
Zápisnica  zo  stretnutia  Výboru  Slovenskej  ortodontickej spoločnosti  zo  dňa  

14.09.2017 
 

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

Za revíznu komisiu – Z.Hudecová 

Hosť – J.Surovková 

Miesto konania: Liberec 

 

Bod 1 

Správa o Kongrese SOS 2018 – Dr. Surovková informovala Výbor SOS o priebehu príprav, Kongres SOS 

2018 sa bude konať v hoteli Hilton v Košiciach 6-7.4.2018, témou bude Ortodontická liečba chrupu 

s oslabeným parodontom.  Potvrdila hlavných prednášajúcich - Dr. I. Mareka a Dr. J. Streblova. Čestná 

prednáška + udelenie medaily SOS – Dr. Suroková osloví prof. Dr. Kamínka, jej nomináciu Výbor SOS 

podporil. 

Do odborného programu budú zaradené aj prednášky novoatestovaných čeľustných ortopédov  - Dr. 

Monika Králiková a Dr. Anna Nádaždyová. 

Autor najlepšej prednášky – atestačnej – nebude platiť kongresový poplatok.  

Dr. Sabo informoval o ponúknutom sponzoringu  pre postgraduantov – firma American Orthodontics.    

Bolo doporučené inzerovať informáciu o Kongrese 2018 aj  do Zubneho lekára – aby sa oslovila čo 

najširšia odborná verejnosť. 

Do konca roka 2017 je  deadline pre prihlásenie sa generálneho a hlavných partnerov. 

Dr. sabo oslovil Dr. Antalovú, aby rozposlala všetkým členom Výboru SOS emailom manuál kongresov 

SOS, ktorý vypracovala pre zjednotenie organizačných záležitostí pri každoročnom organizovaní 

kongresov SOS.  

V hoteli Hilton je potrebné včas zabezpečiť si ubytovanie, nielen pre členov Výboru. 

Zároveň treba zabezpečiť priestor pre Výbor SOS, ktorý sa stretne vo štvrtok 5.4.2018 o 19,00 hod. 

Poplatok pre účastníkov ostáva nezmenená  cca 250,- eur. 

 

Bod 2  

 Správa o Kongrese SOS a ČOS  - Dr. Klímová informovala o spoločnom Kongrese ČOS a SOS, ktorý sa 

bude konať v septembri  2019  v hoteli Crown Plaza. 

Hlavnou témou sú rázštepy a interdisciplinárna spolupráca, prednášajúci  Prof. Everdi, , keynote 

speakers -   Prof. Mosi, ...prezidentsky vecer sa plánuje v Starej Tržnici.  



Dr. Sabo ponúkol spoluprácu pri hľadaní vhodných prednášajúcich na tému – protetika po liečbe 

rázštepových pacientov. 

Štruktúra Kongresu 2019 - štvrtok  -  prekurz,  piatok a sobota – hlavný program pre ortodontistov a  

zdravotné sestry  

 

Bod 3  

Správa o Kongrese SOS 2020   - Dr. Jakubová informovala o Kongrese 2020, ktorý sa bude konať 26. – 

28.3.2020 v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách. Hlavná téma Kongresu SOS 2020 je Progénia a kongres by 

bol trojdenný. Vo štvrtok – Liečba AIII – ortognátna chirurgia, spolupráca čeľustného ortopéda 

a stomatochirurga a zubného technika. Prednášať prisľúbila Dr. Klímová, ZT Svorad a Kratochvíl z Prahy, 

ešte plánujeme osloviť Dr.Hirjaka – prednostu stomatochirurgie v Bratislave, Ružinov. Druhý deň by 

hlavnou prednášajúcou bola prof.Dr.Nazan Küçükkeleş z Turecka. Výbor odsúhlasil náklady pre hlavnú 

prednášajúcu – cestoné, ubytovanie a 3 000,00Euro za celodennú prednášku. Posledný deň by bol 

venovaný prednáškam slovenských ortodontistov a postgraduantov. 

Bod 4 

Dr. Klímová informovala o situácii na stomatochirurgii v Ba v Ružinove, odkiaľ odišiel pracovať do Prahy 

spolupracujúci lekár – Dr. Beňo a na oddelení ostal Dr. Janec  a  zatial operuje  len doc. Hirjak. 

Bod 5 

doktor.. Moravcik.. kredity na akciu pre ortodontistov. 

podporenie...  vyskumu v ramci atestačnych prac,  univerzitne pracovisko SZU. 

navrh vyboru. moravcikovi pre SKZL., pre hlavneho odbornika z Čeľustnej ortopedie 

 

navrh do komisie...... pre registraciu listov pre MZ SR 

Lenka Paulisová, dobrovolne...... Hudecovi mail. 

najblizsi vybor koncom januara.....  v NITRE....  hotel zlaty klucik     25.1.2018  

organizacia Lenka paultisova       16:00 

 

 

 

 

 

 

 


