
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti zo dňa  25.9.2018 

 

Prítomní - za Výbor SOS: 

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

             - za Revíznu komisiu : S.Dianišková, Z.Hudecová 

Miesto konania - Bratislava 

 

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

podľa vopred zaslaného programu. 

2.  M. Sabo informoval o realizácii novej web stránky SOS 

s vybranou firmou, zodpovední a spolupracujúci sú M.Sabo a Ľ. Gazdík. 

Finálnu verziu M.Sabo prepošle na schválenie členom Výboru SOS, ostrá 

verzia by mala byť spustená 1.1.2019. Predpokladaný rozpočet je 7.200 

eur. 

Na plenárnej schôdzi vo 2/2019 budú členom SOS dané na podpis tlačivá 

o GDPR – vypracuje ich firma, ktorá tvorí web stránku. 

 3. M.Sabo – podal info od  M.Alexandrovej,  o príprave časopisu 

SOS. Redakčnú radu tvoria – M. Alexandrová, Ľ. Gazdík, M. Krošláková, 

Šilla ml., A.Nádaždyová. RR navrhla názov časopisu  Čeľustný ortopéd. 

Časopis  by bol vkladačkou do Zubného lekára, ktorý zabezpečí  jeho 

distribúciu. Ostatné záležitosti ohľadom jeho tvorby budú v kompetencii 

SOS . 

 M. Sabo rokoval s viacerými firmami, Výborom SOS bola odsúhlasená 

firma Simply supplies, ktorá prisľúbila tlač 3000 ks za cenu 1200,- eur. 

Časopis by mal 8 – 12 strán, kriedový papier, vydával by sa 2x ročne. 

Prvé číslo by malo vyjsť v decembri 2018. M.Alexandrová osloví katedry 

ČO ohľadom spolupráce pri tvorbe článkov – atestačné práce a pod.  



Súčasťou časopisu budú informácie o dianí na katedrách ČO a o činnosti 

Výboru SOS, tento rok ešte bude rozoslaný infolist pre členov SOS. 

4.  M. Sabo informoval o príprave  Plenárnej  schôdze s odborným 

programom  – 8. -9.2.2019 vo Zvolene, spolupracujúca  fi 

Forestadent . Hlavný prednášajúci je Dr. Bennett s Konceptom 5.0, ktorý 

bude mať celodennú prednášku v piatok. V sobotu budú prezentovať 

svoje prednášky postgraduanti  a S.Dianišková uvedie Univerzitný 

program Invisalign. Po odbornom programe bude nasledovať plenárna 

schôdza SOS, ukončenie sa predpokladá do 13 hod. 

Schválené poplatky sú / do 30.12.2018 /100 eur – člen SOS,ČOS 

                                                         150 eur – nečlen 

                                                         50 eur – študent, postgraduant 

                            /neskorá registrácia/ 150 eur – člen SOS, ČOS 

                                                           200 eur – nečlen 

                                                           70 eur – študent, postgraduant 

M.Sabo zabezpečí  info o danej akcii do Ortodoncie a požiada SKZL 

o pridelenie kreditov.  

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

podľa časového harmonogramu, prvé oznámenia budú distribuované na 

Kongrese ČOS v Českom Krumlove. 

6. Kongres SOS 2020  -  K. Jakubová – informovala  o prvom 

rokovaní s firmou AMEDI, ktorá prisľúbila v dostatočnom časovom 

predstihu – do konca roka 2018 -  pripraviť prvé oznámenie o Kongrese 

SOS 2020. Termín – 26. – 28. 3. 2020, Hotel Patria , Štrbské Pleso. 

Téma Liečba AIII, prisľúbená väčšina prednášajúcich, kongres bude pre 

ČO, SCH, ZL a ZT.  

7. Kongres SOS 2021 – prezident M.Sabo, konať by sa mal 

v Bratislave, súčasťou bude volebná plenárna schôdza . 

 



8. Odmeny prednášajúcim na Kongresoch SOS – vypracovali 

K.Jakubová a P.Husárová. 

 Výbor SOS odsúhlasil odmeny nasledovne: 

I. všetci prednášajúci nebudú platiť kongresový poplatok 

II. ubytovanie si zabezpečuje každý prednášajúci individuálne / výnimkou 

je hlavný prednášajúci/ 

III. hlavný prednášajúci – odmena 3.000 – 6.000 euro / odsúhlasí Výbor 

SOS/  + ubytovanie + cestovné náklady 

IV. – domáci prednášajúci – celodenná prednáška – 1.000 euro 

                                      - poldenná prednáška   - 500 euro 

                                      - 90 min. prednáška     - 250 euro 

                                      - menej ako 90 min.     – 150 euro 

V. postgraduanti – bez odmeny, neplatia kongresový poplatok 

VI. všetky iné odmeny a zmeny uvedených odmien budú vopred 

odsúhlasené Výborom SOS. 

9. M.Sabo opakovane bude kontaktovať VšZP ohľadom zrušenia 

finančných  limitov pre ČO, ktorí doposiaľ majú finančný limit od VšZP  

10. Kongres EOS – Výbor SOS doporučil a schválil každoročne 

delegovať na EOS a Kongres AAO jedného člena Výboru SOS, ktorý bude 

reprezentovať SOS na rokovaniach a bude mu uhradený kongresový 

poplatok. 

11. I.Klímová informovala o rokovaní hlavných odborníkov na MZ SR, 

konkrétne o minimálnej sieti ČO. 

12. L.Paulisová informovala o registračných listoch, ktoré sú t.č. 

vypracované a odoslané. 

13. M.Sabo informoval o tvorbe poučení pre ČO pacientov vo forme 

papierovej a animačnej – videá, ktoré tvoria na Katedre ČO s Dr. 

Linskou. Žiadal finančnú podporu od SOS vo výške približne 2000 euro 



na pokrytie nákladov, s tým, že vypracované poučenia a videá by boli 

sprístupnené na web stránke SOS a boli by k dispozícii všetkým členom 

SOS. 

14. S.Dianišková referovala o činnosti na Katedre ČO – prebieha 

postgraduálna výuka, atestačné skúšky, sú prijatí noví postgraduanti. 

Na Kongrese ČOS budú postgraduanti mať 2 postery. Výbor SOS 

jednohlasne schválil uhradenie účastníckeho poplatku  pre 

postgraduantov s postermi max. do výšky 200 euro na osobu. 

Katedra ČO SZU zabezpečuje zároveň pregraduálnu výuku LF SZU 

v odbore zubné lekárstvo.    

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

aktívnu účasť. Najbližšie zasadanie Výboru SOS bude 4.12.2018 v Seredi 

o 16 hod. 

 

Zapísala               MUDr. Katarína Jakubová 

Overil                   MUDr. Marián Sabo 

 

 


