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 Informácie z výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti 

V Bratislave 22.11.2016 

Volebná plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti 

Počas Kongresu SOS 2017 sa dňa 7.4.2017 v podvečer uskutoční volebná plenárna schôdza, 

na ktorú srdečne pozývame všetkých členov SOS. Bude sa voliť nový výbor spoločnosti 

a revízna komisia. Privítame Vaše návrhy na možných kandidátov do budúceho výboru. 

Plánujeme požiadať kandidátov, aby umožnili zverejnenie svojho krátkeho profilu na 

webovej stránke SOS ešte pred voľbami. Svoje návrhy na kandidátov nám môžete poslať na 

e-mailovú adresu slovakorto@gmail.com. Takisto sa môžete prihlásiť sami, ak máte záujem 

vo výbore pracovať. 

Tešíme sa na Vaše návrhy. 

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2016 

V dňoch 1.4. a 2.4.2016 sa konal v hoteli Patria na 

Štrbskom Plese Kongres Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti 2016. Hlavnou témou kongresu bola 

Linguálna ortodoncia a súčasťou kongresu boli aj 

posterová sekcia a program pre ortodontické 

asistentky. Odborný program bol veľmi bohatý 

a hodnotný, prebehla aj súťaž o najlepšiu 

postgraduantskú prednášku, v ktorej sa na prvom 

mieste umiestnila Dr. M.Šarvaicová s prednáškou 

Liečba dospelých pacientov s poškodeným 

parodontom a získala tak bezplatnú účasť na 

budúcoročnom kongrese SOS. Kongres zaznamenal 

rekordnú účasť, mimoriadny záujem bol aj 

o spoločenský večer. Poďakovanie patrí prezidentke 

kongresu Dr. Dianiškovej. 

 

Zápisnica z plenárnej schôdze SOS konanej 1.4.2016 na Štrbskom Plese

Predsedajúci: 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 

mailto:slovakorto@gmail.com


2 
 
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 

 

Budúce kongresy SOS 

Kongres SOS 2017 – 7. a 8. apríla 2017, Bratislava, Hotel 

Saffron, prezident kongresu Dr. J. Lysý, PhD., hlavné 

témy Prevencia v ortodoncii, Skorá a interceptívna 

liečba, kongresový kurz Dr. Marco Rosa, stránky 

kongresu 

www.kongressos2017.amedi.sk. Počas kongresu sa 

uskutoční volebná plenárna schôdza. 

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

Hilton, prezidentka kongresu Dr. J. Surovková, hlavná 

téma Ortodontická liečba chrupu s oslabeným 

parodontom, hlavní prednášajúci prof. N. Markovská, Dr. 

I. Marek, Dr. J. Streblov 

IV. česko-slovenský ortodontický kongres 2019 – 19. až 

21. septembra 2019, Bratislava, hotel Crown Plaza, 

prezidentka kongresu Dr. I. Klímová, hlavné témy 

Interdisciplinárna spolupráca a Rázštepy. 

 

 

http://www.kongressos2017.amedi.sk/
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Aktuálne informácie zo života SOS ako aj zápisnice zo zasadnutí výboru 

SOS nájdete na  našej webovej stránke  www.orto.sk 

Ďalšie informácie 

o Dr. J. Lysý, PhD., v spolupráci so Slovenskou 
rádiologickou spoločnosťou vypracoval Odborné 
stanovisko pre vyšetrovanie pacientov s fixnými 
ortodontickými aparátmi magnetickou 
rezonanciou. Celé stanovisku si môžete stiahnuť na 
webe SOS www.orto.sk. 

o  ZP Dôvera akceptovala naše pripomienky 
a v spolupráci so SKZL upravila Pravidlá revíznej 
činnosti tak, aby nebolo potrebné dodržiavať 
presne stanovené odstupy medzi niektorými 
výkonmi alebo kombinácie výkonov, ale bol 
limitovaný len celkový počet týchto výkonov. 
Presné znenie je k dispozícii v elektronickej pobočke 
ZP Dôvera v tabuľkovej časti Pravidiel revíznej 
činnosti. Úhrada liečby fixným aparátom po 
uplynutí dvoch rokov je zatiaľ stále viazaná na 
schválenie výnimky revíznym lekárom po podaní 
žiadosti s medicínskym odôvodnením. Sňatie 
fixného aparátu ZP uhradí aj po uplynutí dvoch 
rokov bez žiadosti. 

o  V súčasnosti prebieha rokovanie s hlavným 
revíznym lekárom VšZP a máme prisľúbený 
obdobný prístup ako u ZP Dôvera. Terénni revízni 
lekári sa o uvedených zmenách dozvedia na 
plánovanom stretnutí v decembri, takže dopad 
v praxi môžeme očakávať v budúcom roku. Po 
prijatí konkrétnych opatrení Vás budeme 
informovať. 

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 Predplatné časopisu Ortodoncie alebo 

členský poplatok do Českej ortodontickej 

spoločnosti na rok 2017 zaplaťte do 28.2.2017 

priamo na účet Českej ortodontickej 

spoločnosti. Česká ortodontická spoločnosť 

neposiela  vopred faktúry. Vyrovnajte prosím aj 

svoje nedoplatky za rok 2016. 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  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. 

 

 

http://www.orto.sk/
http://www.orto.sk/wp-content/uploads/2014/12/0-Inform%C3%A1cie-o-pacientovi.pdf
http://www.orto.sk/linky/ortognatna-poradna/
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:konovaviera@orangemail.sk
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Udalosti na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave 

Výberové konanie na školiace miesta v čeľustnej 

ortopédii v akademickom roku 2016/17 sa uskutočnilo 

dňa 06.05.2016. Vyšli z neho noví postgraduálni 

študenti, ktorí boli zaradení do špecializačného štúdia od 

októbra 2016: menovite MDDr. Jana Linská a MDDr. 

Tomáš Hudec. Od ďalšieho semestra, so začiatkom od 

februára 2017, nastúpia na školiace miesto 

postgraduantky MDDr. Jana Vaca Velásquez a MDDr. Eva 

Zámečníková. Rady našich postgraduantov doplnil 

MDDr. Michal Volkov, ktorý prestúpil k nám z Oddelenia 

čeľustnej ortopédie v Plzni.   

Špecializačné skúšky úspešne zložili  21.10.2016 MDDr. 

Monika Králiková (absolvovala s vyznamenaním) a 

MUDr. Mohammed Beheshti Hadi a stali sa z nich noví 

čeľustní ortopédi. Na nasledujúci termín špecializačnej 

skúšky dňa 09.12.2016 je  prihlásený MDDr. Ľubomír 

Gazdík. 

 Okrem dennej výuky organizujeme naďalej víkendové 

semináre: v marci to bol dvojdňový teoreticko-praktický 

seminár DDs. Giorgio Iodice  o  TADs – dočasných 

kotviacich zariadeniach a distalizéroch/mezializéroch. 

V júni Dr. Miglioratti viedol teoretický seminár s názvom 

Impaktované očné zuby a miniskrutky , ktorý mal taktiež 

praktickú časť, zavádzanie miniskrutiek. V októbri nás 

poctil prednáškou prof. Dr. Roberto Martina z Neapola, 

ktorý prednášal tému: „Easy and Straight“ filozofia 

v liečbe II. triedy. Pre zubných technikov pán Massimo 

Cicatiello, diplomovaný zubný technik z Talianska, 

prakticky demonštroval zhotovenie snímateľného 

aparátu na liečbu 2. triedy, Sandersových platní. Do 

tretice o novom spôsobe palatálneho kotvenia a jeho 

využití pri konštrukcii rôznych aparátov hovoril 

v novembri v svojej prednáške hosť z Izraela – Dr. Alon 

Zeidman . Jeho prezentácia mala nadpis: Zavedenie TAD 

do modernej ortodontickej liečby.  

Kontrolný deň povinný pre všetkých zaradených 

postgraduálnych študentov sa bude konať 10.02.2017 na 

LF SZU. 

Vedecko-publikačná činnosť: Naši postgraduanti 

prezentovali na EOS v júni 2016 postery s finančnou 

podporou SOS :  

Evaluation of effect of dental caries in the mixed 

dentition on formation of lack of space as reason of 

orthodontic anomalies (Dr. Nádaždyová, Dr. Moňoková) 

Clinical audit on patient treatment preceding active 

orthodontic (Dr. Beheshti, Dr. Katsigianni) 

Pripravili tiež postery na Kongres SOS v apríli 2016:  

Prevalence of fluorosis among adolescents in Slovakia 

(Dr. Moňoková, Dr. Papoutsi, Dr. Katsigianni) 

Management of ankylosed primary molars (Dr. 

Katsigianni) 

 

Víťaznú prednášku na SOS mala MUDr. Šarvaicová – 

Liečba dospelých pacientov s ochorením parodontu. 

V Prahe na ČOS v septembri 2016 sa prezentovala naša 

katedra s nasledovnými postermi: 

Efekt extrakcií premolárov na Boltonov index (Dr. 

Satalová, Dr. Koželová) 

Prevalence of erosion in young adolescents and children 

in Slovakia. Epidemiologic survey (Dr. Katsigianni, Dr. 

Koželová)  

Na Kongrese Európskej spoločnosti pre Lingválnu 

ortodonciu ESLO v júli 2016 prezentovali naši 

frekventanti poster: 

Subjective difficulties of patients treated with lingual 

appliances (Dr. Papoutsi, Dr. Pardalidou) 

Ďakujeme, že zo zisku SOS a firmy Eudent zo 

Stomatologického kongresu Kaskády z mája 2016 boli 

nakúpené ortodontické nástroje, vrtáčiky, posuvné 

meradlá a odtlačkové hmoty pre potrebu výuky 

postgraduantov na Katedre LF SZU. 

SOS sme tiež vďační za predplatenie odborného 

ortodontického časopisu. Na katedre sa totiž pravidelne 

organizujú diskusné semináre zamerané na prehľad 

najnovšej odbornej literatúry.  

Simona Dianišková 
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Hospodárenie SOS za rok 2015 

 

rozpočet čerpanie 

Príjmy na r.2015   

Členské príspevky  (20čl.x35€ + 195čl.x60€) 12 400,00 € 12 425,00 € 

Vzdel.podujatia (plen.,Kaskády, Piešťany,ČS kongres) 15 000,00 € 57 239,06 € 

Bankový úrok 0,00 € 21,11 € 

Príjmy celkom: 27 400,00 € 69 685,17 € 

Výdavky     

Spotrebný materiál (kancel.potr.,DHM) 100,00 € 6,58 € 

Bankové poplatky 200,00 € 92,20 € 

Poštovné výdavky, spotreba kolkov 600,00 € 173,40 € 

Telefónne poplatky 0,00 € 32,25 € 

Cestovné náklady 800,00 € 266,67 € 

Kopírovacie služby 300,00 € 12,04 € 

Reprezentačné výdavky, občerstvenie 500,00 € 30,62 € 

Ekonomické a administr.práce 2 000,00 € 1 462,00 € 

Ost.služby (inzercie,web.stránka,kongres.popl.EOS,časopis) 1 000,00 € 3 273,57 € 

Finančný príspevok na prezent.SOS na medz.poduj. 900,00 € 597,00 € 

SLK (332€)+Svet.OS (50dolárov)+Efosa (640€) 1 000,00 € 1 488,91 € 

Mzdové náklady (DOVP,NSČ) 2 000,00 € 848,18 € 

Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne 500,00 € 222,02 € 

Výdaje spoj.so vzdel.akciami+kongres 17 500,00 € 47 705,67 € 

Daň z bank.úroku 0,00 € 3,97 € 

Výdavky celkom: 27 400,00 € 56 215,08 € 

Stav bank.účtu (0174716666/0900) k 31.12.2015: 63 399,72 €   
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Schválený rozpočet na rok 2016 

Rozpočtové príjmy - položky Návrh Rozpočtové výdavky - položky Návrh 

Členské príspevky  (14čl.x35€) 490 € Spotrebný materiál(kancel.potreby,DHM) 100 € 

Členské príspevky  (199čl.x60€) 11 940 € Bankové poplatky 100 € 

Vzdelávacie akcie 38 340 € Poštovné výdavky 300 € 

    Telefónne poplatky 70 € 

    Cestovné výdavky 700 € 

    Kopírovacie služby 200 € 

    Reprezentačné vdavky, občerstvenie 700 € 

    Ekonomické+administratívne práce 1 500 € 

    Ostatné služby (inzercie,web.stránka, kongresový popl.EOS) 2 500 € 

    Finančný príspevok na prezentáciu SOS na medzinárodných 

podujatiach 

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

1 600 € 

1 500 €     

    

  

    Mzdové náklady (DOVP,NSČ) 2 000 € 

    Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne 500 € 

    

Výdavky spojené s vzdel.akciami (občerstvenie, prenájom, cestovné, 

poštovné, tlač, zmluvy o dielo, refakturácia nákladov firmám...atď) 39 000 € 

Príimy celkom: 50 770 € Výdavky celkom: 50 770 € 

 

 

 

 

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

spoločnosti želá  

Irena Klímová 


