
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti zo dňa 
14.11.2017 
 

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

                     -  za Revíznu komisiu: 
Hudecová, E.Hrutková 

Miesto konania – Nitra 
 
M.Sabo ako predseda SOS privítal prítomných a otvoril rokovanie podľa vopred zaslaného 
programu. 
 
M.Sabo informoval o pláne pravidelných stretnutí Výboru SOS  1x za dva mesiace a boli 
schválené presné termíny a miesta konania – Sereď, Nitra a Bratislava. Dohodnuté termíny sú 
25.1.2018 – Bratislava, 20.3.2018 – Sereď, 22.5.2018 – Nitra. Pred kongresmi SOS bude mávať 
Výbor kratšie operatívne stretnutie. V prípade dôležitých informácií budú tieto neodkladne 
preposielané emailom všetkým členom Výboru SOS a Revíznej komisie SOS. 
 
M.Sabo informoval o stretnutí s prezidentom SKZL MUDr. Moravčíkom, ktorý ocenil dobrú 
spoluprácu SKZL a SOS.  
 
MUDr. Moravčík doporučil riešenie prípadných sťažností pacientov Výborom SOS v spolupráci 
s hlavnou odborníčkou pre čeľustnú ortopédiu, aby sa predchádzalo riešeniu týchto sťažností 
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 
 
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. 
Úloha pre M. Saba je kontaktovať ÚDZS ohľadom postupu pri riešení sťažností pacientov na 
liečbu čeľustnými ortopédmi.  
   
P.Husárová upozornila na sťažnosti pacientov ohľadom výkonov, ktoré vykonávajú 
ortodontické asistentky. O kompetenciách ortodontických asistentiek, zdravotných sestier 
a o zodpovednosti čeľustných ortopédov sa bude podrobnejšie rokovať na Plenárnej schôdzi 
SOS 2018.  
 
M.Sabo informoval o postupe pri DRG systéme – zatiaľ nie sú v ňom zaradení zubní lekári ani 
čeľustní ortopédi, iba stomatochirurgovia. Výkony čeľustnej ortopédie budú riešené zatiaľ 
prostredníctvom vypracovaných registratúrnych listov, ktoré bude vypracovávať L.Paulisová 
za ČO a Dr. Hudec. O postupe pri vypracovaní registraturných listov bude L.Paulisová 
priebežne informovať Výbor SOS.  
 
M.Sabo ďalej informoval o rokovaní s MUDr. Moravčíkom ohľadom kreditovaných školiacich 
akcií. 
Prezident SKZL prisľúbil odsúhlasenie všetkých odborných akcií, ktoré budú akceptované 
Výborom SOS . P.Husárová upozornila na to, aby sa naše odborné akcie neprekrývali 



s hlavnými školeniami SKZL a s odbornými akciami jednotlivých RKZL. Vzhľadom k tomu, že 
niektorí členovia Výboru požadovali zaradenie väčšieho počtu zahraničných kongresov do 
zoznamu kreditovaných akcií, E.Hrutková sa podujala na vypracovanie zoznamu 
požadovaných odborných akcií. 
Vypracovaním presného manuálu ohľadom akcií organizovaných SOS – väčšie akcie nad 30 
účastníkov a menšie akcie – menej ako 30 účastníkov, bol poverený M.Sabo. 
 
M.Sabo prečítal správu o činnosti Katedry ČO SZU, ktorú poslala S.Dianišková. Na Katedru ČO 
boli prijatí 3 lekári – Limbová, BA a 2 lekári na Heydukovu,BA. Vo februári 2018 pribudnú na 
Limbovú, BA ďalší 2 lekári . 10.11.2017 prebehla atestačná skúška, ktorú úspešne vykonali 4 
lekári .  
Na Katedre ČO SZU sa pravidelne konajú víkendové semináre. Na Kongres mladých 
stomatológov si pripravia prednášky aj postgraduanti z uvedenej katedry. Zároveň sa 
postgraduanti uchádzajú o akceptáciu ich posterov na EOS kongrese v Edinburgu v roku 2018. 
Výbor SOS podporí ich aktívnu účasť finančným príspevkom 400 euro na jedného 
postgraduanta. 
S.Dianišková emailom žiada SOS o uvoľnenie finančných prostriedkov na opravu zubných 
súprav na Katedre ČO SZU. Vzhľadom k tomu, že pracovisko  Katedry ČO disponuje   financiami 
zo ZP a s doplatkami za liečbu od pacientov, je v ich kompetencii opravy hradiť z týchto 
zdrojov. SOS môže podporiť vzdelávacie akcie, ale stanovy SOS neumožňujú prispievať na ich  
prevádzkové náklady. Odpoveď vypracuje 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,  ponúkla K.Jakubová. 
 
M.Sabo informoval o potrebe zmeny web stránky SOS, aby bola interaktívnejšia a aby bola 
nápomocnou pri vyhľadávaní ortodontistov pacientmi. M.Sabo osloví viacero firiem, ktoré by 
vytvorili novú stránku, finančný limit schválený Výborom SOS  je 2000, 00 euro. 
Výbor SOS schválil zadanie vytvorenia novej web stránky – poverení budú M.Sabo, J.Lysý, 
Ľ.Gazdík. 
 
L.Paulisová informovala o tom, že spracováva databázu čeľustných ortopédov na Slovensku 
a tieto informácie chce tiež umiestniť na web stránke. Veková štruktúra lekárov  je t.č. taká, 
že 40 % lekárov je nad 60 rokov a ďalších 10 % je nad 50 rokov. L.Paulisová vypracuje 
kompletnú databázu čeľustných ortopédov na Slovensku s aktuálnymi údajmi v spolupráci 
s P.Husárovou, ktorá eviduje certifikáty čeľustných ortopédov. 
 
K.Jakubová informovala o vhodnosti vydávania vlastného časopisu SOS, vzhľadom k tomu, že 
činnosť SOS si to už vyžaduje. K.Jakubová  osloví  MUDr. Miriam Alexandrovú, ktorá prisľúbila 
pomoc pri tvorbe časopisu. Na návrh M.Saba by časopis SOS bol vkladačkou do časopisu SKZL 
Zubný lekár a tým by bola distribúcia časopisu zjednodušená. 
 
Kongres SOS 2018 – P.Husárová preposlala návrh zmluvy medzi firmou , ktorá zabezpečuje 
organizáciu Kongresu 2018 v Košiciach. Po preštudovaní M.Sabo zmluvu spripomienkuje 
a pošle firme. 
 



Kongres ČOS a SOS 2019 – bude v septembri 2019, ale z dôvodu schválenia rozpočtu SOS je 
potrebné zorganizovať plenárnu schôdzu s odborným programom v jarnom termíne. Výbor 
SOS schválil termín 8. – 9.2.2019 a odborný program zabezpečí M.Sabo. Miesto konania bude 
Zvolen, Hotel Tenis. 
 
P.Husárová informovala Výbor SOS o rozpočte SOS  a jeho čerpaní. K 31.10.2017 -  stav na 
účte SOS        73 276 euro. P.Husárová pozve p. Makovú – účtovníčku SOS, na Výbor SOS do 
Košíc – 5.4.2018. 
 
A.Antalová preposlala všetkým členom Výboru manuál kongresov, ktorý zahŕňa základné 
úkony pre organizáciu kongresov. Do časopisu Ortodoncie je potrebné zadať informáciu 
o našom kongrese včas – vždy do konca októbra predchádzajúceho roka organizovaného 
kongresu. 
 
M.Sabo ukončil rokovanie Výboru SOS a poďakoval prítomným za aktívny prístup k novým 
úlohám. Najbližší Výbor SOS sa stretne 25.1.2018 v Bratislave. 
 
Zapísala      MUDr. Katarína Jakubová 
Overil          MUDr. Marián Sabo 


