
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti zo dňa  03.12.2019 v Seredi 

 

Prítomní - za Výbor SOS: 

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

L.Paulisová 

             - za Revíznu komisiu : S. Dianišková 

Ospravedlnení:  E.Hrutková, Z.Hudecová 

             - hosť – M. Alexandrová 

Miesto konania – Sereď 

 

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

Výboru SOS. 

2.  P.Husárová predniesla správu o hospodárení SOS a o čerpaní 

finančných prostriedkov v náväznosti na rozpočet SOS v roku 2020. 

3. M.Sabo informoval o preverovaní riešenia podnetov SOS na 

nelegálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore ČO .  

Prípad z Bratislavy je v sledovaní, mala byť udelená pokuta za nelegálne 

poskytovanie ZS. 

Prípad z Banskej Bystrice sa bude riešiť v spolupráci s VÚC a v súčinnosti 

s predsedom SOS a s P.Husárovou. 

Prípad z Nitry – predseda SOS pošle list ZL, ktorý nelegálne poskytuje ZS 

v odbore ČO s dôrazným upozornením.  

4. Kongres SOS a ČOS 2019 – informovala I. Klímová  - kongres mal 

úspešný priebeh, vysokú odbornosť prednášok, vysokú účasť účastníkov 

z ČR a SR, veľký záujem vystavovateľov, ekonomický výsledok je  

pozitívny a bude alikvotne prerozdelený medzi ČOS a SOS. 



5.  Kongres SOS 2020  -  K. Jakubová – príprava prebieha podľa 

časového harmonogramu, prednášajúci sú zabezpečení, prihlasujú sa 

účastníci, firmy – vystavovatelia, postgraduanti, autori posterov. 

V budúcich mesiacoch bude uverejnená reklama v tlačených médiách, 

budú zaslané aj hromadné emaily. Fi Amedi pravidelne rokuje 

s organizačným výborom kongresu. 

6.  Kongres SOS 2021 – prezident M. Sabo, konať sa bude 

v Bratislave, v hoteli Double Tree Hilton, súčasťou bude volebná 

plenárna schôdza . Termín kongresu je 26. – 27.3.2021. Témou 

kongresu je Skeletálne kotvenie. Predbežne prisľúbili účasť prednášajúci 

– G.Iodice, Scheurer. Do najbližšieho čísla časopisu Čeľustný ortopéd 

bude pripravené prvé oznámenie o Kongrese SOS 2021 + do 

kongresových tašiek bude pripravená tlačená verzia. M.Sabo osloví fi 

Amedi ako organizátora kongresu.  

7. Kongres SOS 2022 – za prezidentku kongresu bola navrhnutá 

M.Nagyová, kongres by sa mal konať v Košiciach, predbežná téma 

kongresu - Autotransplantácie. 

8. M. Alexandrová informovala o stave prípravy 3.čísla časopisu SOS  

Čeľustný ortopéd, informovala o záujme dentálnych firiem o inzerciu 

v časopise SOS.  Výbor SOS odsúhlasil zasielanie výtlačku časopisu 

inzerujúcim firmám, autorom článkov, prednášajúcim a SKZL. Tiež bola 

odsúhlasená jazyková korektúra časopisu v cene 50 eur za číslo. 

M.Alexandrová žiadala vedúcich katedier o poskytnutie kvalitných 

článkov od postgraduantov, tiež apelovala aj na ostatných členov SOS, 

aby posielali zaujímavé kazuistiky, čím by sa zvyšovala úroveň časopisu. 

9. L.Paulisová informovala o rokovaní Výboru pre dentálnu prax, 

o možnosti zmeny legislatívy v úhradách ZP za výkony pri PZS. Je 

potrebné vypracovať nový systém hodnotenia na základe diagnózy. 

L.Paulisová na najbližšom zasadaní Výboru SOS prednesie prvý návrh, 

ktorý bude pripomienkovaný členmi výboru. 

10. Finančné prostriedky na podporu výuky postgraduantov, odsúhlasené 

výborom vo výške 100 eur na postgraduanta , budú katedrám ČO 



poskytnuté na základe ich žiadosti a to vo forme nákupu potrebného 

špeciálneho materiálu. 

11. Jednotný systém atestácií – pomohol by zjednoteniu systému 

vzdelávania v špecializačnom odbore ČO vo všetkých vzdelávacích 

inštitúciách. Zároveň by zlepšil komunikáciu medzi jednotlivými 

subjektami, ktoré toto štúdium zabezpečujú. 

12. J.Lysý informoval o potrebe vypracovania odborného stanoviska pre 

ošetrujúcich lekárov ohľadom liečby pacientov užívajúcich bisfosfonáty, 

pretože ich aplikácia vážne ovplyvňuje ČO liečbu nielen dospelých, ale aj 

detských pacientov. Stanovisko bude spracované v spolupráci s 

osteológmi a pediatrami a bude predložené výboru SOS na schválenie. 

13. M.Sabo poďakoval prítomným za účasť a určil dátum najbližšieho 

zasadania výboru  – 25.3.2020 0 19 hod v Hoteli Patria na Štrbskom 

Plese vo Vysokých Tatrách pred Kongresom SOS 2020.  

Zapísala               MUDr. Katarína Jakubová 

Overil                   MUDr. Marián Sabo 

 

 


