
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti zo dňa  26.03.2019 

 

Prítomní - za Výbor SOS: 

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

L.Paulisová 

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

             - hosť – M. Alexandrová 

Miesto konania – Nitra 

 

1.  K. Jakubová  ako podpredsedníčka SOS privítala prítomných a 

otvorila rokovanie podľa vopred zaslaného programu. 

2.  M. Sabo na základe podnetov od členov Výboru SOS bude iniciovať 

ďalšie rokovanie s VšZP ohľadom revíznej činnosti. M.Sabo navrhol 

zorganizovať školenie pre revíznych lekárov, kde by sa upresnili 

a vysvetlili jednotlivé kódy a ich vykazovanie tak, aby sa dosiahol 

spoločný konsenzus. 

3. ÚDZS rozposlal navrhnutým kandidátom na pozíciu konzultanta pre 

ÚDZS zmluvy o spolupráci pri riešení sťažností. 

4. M.Sabo informoval o stave rozpracovanosti dokumentov SOS, ktoré 

budú zverejnené na web stránke SOS a budú pripravené na 

pripomienkovanie od členov SOS. Po zapracovaní podnetov 

a pripomienok budú dokumenty na Kongrese SOS 2020 pripravené na 

odsúhlasenie na plenárnej schôdzi. 

5. M.Sabo informoval o súčasnom stave tvorby novej web stránky 

SOS. Finalizácia by mala byť ukončená do konca marca 2019. Od 

1.4.2019 by mala byť spustená definitívna verzia novej web stránky. 

Počas niekoľkých mesiacov budú v prevádzke obe web stránky a po 

úspešnej prevádzke novej web stránky SOS bude pôvodná zrušená. 



6. P.Husárová bola poverená zabezpečením zhotovenia  bannera 

SOS, ktorý sa bude využívať na akciách s účasťou SOS. 

 7. M.Alexandrová informovala o stave prípravy časopisu SOS  

Čeľustný ortopéd, ktorý by mal vychádzať 2x ročne / apríl, október/, 

rozsah 16 strán. Práve vychádza prvé číslo, jeho rozsah je 20 strán + 

obálka, distribúcia je zabezpečená spolu s časopisom Zubný lekár. 

Výborom SOS bolo prijaté uznesenie, že náklady na tlač a distribúciu 

časopisu uhradí jedenkrát v roku SKZL a jedenkrát v roku SOS. M.Sabo 

informoval o zaslaní žiadostí o zaregistrovanie časopisu Čeľustný ortopéd  

na Ministerstvo kultúry a o podaní  žiadosti o pridelenie čísla ISSN pre 

periodickú tlač. M.Alexandrová informovala  o oslovení firiem ohľadom 

inzercie v časopise, bol určený dátum uzávierky na 15.3. a 15.9. 

v každom roku. 

8. M.Sabo  podal informáciu ohľadom  Plenárnej  schôdze 

s odborným programom  – 8. -9.2.2019 vo Zvolene. Finančná 

bilancia bola – 4926,00 eur. Negatívna bilancia bola spôsobená výrazne 

nižším poplatkom /nejednalo sa o Kongres SOS, ale o Plenárnu schôdzu s 

odborným programom/,nižším počtom účastníkov a vystavujúcich firiem 

/nedostatok kapacity hotelových priestorov/. Výbor SOS schválil 

vyúčtovanie  tejto odbornej akcie.  

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

podľa časového harmonogramu, v tomto čase budú rozposlané druhé 

oznámenia a spustí sa online registrácia. Odborný program je určený pre 

čeľustných ortopédov, zdravotné sestry a zubných technikov. 

10. 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. Zároveň sa Výborom SOS 

odsúhlasili poplatky pre účastníkov Kongresu 2020. M.Sabo po 

preštudovaní zmluvy s fi Amedi pošle podpísané 2 exempláre zmluvy 

prezidentke kongresu, aby príprava pokračovala podľa harmonogramu. 



 11. 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.                                     

12. P.Husárová informovala o spoluorganizovaní odbornej akcie SOS  

+ Doktorseyes  - prednášajúci Foltán – Petr – Nové prístupy ku 

kombinovanej ortodonticko- chirugickej terapii skeletálnych anomálií , 

termín 7. – 9.6.2019 v Bratislave. 

13. Výbor SOS potvrdil  M.Alexandrovú ako delegátku SOS na 

Kongres EOS 2019 v Nice a I.Klímovú ako delegátku SOS na 

Kongres AAO 2019. 

Pre rok 2020 sú predbežne navrhnutí delegáti na Kongres EOS 2020 

v Hannoveri M.Sabo a na Kongres AAO 2020 J.Lysý. 

14. P.Husárová predniesla žiadosť I.Dubovskej ohľadom vyriešenia 

úhrady ortognátnych operácií našimi zdravotnými poisťovňami 

v zahraničí. Výbor SOS nemá kompetenciu zasahovať do financovania 

liečby ZP, doporučil individuálne riešenie dotknutých osôb  s ich ZP. 

15. M.Sabo predniesol na odsúhlasenie príspevok na postgraduálne 

štúdium pre katedry ČO. Výbor SOS odsúhlasil príspevok na jedného 

postgraduanta 100, 00 eur na rok. Podmienkou je žiadosť katedry 

o príspevok, členstvo postgraduantov v SOS. Počet postgraduantov sa 

bude hodnotiť vždy k 31.3 príslušného roka. 

16. K.Jakubová a P.Husárová navrhli rokovať o limitoch na 

disponovanie s finančnými prostriedkami SOS jednotlivými členmi Výboru 

SOS. Táto diskusia bude pokračovať na budúcom zasadaní Výboru SOS. 

17. M.Sabo navrhol Výboru SOS poveriť L.Paulisovú zastupovaním 

SOS navonok – tlačové médiá, vizuálne médiá a pod. Diskusia k tejto 

téme bude pokračovať na budúcom zasadaní Výboru SOS.  

 18. M. Sabo bol Výborom SOS poverený zistiť bližšie informácie 

o konaní príslušných dotknutých orgánov ohľadne nelegálneho 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti ČO lekárom bez 

špecializačnej atestácie z ČO – Dr. Šestákom. Tiež je poverený 



zasielaním podnetov na príslušné orgány aj v iných prípadoch podozrenia 

z takejto činnosti. 

19. M.Sabo  poveril  I.Klímovú oslovením MZ SR ohľadom získania 

zoznamu zahraničných lekárov, ktorí dostali v SR povolenie na výkon 

činnosti v odbore čeľustná ortopédia. 

20. K.Jakubová  ukončila rokovanie Výboru SOS a zúčastneným 

poďakovala za aktívnu účasť. Najbližšie zasadanie Výboru SOS bude 

7.06.2019 v Bratislave a 20.9.2019 v Bratislave. 

 

Zapísala               MUDr. Katarína Jakubová 

Overil                   MUDr. Marián Sabo 

 

 


