
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti 
zo dňa 20.3.2018 

 

Prítomní    -   M.Sabo, A.Antalová, I.Klímová, P.Husárová,  L.Paulisová, J.Lysý, E.Hrutková 
Ospravedlnení-      K.Jakubová ,S.Dianišková,Z.Hudecová, 
Miesto konania – Sereď 
 
M.Sabo ako predseda SOS privítal prítomných a otvoril rokovanie. Požiadal prítomných 
o prípadné doplnenie a následne sa schválil programu. 
 
M.Sabo predstavil návrh 11 nových konzultantov  ÚDZS pre odbor čeľustná ortopédia- 
Dr.Klímová, Jakubová, Dianišková, Surovková, Dubovská, Hudecová, Husárová, Lysý, Cinzer, 
Sabo, Šilla st. .Výbor ho poveril kontaktovať oslovených kolegov a prejednať s nimi ich súhlas 
s nominovaním na konzultantov UDZS. Definitívny zoznam predloží na ďalšom zasadnutí na 
schválenie Výborom SOS 
 
M.Sabo informoval o jednaniach ohľadne pripravovaných  zmien web stránky SOS 
V súčasnosti kompletizuje ponuky od 2 spoločností, špecifikujú sa podmienky. 
Predpokladané náklady budú 5-10 tis.€ jednorázovo, ceny aktualizácií sa dohovoria vopred 
Potrebné bude vypracovať spôsob a cenu za uverejnenie nečlenov SOS na tejto stránke  
 
M.Sabo informoval o prebiehajúcich rokovaniach s prezidentom  SKZL, ohľadom spôsobu 
prehodnotenia limitov u kolegov , ktorí stále pracujú na základe zmlúv s VšZP s určeným 
objemom 
 
M.Sabo informoval o potrebe zlepšenia komunikácie s Katedrou v KE, na čo ho Výbor, 
poveril pozvaním Dr.Eötvösovej na pracovnú schôdzku Výboru , konanú 5.4.2018  v Košiciach 
pred Kongresom  SOS 
  
M.Sabo -Časopis SOS – vzhľadom na ospravedlnenie K.Jakubovej informoval, že sa v rámci 
Kongresu v KE stretnú s kolegami, ktorí prisľúbili participáciu na tvorbe časopisu SOS./Gazdík, 
Krošláková/.   M. Alexandrová je v Ke ospravedlnená. Časopis ako samostatná 8 -10 stranová 
príloha – Zubného lekára. Pracovný názov – Ortolisty a prvé číslo by mohlo vyjsť na jar 2019.  
Vyvstala potreba založenia a následného aktualizovania Facebookovej stránky SOS, kde by 
bolo možné aj opakovane pripomínať, hlavne pacientskej verejnosti, ošetrovanie 
u certifikovaných čel. ortopédov 
 
 
Kongres SOS 2018 Košice P.Husárová informovala o stretnutí organizačného výboru 
v Košiciach 15.3.2018 s firmou Progress a  finalizácii príprav kongresu. Počet prihlásených je 
cca 180 vrátane sestier, program a abstrakty sú skompletizované. Výbor sa dohodol na 
potrebe graficky upravených Potvrdení o účasti- poveril organizačný výbor toto dohovoriť 
s firmou Progress  
 
 
M.Sabo informoval o pripravovanom Kongrese Kaskády, ktorý organizuje SOS každoročne 
v spolupráci so spol EuDent, t.č. prihlásených 120 kolegov, požiadavka prednášajúcich  na 



simultánny preklad bude doriešená. Ďalej o Plenárnej schôdzi s odborným programom vo 
Zvolene 8.- 9.2.2019, kde je ponuka pozvať na celodennú prednášku  prof Benneta. Výbor 
uložil dr.Sabovi preveriť možnosti splnenia podmienok prednášajúceho v rámci možností 
hotela /sála, preklad, témy../ Druhý deň zabezpečiť prednášky postgraduantov a program 
Plenárnej schôdze. 
 
IV. česko-slovenský ortodontický kongres 2019 – o priebehu príprav informovala I.Klímová, 
bude v dňoch 19. až 21. 9. 2019 v Bratislave, v hoteli Crowne Plaza.Prednášajúci :manželia 
Lorenzovi, dr.Everdi, dr.Czochrowska, dr.Laspos.  
 A.Antalová predstavila program pre asistentky a J.Lysý pre technikov 
 
 
L.Paulisová sa zúčastnila zasadnutia Výboru pre dentálnu prax SKZL. Požiadala výbor 
o spoluprácu pri návrhu zmien, pripravovaných v rámci zákona 777 o kategorizácii odchýliek 
hradených ZP. Výbor navrhol úpravy v kategórii A a S 
Ďalej informovala, že požiadala zástupcu spol. Aligner Technology o prísne dodržiavanie 
liečby alignermi čeľustnými ortopédmi 
 
 
P.Husárová informovala o finančnom rozpočte za rok 2017. Predstavila návrh rozpočtu na 
r.2018, ktorý výbor doplnil o navýšenie 10 tis. do nákladovej časti, pre pripravovanú Web 
stránku. Bude ešte raz prerokovaný pred Plenárnou schôdzou a predložený na nej na 
schválenie. Predseda požiadal  Dr. P. Husárovú o krátku informáciu o GDPR- potrebné je to 
pripomenúť členom v rámci Plenárnej schôdze 
 
 
M.Sabo ukončil rokovanie Výboru SOS a poďakoval prítomným za aktívny prístup k novým 
úlohám.  
 
Zapísala      MUDr. Patrícia Husárová 
Overil          Dr.med. Marián Sabo 


