
Informácie z výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti 

 

V Bratislave 22.11.2017 

 

Výsledky volieb do orgánov Slovenskej ortodontickej spoločnosti na obdobie 2017 - 2021 

Dňa 7. apríla 2017 sa konala volebná 

plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti, ktorá zvolila nových členov 

výboru a revíznej komisie. Tieto orgány 

budú vo volebnom období 2017 až 2021 

pracovať v nasledovnom zložení: 

Výbor Slovenskej ortodontickej spoločnosti: 

Dr. med. dent.  Marián Sabo – predseda 

MUDr. Katarína Jakubová – 

podpredsedníčka 

MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA 

– vedecký sekretár 

MUDr. Patrícia Husárová – hospodárka 

MUDr. Anna Antalová 

MDDr. Lenka Paulisová 

MUDr. Irena Klímová 

Revízna komisia: 

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH – 

predsedníčka 

MUDr. Eva Hrutková 

MUDr. Zuzana Hudecová

Emailové kontakty všetkých členov výboru a revíznej komisie nájdete na našej webovej 

stránke http://www.orto.sk/kontakty/ 

 

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2017 

 

V dňoch 7.4. a 8.4.2017 sa konal v hoteli Saffron v Bratislave Kongres Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti 2017. Hlavnou témou kongresu bola Skorá liečba: kľúčové body a nová metóda. 

Hlavným prednášajúcim bol Dr. Marco Rosa, M.D., D.D.S., D. Orthod. Ďaľšími kľúčovými 

prednášajúcimi bola MUDr. Gabriela Alexandrová s témou retinovaných zubov a MUDr. 

Katarína Cyprichová s prednáškou  z pedostomatológie. Súčasťou kongresu boli aj posterová 

sekcia a program pre  ortodontické asistentky. Odborný program bol veľmi pestrý a zaujímavý. 

Kongres zaznamenal výbornú účasť, mimoriadny záujem bol aj o spoločenský večer. 

Poďakovanie patrí prezidentovi kongresu Dr. Jurajovi Lysému. 

  

http://www.orto.sk/kontakty/


 

Udalosti na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave 

 

V máji 2017 sa uskutočnilo  výberové konanie na školiace miesta v špecializačnom 

odbore čeľustná ortopédia. 

Na základe výsledkov nastúpili na Katedru SZU títo postgraduanti do 1. ročníka: 

Doktori: Kristína Bíliková-Melová, Nikoleta Haburčáková a Ondrej Dvoran (na pracovisko 

Limbova), Katarína Sobolíková (na pracovisko Heydukova)  

Od 1.februára 2018 nastúpi doktorka Hlavenková (Limbova) a Habajová (Heydukova) 

Ďalšie výberové konanie bude v máji 2018. 

10.11.2017 sa uskutočnili  špecializačné skúšky, uspeli všetci 4 absolventi: doktorky 

Katsigianni, Papoutsi, Nádaždyová, Sucháčová. 

Nasledujúce špecializačné skúšky budú v máji 2018. 

Víkendové semináre: 28.10.2017 - Cesare Luzi, 11.11.2017 –Martin Kotas, 9.12.2017 - 

Martin Horáček, , 26-27.1.2018 chystáme parodontologický kurz prof. Kasumi Barouch. 

16.11. 2017 organizujeme celodenný kurz Incognito - lingválna technika (Jana Oulická ČR a 

Simona Dianišková,SR) 

Postgraduanti LF SZU sa chystajú s prednáškami na Kongres mladých zubných lekárov 10.-

11.2.2018 a s postermi na Kongres SOS 6. -7.4.2018 v Košiciach a na Kongres EOS – 17 – 

21.6. 2018 v Edinburghu. 

 

Zápisnica  zo  stretnutia  Výboru  Slovenskej  ortodontickej spoločnosti  zo  

dňa  15.05.2017 

 

Prítomní: M. Sabo, K. Jakubová, I. Klímová, L. Paulisová, A. Antalová 

Ospravedlnili sa: J. Lysý, P. Husárová 

Miesto konania: Sereď 

Návrh delegáta na funkciu hlavného odborníka pre Čeľustnú ortopédiu. Výborom bola 

navrhnutá Dr. Irena Klímová.  

Do komisie MZ SR pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov 

a štandardných terapeutických postupov sa za SOS navrhujú členovia výboru Dr. Paulisová 

a Dr. Jakubová. 



 

Návrh na vypracovanie vzorovej dokumentácie pre ČO karty, (Dr. Sabo). Po zapracovaní 

pripomienok výboru bude následne vzorová dokumentácia zverejnená na webovej stránke SOS.  

K  ČO karte a fotodokumentácii  je potrebné uviesť, že sa jedná o doporučenú dokumentáciu,  

ktorá obsahuje základné informácie, ktoré bude  Výbor SOS považovať za potrebné minimum, 

najmä pri riešení rôznych posudkov v prípade sťažností pacientov. 

Ako úlohu pre výbor  SOS na  1Q. 2018 je aktívne zapojenie sa do tvorby DRG systému 

/diagnosis-related group/ tzv. systém platby za diagnózu, ktorý je plánovaný MZ SR. Na 

základe indexu IOTN vypracovať odporučenie a zadefinovať finančné krytie 

čeľustnoortopedickej liečby pri jednotlivých diagnózach 

Vypracovať ekonomickú kalkuláciu na fixný aparát  s prizvaním právnika a ekonóma. Stanoviť 

reálne náklady a hodnoty bodu, taktiež koeficienty pre ročné navyšovanie cien a nákladov 

samotnej liečby. Výbor uložil predsedovi Dr. Sabovi za úlohu osloviť audítorské firmy v mene 

SOS za účelom zaslania ponuky pre vyhotovenie finančného plánu pre liečbu fixnými 

a snímateľnými aparátmi.  

Dr. Paulisová navrhuje vypracovať usmernenie pre rodičov detí vo veku 7 rokov  a 12 rokov 

vo vzťahu k  prevencii ČO anomálií. Vzhľadom na komplikovanosť zákonných úprav, 

navrhujeme osloviť priamo zubných lekárov, prípadne osloviť médiá a sprostredkovane  

osloviť rodičov cez sociálne siete. Taktiež sa Výbor SOS dohodol na vypracovaní 

informačného letáku/brožúry pre laickú verejnosť a aj pre kolegov z iných oblastí z dôvodu 

zlepšenia interdisciplinárnej spolupráce a prostredníctvom stavovských organizácií osloviť 

pediatrov a ORL špecialistov. 

Výbor SOS sa taktiež dohodol na preložení stránky SOS do angličtiny pre lepšie 

sprostredkovanie informácií pacientom, ale aj postgraduálnym študentom, zahraničným 

kolegom a pod. Taktiež doriešiť technickú stránku webu SOS, aby sa stránka zobrazovala na 

popredných pozíciách vo vyhľadávači Google a taktiež ju doplniť o vzdelávacie akcie  

akreditovaných pracovísk. 

Na návrh Dr. Saba sa výbor dohodol  na väčšom zapojení SOS do postgraduálneho vzdelávania. 

Zvažuje sa zriadenie celoštátnej skúšobnej komisie pre ČO z dôvodu zjednotenia úrovne štúdia 

a taktiež na zabezpečenie kvality vzdelávania rôznych akreditačných pracovísk. Doporučuje sa, 

aby absolventi 3-ročného štúdia špecializačnú skúšku skladali pred komisiou, zloženou zo 

zástupcov Výboru SOS, katedier ČO a tiež pozvaných nezávislých odborníkov 

z interdisciplinárnych oblastí. 

Najbližšie priority výboru SOS na 4 roky 

- podpora vzdelávania SOS pre katedru SZU a katedru ČO Košice. 

- oslovenie postgraduantov paralelne s katedrou  za účelom zistiť možnosti vzájomnej 

spolupráce. 

- zvýšenie počtu kreditovaných vzdelávacích akcií z ČO 



 

- zvýšenie počtu kreditovaných praktických kurzov s najnovšími postupmi ako TAD, SL 

a podobne. 

- vypracovanie preventívnych  guidelinov pre pacientov a lekárov 

 V rámci kongresu ČOS 14.9.2017 v Liberci , sa  uskutočnil výbor SOS.  

Zapísal:  Dr. Marián Sabo      Overil:   Dr. Katarína Jakubová 

 

 

Zápisnica  zo  stretnutia  Výboru  Slovenskej  ortodontickej spoločnosti zo  

dňa  14.09.2017 

 
 

Prítomní: -  M. Sabo, K. Jakubová, I. Klímová, L. Paulisová, A. Antalová, P.Husárová, J.Lysý 

Za revíznu komisiu – Z.Hudecová 

Hosť – J.Surovková 

Miesto konania: Liberec 

 

Správa o Kongrese SOS 2018 – Dr. Surovková informovala Výbor SOS o priebehu príprav, 

Kongres SOS 2018 sa bude konať v hoteli Hilton v Košiciach 6.-7.4.2018, hlavnou témou bude 

Ortodontická liečba chrupu s oslabeným parodontom.  Potvrdila hlavných prednášajúcich 

- Dr. I. Mareka a Dr. J. Streblova. 

Čestná prednáška + udelenie medaily SOS – Dr. Surovková osloví prof. Dr. Kamínka, jej 

nomináciu Výbor SOS podporil. 

Do odborného programu budú zaradené aj prednášky novoatestovaných čeľustných ortopédov  

- Dr. Monika Králiková a Dr. Anna Nádaždyová. 

Autor najlepšej prednášky – atestačnej – nebude platiť kongresový poplatok.  

Dr. Sabo informoval o ponúknutom sponzoringu  pre postgraduantov – firma American 

Orthodontics.    

Bolo doporučené inzerovať informáciu o Kongrese 2018 aj do časopisu Zubný lekár – aby sa 

oslovila čo najširšia odborná verejnosť. Do konca roka 2017 je  uzávierka pre prihlásenie sa 

generálneho a hlavných partnerov. 

Dr. Sabo oslovil Dr. Antalovú, aby rozposlala všetkým členom Výboru SOS emailom manuál 

kongresov SOS, ktorý vypracovala pre zjednotenie organizačných záležitostí pri každoročnom 

organizovaní kongresov SOS.  

V hoteli Hilton je potrebné včas zabezpečiť si ubytovanie, nielen pre členov Výboru. 



 

Zároveň treba zabezpečiť priestor pre Výbor SOS, ktorý sa stretne vo štvrtok 5.4.2018 o 19,00 

hod. 

Poplatok pre účastníkov ostáva nezmenený, 170,00 EUR pre členov SOS a 250,00 EUR pre 

nečlenov SOS. 

 

Správa o Kongrese SOS a ČOS  - Dr. Klímová informovala o spoločnom Kongrese ČOS a 

SOS, ktorý sa bude konať v septembri  2019  v hoteli Crown Plaza v Bratislave. 

Hlavnou témou sú rázštepy a interdisciplinárna spolupráca, prednášajúci  Prof. Everdi, , 

keynote speakers -   Prof. Mosi, prezidentský večer sa plánuje v Starej Tržnici.  

Dr. Sabo ponúkol spoluprácu pri hľadaní vhodných prednášajúcich na tému – protetika po 

liečbe rázštepových pacientov. Výbor sa dohodol na nasledovnej štruktúre spoločného 

Kongresu  ČOS a SOS 2019 - štvrtok  -  prekurz,  piatok a sobota – hlavný program pre 

ortodontistov a  zdravotné sestry  

 

Správa o Kongrese SOS 2020   - Dr. Jakubová informovala o Kongrese 2020, ktorý sa bude 

konať 26. – 28.3.2020 v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách. Hlavná téma Kongresu SOS 2020 

je Progénia a kongres by bol trojdenný. Vo štvrtok – Liečba AIII – ortognátna chirurgia, 

spolupráca čeľustného ortopéda a stomatochirurga a zubného technika. Prednášať prisľúbila 

Dr. Klímová, ZT Svorad a Kratochvíl z Prahy, ešte plánujeme osloviť Dr.Hirjaka – prednostu 

stomatochirurgie v Bratislave, Ružinov. Druhý deň by hlavnou prednášajúcou bola prof. 

Dr.Nazan Küçükkeleş z Turecka. Výbor odsúhlasil náklady pre hlavnú prednášajúcu – 

cestovné, ubytovanie a 3 000,00 Euro za celodennú prednášku. Posledný deň by bol venovaný 

prednáškam slovenských ortodontistov a postgraduantov. 

Dr. Klímová informovala o situácii na stomatochirurgii v Ba v Ružinove, odkiaľ odišiel 

pracovať do Prahy  – Dr. Beňo a na oddelení ostal Dr. Janec  a  zatial operuje  len doc. Hirjak. 

Dr. Sabo taktiež informoval o plánovanom stretnutí s Dr. Moravčíkom, prezidentom SKZL. 

Témou stretnutia bude riešenie aktuálnych problémov, prideľovanie kreditov pre akcie SOS, 

taktiež spolupráca s poisťovňami a plánované zmeny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Výbor zadal Dr. Sabovi pripraviť spoločný postup SOS a SKZL pri rokovaniach a zmenách 

legislatívy. 

Na návrh Dr. Saba výbor SOS odsúhlasil rozšírenie podpory pre postgraduálne pracoviská SZU 

v Bratislave a UJPŠ v Košiciach. Postgraduálni študenti sa budú môcť uchádzať o granty pre 

vedu a výskum a taktiež o finančné príspevky na vedeckú činnosť. Všetky žiadosti o príspevky 

budú predkladať písomnou formou a až po schválení Výborom SOS im bude poskytnutá 

súčinnosť. 



 

Dr. Sabo na záver poďakoval všetkých zúčastneným členom výboru SOS a členom revíznej 

komisie za konštruktívne rokovanie. Posledný výbor sa uskutočnil 14.11.2018 o 16:00 v Nitre. 

Organizáciou, zabezpečením priestorov a občerstvenia bola poverená Dr. Paulisová 

 

 

 

Ostatné informácie 

 

Predplatné časopisu Ortodoncie alebo členský poplatok do Českej ortodontickej 

spoločnosti na rok 2018 zaplaťte do 28.2.2018 priamo na účet Českej ortodontickej 

spoločnosti. Česká ortodontická spoločnosť neposiela  vopred faktúry. Vyrovnajte prosím aj 

svoje nedoplatky za rok 2017. 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 

Pre platbu členského poplatku do Slovenskej ortodontickej spoločnosti dostanete faktúru. 

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. 

Nezabudnite prosím nahlásiť akékoľvek zmeny adresy alebo fakturačných údajov Dr. 

Husárovej Patrícii na e-mailovú adresu patricia.husarova@nextra.sk. 

 

 

 

http://www.orthodont-cz.cz/casopis-ortodoncie/predplatne
http://www.orthodont-cz.cz/pro-cleny/clenske-prispevky
mailto:patricia.husarova@nextra.sk


 

Budúce kongresy SOS 

 

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 

Kongres SOS 2019 s plenárnou schôdzou, 8.-9. februára 2019, Zvolen Hotel Tenis, prezident 

kongresu Dr.med.dent. Marián Sabo. Odborné témy kongresu upresníme neskôr. 

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. 

Kongres SOS 2020   - 26. – 28.3.2020, hotel Patria Vysoké Tatry, prezidentka kongresu Dr. 

K.Jakubová, hlavná téma Progénia, hlavná prednášajúca prof. Dr.Nazan Küçükkeleş .  

 

Aktuálne informácie zo života SOS ako aj zápisnice zo zasadnutí 

výboru SOS  a informáciu o hospodárení SOS za rok 2016 

nájdete na  našej webovej stránke  www.orto.sk 

 

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

ortodontickej spoločnosti želá  

Marián Sabo 

 


