
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti zo dňa 
25.01.2018 
 

Prítomní    -   za Výbor SOS: 
M.Sabo, K.Jakubová, I.Klímová, P.Husárová,  L.Paulisová, J.Lysý 

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

Miesto konania – Bratislava 
 
M.Sabo ako predseda SOS privítal prítomných a otvoril rokovanie podľa vopred zaslaného 
programu. 
 
M.Sabo informoval o jeho rokovaní na ÚDZS . Vedenie ÚDZS ocenilo aktívny prístup SOS 
a snahu o spoluprácu pri riešení sťažností a podnetov od pacientov. Doteraz boli dve 
konzultantky pre čeľustnú ortopédiu, ale bolo doporučené vymenovať 10 nových 
konzultantov pre odbor čeľustná ortopédia, ktorí budú vypracovávať posudky v daných 
prípadoch. M.Sabo vyzval kolegov na zaslanie návrhov vhodných kandidátov na 
konzultantov. Na budúcom stretnutí Výboru SOS sa zoznam kandidátov skompletizuje 
a odsúhlasí. 
 
M.Sabo uverejnil na web stránke SOS dokument Doporučená dokumentácia ortodontického 
pacienta, ktorá má pomôcť čeľustným ortopédom mať dostatočne kompletnú 
dokumentáciu, aby  v prípade riešenia sťažností mali príslušné orgány adekvátny podklad pre 
posúdenie oprávnenosti sťažnosti.    
 
M.Sabo informoval o plánovaných zmenách web stránky SOS – mala by byť interaktívna, 
s mapou všetkých čeľustných ortopédov, s prepojením na ich web stránky, s pôvodnými, ale 
aj s novými rubrikami, rozdelená na časti pre členov SOS, pre verejnosť, pre lekárov, 
prepojená s inými linkami, s miestom pre reklamné banery firiem, s inzerciou pre členov, 
s galériou, s článkami z časopisu SOS  a pod. V súčasnosti prebieha výber najlepšej ponuky od 
spoločností, ktoré tvoria web stránky. Návrh web stránky prepošle M.Sabo ostatným členom 
Výboru SOS do 5.2.2028 na pripomienkovanie. 
 
Časopis SOS – K.Jakubová oslovila M.Alexandrovú ohľadom tvorby časopisu SOS. M. 
Alexandrová predbežne súhlasila s vedením redakčnej rady, oslovila Ľ. Gazdíka a M. 
Krošlákovú pre spoluprácu a M.Saba ohľadom spolupráce postgraduantov pri zostavovaní 
časopisu. Zatiaľ by časopis SOS bol súčasťou – ako samostatná 8 -10 stranová príloha – 
Zubného lekára. Pracovný názov – Ortolisty a prvé číslo by mohlo vyjsť na jeseň 2018. 
 
Kongres SOS 2018 Košice – M.Sabo doporučil prepracovať zmluvu s firmou Progres, ktorá 
zabezpečuje organizáciu Kongresu 2018 v Košiciach podľa vzoru zmluvy z predchádzajúceho 
Kongresu SOS. P.Husárová prečítala správu od J.Surovkovej ako prezidentky Kongresu SOS 
2018 o finalizácii príprav kongresu - prihlasovanie sa firiem - sponzori kongresu a  
vystavovatelia. Prebieha tiež registrácia účastníkov, prednášajúci tiež potvrdili svoju účasť na 
kongrese a svoje finančné nároky. Výbor SOS schválil honoráre hlavným speakrom 
a honoráre pre ostatných prednášajúcich budú schvaľované individuálne. 
 



 
 
Plenárna schodza SOS  - termín 8. – 9.2.2019 vo Zvolene, Hotel Tenis,  odborný program 
zabezpečí M.Sabo.  Téma bude TAD s v čeľustnej ortopédii. 
 
IV. česko-slovenský ortodontický kongres 2019 – o priebehu príprav informovala I.Klímová, 
bude v dňoch 19. až 21. 9. 2019 v Bratislave, v hoteli Crown Plaza. 
Kongres SOS 2020 – K.Jakubová - osloví ostatných prednášajúcich v druhej polovici roka 
2018, hlavnú prednášku prisľúbila prof. Nazan Kuccukeles. 
Kongres 2021 – bude volebným kongresom, prezidentom kongresu bude M.Sabo.   
 
M.Sabo informoval o školiacej akcii na Kaskádach, ktorá sa bude konať 1.-2.6.2018, ide 
o kombinované odborné školenie. Prednášku s problematikou interdisciplinárnej spolupráce 
pri extrakciách – s názvom Neextrahujte, zaradíme,  bude mať K.Jakubová. 
M.Sabo bude prednáškou o TAD a liečbe dospelých pacientov reprezentovať ortodonciu na 
Stretnutí klubov stomatológie. 
 
Vzhľadok k tomu, že niektorí stomatológovia začali s ortodontickou liečbou dlahovými 
systémami, bez nevyhnutnej špecializácie, bude potrebné zaujať stanovisko k tomuto 
nežiadúcemu javu. 
Je potrebné čím skôr zaktualizovať web stránku s vyhľadávaním čeľustných ortopédov 
v danom regióne. Ďalej je nevyhnutné medializovať danú problematiku v denníkoch, 
časopisoch, v TV. Prípadné podnety od pacientov je potrebné riešiť cestou kompetentných 
úradov / VUC, ÚDZS a pod/. 
 
 M.Sabo otvoril otázku limitov na ČO liečbu zo strany VsZP, pretože niekoľko čeľustných 
ortopédov má stále limit na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale väčšina pracuje už 
v bezlimitnom prostredí. Je potrebné ešte rokovať s VsZP, aby pravidlá boli jednotné pre 
všetkých poskytovateľov. 
 M.Sabo tiež osloví hlavného revízneho lekára VsZP, aby sa zjednotilo vykazovanie výkonov 
a ich akceptácia revíznymi lekármi. Bolo by vhodné aj zmeniť automatický systém revízie 
výkonov ZP, aby sa nekomplikovalo revidovanie pre revíznych lekárov. 
 
L.Paulisová informovala o pracovnom stretnutí komisie na vypracovanie registračných listov. 
Výkony týkajúce sa stomatológov nemajú určenú minutovú náročnosť, zatiaľ ešte nie sú 
v štádiu riešenia. L.Paulisová navrhla realizovať určité zmeny v kategorizácii diagnóz 
týkajúcich sa čeľustnej ortopédie. Do budúceho stretnutia výboru vypracuje svoj návrh 
zmien. 
 
P.Husárová informovala o finančnom rozpočte za rok 2017. Zároveň otvorila otázku zvýšenia 
poplatkov za ekonomické služby ekonómke p.Makovej podľa priloženého návrhu. Uvedené 
navýšenie platieb za ekonomické služby Výbor SOS jednohlasne schválil.  
Požiadala pripomenúť členom, ktorí ešte nepožiadali o certifikát čeľustného ortopéda, aby 
tak urobili čo najskôr. Pripravuje sa nová tlač, prípadné nové žiadosti by sa do nej zaradili. 
 
 



S.Dianišková informovala o situácii na Katedre ČO na SZU, o fungovaní pregraduálnej výuky, 
o práci súčasných postgraduantov, o víkendových seminároch, o príprave posterov na EOS 
2018.  
 
Z.Hudecová upozornila na nezrovnalosť v platbe za jednotlivé čísla Ortodoncie v porovnaní 

s celoročným predplatným za tento časopis. Informovala sa priamo na sekretariáte ČOS, kde 

ju informovali , že v marci bude zasadať výbor ČOS a bude sa týmto problémom zaoberať.  

 
Predbežne bol odsúhlasený termín stretnutia Výboru SOS po prázdninách 25.9.2018 
v Bratislave. 
 
M.Sabo ukončil rokovanie Výboru SOS a poďakoval prítomným za aktívny prístup k novým 
úlohám. Najbližší Výbor SOS sa stretne 20.3.2018 v Seredi. 
 
Zapísala      MUDr. Katarína Jakubová 
Overil          MUDr. Marián Sabo 


