
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti zo dňa  04.12.2018 

 

Prítomní - za Výbor SOS: 

M. Sabo, K. Jakubová, I. Klímová, P. Husárová, A. Antalová, J. Lysý 

             - za Revíznu komisiu : S .Dianišková, Z. Hudecová 

             - hosť – M. Alexandrová 

Miesto konania – Sereď 

 

1.  M. Sabo ako predseda SOS privítal prítomných a otvoril rokovanie 

podľa vopred zaslaného programu. 

2.  M. Sabo informoval o realizácii novej web stránky SOS 

s vybranou firmou, zodpovední a spolupracujúci sú M. Sabo a Ľ. Gazdík. 

Zmluvu podpíše M. Sabo 6.12.2018, suma je 7.500,00 s DPH, splatná na 

3 splátky. Testovacia  verzia by mala byť spustená 1.1.2019, potom od 

1.2.2019 by mala fungovať definitívna verzia. Ďalšie rokovanie sa bude 

týkať servisovania web stránky. 

3. M. Sabo  navrhol schválenie redakčnej rady časopisu SOS - Čeľustný 

ortopéd -  v zložení – šéfredaktorka  M.Alexandrová,  členovia RR – Ľ. 

Gazdík, M. Krošláková,  Šilla ml., A.Nováková, PhD. Výbor SOS 

jednohlasne schválil redakčnú radu časopisu SOS Čeľustný ortopéd. 

Časopis Čeľustný ortopéd by mal vychádzať 2x ročne / apríl, 

október/, rozsah 16 strán, kriedový papier, pred zadaním do tlače – 

recenzia – M. Sabo, K. Jakubová, J. Lysý. Financovanie časopisu – SOS, 

reklama. Po roku vydávania časopisu sa upresní odmena pre redakčnú 

radu. Prvé číslo by malo vyjsť v apríli 2019. 

M.Alexandrová rozdala návrh časopisu zúčastneným, informovala 

o ďalších krokoch redakčnej rady, prisľúbila účasť na rokovaniach 



Výboru SOS minimálne 2x ročne. Zároveň pripraví návrh cenníka reklamy 

v časopise SOS, ktorá by zabezpečila financovanie časopisu. 

M. Alexandrová oslovila S.Dianiškovú a M.Eotvošovú  ohľadom 

spolupráce Katedier ČO v Bratislave a v Košiciach pri prezentácii 

atestačných prác postgraduantov v časopise SOS, zároveň im zaslala 

pokyny pre autorov.  

4.  M. Sabo informoval o príprave  Plenárnej  schôdze s odborným 

programom  – 8. -9.2.2019 vo Zvolene, spolupracujúca  fi 

Forestadent . Hlavný prednášajúci je Dr. Bennett s Konceptom 5.0. 

 Po odbornom programe bude nasledovať plenárna schôdza SOS, 

ukončenie sa predpokladá do 13 hod. 

Tiež bude odovzdaná plaketa in memoriam pre prof. S. Williamsa, 

zároveň bude v jeho mene odovzdaná suma 350,00 eur nadácii SOCIA. 

5. Kongres SOS a ČOS 2019 – I. Klímová  - organizácia prebieha 

podľa časového harmonogramu, videopozvánka bude odprezentovaná 

2/2019 na plenárnej schôdzi vo Zvolene. 

6. Kongres SOS 2020  -  K. Jakubová – informovala  o príprave 

prvého oznámenia, ktoré bude odprezentované  2/2019 na plenárnej 

schôdzi vo Zvolene. 

 7. Kongres SOS 2021 – prezident M. Sabo, konať by sa mal 

v Bratislave, súčasťou bude volebná plenárna schôdza .                                      

8. M. Sabo bude 7.12.2018 na rokovaní s  VšZP ohľadom zrušenia 

finančných  limitov pre ČO, ktorí doposiaľ majú finančný limit od  

VšZP . Zároveň vyžiada od Dr. Havelkovej na doplnenie 

a pripomienkovanie tabuľku výkonov, aby sa zjednotila revízna činnosť 

vo VšZP. 

9. M. Sabo informoval o nelegálnom poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti v oblasti ČO lekárom bez špecializačnej atestácie z ČO – 

Dr. Šestákom. Požiadal I.Klímovú, ktorá upozornila na stretnutie s Dr. 

Šestákom v ortognátnej poradni, kde bol so svojimi pacientmi, 

pripravenými na operáciu s nasadenými fixnými aparátmi, aby spísala 



záznam z tohto stretnutia. I.Klímová Dr. Šestáka upozornila na 

nelegálnosť jeho postupu a ako hlavná odborníčka pre čeľustnú 

ortopédiu ho písomne vyzvala na ukončenie tejto nelegálnej činnosti. 

M.Sabo oficiálne pošle list pacientom z ortognátnej poradne, ktorí sú 

liečení uvedeným lekárom, zároveň opakovane osloví  Doc. Hirjaka a tiež 

upozorní  VÚC na nelegálne pokytovanie ZS Dr. Šestákom. 

S.Dianišková ako vedúca Katedry ČO LF SZU informovala, že Dr. 

Šesták neabsolvoval špecializačnú prípravu v odbore čeľustná ortopédia. 

10. J. Lysý informoval o rokovaní so zástupcom časopisu Stomateam, 

ktorý upresnil podmienky vzájomne výhodnej spolupráce s SOS. Ponuka 

bola Výborom SOS jednohlasne schválená. 

11. M.Sabo  informoval o plánovanej zmene sídla SOS, navrhnutý bol 

aj variant prenájmu miestnosti v budove SZU. Do budúceho zasadania 

Výboru SOS zistí presnejšie podmienky prenájmu . 

 12. Výbor SOS menoval M.Alexandrovú ako delegátku SOS na 

Kongres EOS 2019 v Nice  s podmienku, že sa zúčastní ako zástupca 

SOS na zasadnutí EFOSA a M.Saba ako delegáta SOS na Kongres AAO 

2019 

13. P.Husárová informovala o finančnej situácii SOS a rozdala 

zúčastneným návrh rozpočtu na rok 2019. 

Výbor SOS odsúhlasil jednohlasne zrušenie členstva Dr. Vajdovi 

a jednohlasne odmietol žiadosť Dr. Feldmár Braunovej o predĺženie 

zľavneného členského v SOS. 

14. M. Sabo ukončil rokovanie Výboru SOS a zúčastneným poďakoval za 

aktívnu účasť. Najbližšie zasadanie Výboru SOS bude 7.02.2019 vo 

Zvolene o 18 hod. 

 

Zapísala               MUDr. Katarína Jakubová 

Overil                   MUDr. Marián Sabo 



 

 


