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Zápisnica z plenárnej schôdze Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti. 
 

 

 

 V dňoch 10.  a 11. 4. 2015 sa konal v Piešťanoch v Kongresovej sále hotela Grand  

Kongres a plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ako vždy spojený s 

výstavou firiem (20) ponúkajúcich ortodontický materiál. Témou kongresu bola Efektivita 

ortodontickej liečby. 

Plenárnu schôdzu, ktorá sa konala prvý deň kongresu,  10.4.2015 , zahájila a viedla 

MUDr. I. Klímová, predsedníčka SOS. V úvode schôdze boli zvolené mandátová a návrhová 

komisia.  

Mandátová komisia pracovala v zložení: Dr. J. Joneková,  Dr. A. Hlaušeková, Dr. Z. 

Stirber. 

 Návrhová komisia pracovala v zložení: Dr. M. Sabo, Dr. B. Križanová, Dr. M. 

Marčeková.  

Podľa mandátovej komisie bola Plenárna schôdza uznášaniaschopná, prítomných 

bolo ... členov SOS, čo bolo ...%  všetkých prítomných podľa prezenčnej listiny (....). 

  Dr. I. Klímová predniesla Správu o činnosti SOS za uplynulý rok, v ktorom sme 

boli spoluorganizátormi II. Česko-slovenského kongresu, ktorý sa konal v Olomouci na jeseň 

2014. Výbor SOS sa za uplynulé obdobie stretol trikrát, zaoberal sa prípravou kongresu a 

aktuálnymi problémami. Ďalej oboznámila prítomných so zmenou našej webovej stránky, na 

ktorej je zverejnený okrem ostatných údajov, zoznam členov SOS s mestom, v ktorom 

pôsobia,  informácie o ortognátnej poradni, kalendár vzdelávacích akcií. Ďalej informovala o 

ťažkostiach s predplatným odborných časopisov pre Katedry ČO na lekárskych fakultách v 

Bratislave a Košiciach a o stretnutí s dr. Gašičom , prezidentom SKZL. Témou stretnutia 

bola požiadavka zvýšenia finančných objemov/limitov pre čeľustných ortopédov a o liste, 

ktorý mu následne napísala (bol k nahliadnutiu počas kongresu). Výbor SOS schválil 

príspevok vo  výške po 300€  dr. Králikovej a dr. Urban na kongres EOS 2015 v Benátkach, 

kde majú aktívnu účasť v posterovej sekcii. Oboznámila prítomných, že po  náhlom úmrtí 

p.Kočišovej pokračuje v práci  ekonómky SOS,  p. Maková. Dr. Klímová požiadala 

prítomných o nahlásenie akejkoľvek zmeny vo fakturačných údajoch. 

Dr. V. Konová predniesla správu o hospodárení, pripomenula výšku členských 

príspevkov : postgraduanti 35€, ostatní 60€. Informovala o čerpaní rozpočtu za rok 2014 a 

predniesla návrh rozpočtu (jednotlivo všetky položky) na rok 2015, ktorého celková suma je 

27 400€. Tento 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.  

Dr.S. Dianišková nás oboznámila s aktivitami, personálnym obsadením a 

vzdelávacími akciami v roku 2015 na  Katedre ČO LF SZU v Bratislave. Ďalej 

pozvala prítomných na Kongres SOS 2016, ktorý sa bude konať 1. - 2. 4. 2016 v 

Starom Smokovci v hoteli Bellevue. Bude mať sekciu aj pre ortodontické asistentky. 

Hlavná téma kongresu Linguálna ortodoncia  pre lekárov, Dentálna hygiena v     

      ortodoncii, komunikácia s pacientom pre zdravotné sestry 
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      Dr. J. Lehocký predstavil Logo, identifikačnú  nálepku s logom SOS do ambulancie 

čeľustného ortopéda a člena SOS. 

V rôznom sme riešili spôsoby vykazovania ortodontických výkonov podľa manuálov 

jednotlivých poisťovní. V rámci zasielania cenníkov ambulancií na VÚC, nie je doriešený 

štandardný a nadštardadný materiál, hlavne pre pacientov zo skupiny A.  

 

    

 

 

 

Návrh na uznesenie Plenárnej schôdze je súčasťou zápisnice. 

 

 

V Piešťanoch, 10.4.2015  

 

 

Zapísala: Dr. G. Alexandrová  

 

 

 

Overovateľ zápisnice: Dr. A. Antalová 

       

 

 

 

 

 

      


