vyššie. 

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 poslednej 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. 

o  Ortognátnu poradňu vedie doc. MUDr. Dušan 

Hirjak, PhD. v ružinovskej nemocnici v Bratislave 

(každý pondelok po osobnom dohovore na 

telefónnom čísle 02/48234596. 

 

 

 

Pokiaľ si v budúcnosti želáte dostávať infolist Slovenskej ortodontickej spoločnosti 

v elektronickej podobe, 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. 

 

 

Pokojný koniec roka Vám všetkým v mene výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti želá  

 

Irena Klímová 

 

mailto:slovakorto@gmail.com
mailto:konovaviera@orangemail.sk
mailto:slovakorto@gmail.com

