
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti zo dňa  7.6.2019 v Bratislave 

 

Prítomní - za Výbor SOS: 

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

L.Paulisová 

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

             - hosť – M. Alexandrová 

Miesto konania – Bratislava 

 

1.  M.Sabo  ako predseda SOS privítal prítomných, predstavil doplnený 

program a otvoril rokovanie Výboru SOS. 

2.  M. Sabo informoval o súčasnom stave web stránky SOS. 1.6.2019 

bola spustená oficiálna verzia novej web stránky. Súčasná verzia je 

skúšobná, je potrebné upraviť a doplniť niektoré parametre. Členovia 

SOS budú informovaní o tom, aby posielali pripomienky k novej stránke, 

príp. ak majú problém s prístupom na stránku a pod. Skúšobná verzia by 

mala trvať do konca júna 2019. Do tohto termínu firma Vibration – 

tvorca novej web stránky – zapracuje pripomienky bezplatne. Po tomto 

termíne budú ďalšie úpravy web stránky spoplatnené. Firma Vibration 

tiež pošle ponuku na servisovanie web stránky SOS. 

3. M.Sabo informoval o odbornej akcii Stomatologický kongres 

Kaskády, ktorej sa zúčastnilo 220 účastníkov. Na tejto odbornej akcii 

bola tiež predstavená nová web stránka SOS. Firma EuDent sa vzdala 

honoráru v prospech SOS. Ďalšie kongresy na Kaskádach nebudú 

spoluorganizované s SOS. 

4. Na podnet S.Dianiškovej – vedúcej Katedry ČO LF SZU v Bratislave  

- bol prehodnotený a následne jednohlasne schválený  príspevok na 

postgraduálne štúdium pre katedry ČO. Výbor SOS odsúhlasil 

príspevok na jedného postgraduanta 100, 00 eur na semester. 



Podmienkou je žiadosť katedry o príspevok a členstvo postgraduantov 

v SOS. Počet postgraduantov sa bude hodnotiť vždy k 15.2. a k 15.10. 

príslušného roka. M.Sabo pošle emailom informáciu Dr. Eotvosovej – 

vedúcej katedry ČO v Košiciach. 

5. M.Sabo informoval o distribúcii časopisu Čeľustný ortopéd – fi Zelená 

pošta, náklady na distribúciu – 1980,00 euro. Časopis má pridelené ISSN 

ako verejne distribuované periodikum. 

 M. Alexandrová informovala o stave prípravy 2.čísla časopisu SOS  

Čeľustný ortopéd, upresňovala sa štruktúra časopisu, informovala 

o záujme dentálnych firiem o inzerciu v časopise SOS.  Do 1.9.2019 

prepošle šefredaktorka časopisu odborné články členom Výboru SOS . 

Termín uzávierky bude 15.9.2019. P.Husárová a po nej aj ostatní 

členovia výboru poďakovali šefredaktorke a členom RR za ich prácu pri 

príprave časopisu. 

6. M.Sabo predstavil vypracovaný projekt o GDPR pre SOS, ktorý 

vypracovala firma Eurotrading, cena projektu 177,02 eur. 

7. M.Sabo  požiadal členov výboru o pravidelnú aktualizáciu osobných 

údajov pre vyhotovenie korektných dokladov účtovníčkou SOS. 

8. Výbor SOS jednohlasne zrušil členstvo v SOS Dr. Pardaliou a Dr. 

Spálovej, ktoré ani po urgenciách nezaplatili členský príspevok do SOS. 

9. P.Husárová bola poverená zabezpečením zhotovenia  bannera 

SOS, ktorý bude umiestňovaný na Kongresoch ČOS a SOS.   

10. Na základe informácii M.Saba o nutnosti nákupu nového 

notebooku pre SOS , výbor jednohlasne schválil finančný rámec 

1000,00 euro vrátane DPH na jeho nákup. Poverený bol predseda SOS. 

11. Kongres SOS a ČOS 2019 – I. Klímová  - t.č. je spustená on line 

registrácia, do 28.6.2019 je možná skorá registrácia. Organizácia 

prebieha podľa časového harmonogramu, odborný program je určený 

pre čeľustných ortopédov, zdravotné sestry a zubných technikov. 

12. Kongres SOS 2020  -  K. Jakubová – predložila na podpis  

zmluvu s firmou Amedi a predbežný rozpočet akcie. Firma Amedi bola 



odsúhlasená Výborom SOS ako firma, s ktorou má SOS najpriaznivejšie 

skúsenosti pri organizovaní kongresov. M.Sabo požiadal členov Výboru 

SOS o hlasovanie ohľadom zmluvy s fi Amedi – 6 členov bolo za, proti 

nebol nikto, jeden sa zdržal. Na základe hlasovania M.Sabo podpísal 

zmluvu s fi Amedi ohľadom organizácie Kongresu SOS 2020.  

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

v Bratislave, súčasťou bude volebná plenárna schôdza . Termín kongresu 

je 26. – 27.3.2021. Témou kongresu je Skeletálne kotvenie. V súčasnosti 

M.Sabo vyberá najvhodnejší priestor na konanie kongresu v Bratislave. 

14. K.Jakubová navrhla schválenie fi Amedi ako organizátora 

kongresov SOS do budúcnosti. Výbor SOS doporučil prehodnotiť tento 

návrh po najbližšom Kongrese SOS v 2020. 

15. M.Sabo informoval o preverovaní riešenia podnetov SOS na 

nelegálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore ČO . 

Všetky podnety sú v riešení, evidentný posun zatiaľ nenastal.  

16. Zastupovanie SOS navonok – PR, zatiaľ sa rieši iba 

prostredníctvom web stránky SOS a časopisu Čeľustný ortopéd. Všetci 

členovia Výboru SOS môžu prezentovať smerovania a náplň činnosti  

SOS. V prípade oslovenia médiami svoje prezentácie odošlú na 

informáciu členom  výboru a tí sa k nim majú možnosť vyjadriť, príp. 

doplniť a korigovať .  

17. Návrh na Finančné limity na disponovanie financiami SOS bude 

schvaľovaný na najbližšej Plenárnej schôdzi SOS 2020.  

18. I.Klímová podala krátku správu o Kongrese AAO 2019, 

informovala o hlavných bodoch .... a o pripravovanom svetovom 

Kongrese 2020v Yokohame. 

19. M.Sabo ako predseda SOS vyzval členov Výboru SOS na 

hlasovanie o dôvere predsedovi SOS – 6 členov bolo za, nikto nebol 

proti, jeden sa zdržal. Týmto bola vyjadrená dôvera predsedovi SOS 

M.Sabovi. 

20. K.Jakubová  - rezignovala na funkciu podpredsedníčky SOS z 

dôvodu opakovane nedostatočnej komunikácii a spolupráci s predsedom 



SOS. Obsadenie postu podpredsedu SOS sa dorieši na najbližšom 

zasadaní výboru.  

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

aktívnu účasť. Najbližšie zasadanie Výboru SOS bude 20.9.2019 v 

Bratislave. 

 

Zapísala               MUDr. Katarína Jakubová 

Overil                   MUDr. Marián Sabo 

 

 


