
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti  

zo dňa  22.5.2018 

 

Prítomní - za Výbor SOS: 

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

Hostia – M. Alexandrová, Ľ. Gazdík 

 

Miesto konania - Nitra 

 

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

zaslaného programu. 

2.  M. Sabo pripravil oficiálny list pre organizátorov odborných stomatologických kongresov 

a školení ohľadom prednášajúcich čeľustných ortopédov. Oslovil organizátorov v tom 

zmysle, aby vopred konzultovali vhodnosť prednášajúcich  a príp. si vyžiadali doporučenie 

Výboru SOS. 

 3.  M. Sabo tiež informoval o predĺžení predplatného zahraničného odborného časopisu 

pre Katedru čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave. 

Katedra ČO v Košiciach nereagovala na podobnú ponuku a vzhľadom na problematickú 

komunikáciu je predplatné pre túto katedru ČO pozastavené. 

4.  M. Sabo informoval o výbere profesionálnej firmy na vytvorenie novej web stránky 

SOS. Výbor SOS odsúhlasil rokovanie s dvomi firmami v priebehu najbližších mesiacov a na 

najbližšom zasadaní Výboru SOS v 9/2018 oznámi definitívny výsledok. Ľ. Gazdík prisľúbil 

pomoc pri tvorbe a zabehnutí novej web stránky, neskôr príp. s ďalšími kolegami bude 

aktívne udržiavať web stránku SOS aktuálnu. 

5.  M.Alexandrová informovala o príprave časopisu SOS, o vytváraní redakčnej rady / zatiaľ 

prisľúbili Ľ. Gazdík a M. Krošláková/, o tvorbe štruktúry časopisu , ktorý by bol vkladačkou 

do Zubného lekára. M. Sabo oficiálne požiada SKZL o túto možnosť a podľa stanoviska 

SKZL bude ďalej prebiehať príprava časopisu – či už ako súčasť Zubného lekára alebo 

samostatne.  

Časopis by mal mať 8 – 12 strán, je potrebné uvažovať o výške honoráru pre šefredaktora, 

o spolupráci s katedrami ČO pri poskytovaní atestačných prác a pod.  

6.  M. Sabo informoval o problémoch pri vypracovávaní posudku konzultantom pri 

posudzovaní sťažností na čeľustných ortopédov na ÚDZS. Oficiálne požiada  ÚDZS, aby 

posudok pri sťažnostiach vypracovali vždy najmenej dvaja konzultanti ÚDZS z radov 

čeľustných ortopédov. 



7. I. Klímová rozposlala email MZ SR ohľadom minimálnej siete čeľustných ortopédov. 

MZ SR navrhuje 100 plných pracovných úväzkov. Výbor SOS a M. Sabo vyjadrili nesúhlas 

so stanoviskom MZ SR a navrhujú zvýšenie počtu na 200 pracovných úväzkov. Riešením 

situácie už s terajším nedostatkom čeľustných ortopédov je rozšírenie siete na 200 úväzkov, 

uzatváranie zmlúv ZP so všetkými licencovanými ČO, zavedenie bezlimitného prostredia so 

ZP, podpora postgraduálneho štúdia. M.Sabo v tomto zmysle odošle odpoveď na MZ SR.  

8. Dlahová liečba – zatiaľ je platná dohoda so zástupcami firmy Align Technology ohľadom 

certifikácie výlučne čeľustných ortopédov. 

9. Kongres SOS 2018 v Košiciach – hodnotenie – M. Sabo a P. Husárová – v celku 

prebehol bez závažnejších problémov, s firmou Progres sa v budúcnosti pri organizovaní 

kongresov SOS už nepočíta.  

J. Lysý informoval o stretnutí so zástupcom časopisu Stoma Team a bol poverený  rokovaním 

ohľadom možnej spolupráce – mediálny partner budúcich kongresov SOS. 

10. Plenárna schôdza s odborným programom 2019 – 8. -9.2.2019 vo Zvolene, organizátor 

M.Sabo v spolupráci s fi Forestadent a 3M Unitec. Hlavný prednášajúci bude Dr. Bennett.  

11. Kongres SOS a ČOS 2019 – I. Klímová  - organizácia prebieha podľa časového 

harmonogramu, prvé oznámenia budú v blízkej budúcnosti odoslané ČO. 

12. Kongres SOS 2020  -  K. Jakubová – informovala  o prvom rokovaní organizačného 

výboru – KJ, A. Hlaušková, P.Husárová, M. Šarvaicová. Termín – 26. – 28. 3. 2020, Hotel 

Patria , Štrbské Pleso. Téma Liečba AIII, prisľúbená väčšina prednášajúcich, kongres bude 

pre ČO, SCH, ZL a ZT. Výbor SOS po zhodnotení predchádzajúcej spolupráce s firmami, 

ktoré organizovali kongresy SOS, sa zhodol na firme Amedi, ktorá organizovala Kongres 

SOS v Bratislave.  

K.Jakubová a P. Husárová vypracujú návrh pravidiel odmien pre prednášajúcich 

v závislosti na druhu a trvaní prednášok. 

13. I. Klímová oficiálne oznámila svoje menovanie za hlavnú odborníčku pre odbor 

čeľustná ortopédia. Zároveň je potrebné vymenovať krajských odborníkov - pre BB bola 

doporučená P. Husárová a pre KE – J.Surovková, M. Nagyová, P.Šilla – budú oslovení 

v uvedenom poradí.  

14. L. Paulisová informovala o vypracovávaní registračných listov, o množstve práce 

spojenej s charakteristikou plne a čiastočne hradených výkonov, s vypracovaním finančného 

krytia jednotlivých výkonov, minutáže, cenou výkonov apod.  

15. M. Sabo ukončil rokovanie Výboru SOS a zúčastneným poďakoval za aktívnu účasť. 

Najbližšie zasadanie Výboru SOS bude 25.9.2018 v BA. 

 

Zapísala               MUDr. Katarína Jakubová 

Overil                   MUDr. Marián Sabo 

 


