
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti zo dňa  20.9.2019 v Bratislave 

 

Prítomní - za Výbor SOS: 

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

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

Ospravedlnení: L.Paulisová 

             - hosť – M. Alexandrová 

Miesto konania – Bratislava 

 

1.  M.Sabo  ako predseda SOS privítal prítomných, predstavil doplnený 

program a otvoril rokovanie Výboru SOS. 

2.  M. Sabo informoval o súčasnom stave web stránky SOS. Je potrebné 

nahlasovať príp. nedostatky, aby zhotoviteľ do 6 mesiacov zapracoval 

prípadné zmeny. Na servis web stránky bude v budúcnosti vybraná iná 

firma vzhľadom na komplikovanú spoluprácu so zhotoviteľom web 

stránky SOS. Firma Altis group cz si predplatila banner na web stránke 

SOS. M.Sabo vyzval všetkých na zasielanie zaujímavých príspevkov – 

kazuistiky, doporučenia, zaujímavé informácie na doplnenie obsahu web 

stránky SOS. 

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

nelegálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore ČO . 

Dr. Šesták bol obvinený z porušenia zákona o poskytovaní  ZS, hrozí mu 

finančná pokuta. Tiež na Demident, prevádzka v  B.Bystrici bol za SOS 

zaslaný podnet na VÚC. K.Jakubová upozornila na Dr. Šranka z Nitry, 

ktorý tiež nelegálne poskytuje ZS v odbore ČO bez špecializácie, za SOS 

bude zaslaný podnet na preverenie na VÚC. 

4. P.Husárová  v krátkosti  informovala o priebežnom čerpaní 

finančných prostriedkov v náväznosti na rozpočet SOS. 



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

práve prebieha, vysoká odbornosť prednášok, vysoká účasť účastníkov 

z ČR a SR, veľký záujem vystavovateľov, predpokladaný ekonomický 

výsledok bude zrejme pozitívny. 

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

časového harmonogramu, prednášajúci sú zabezpečení, budú oslovené 

firmy – vystavovatelia, zabezpečí  sa reklama kongresu v tlačených 

médiách. Bola už zahájená online registrácia na kongres. 

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

v Bratislave, v hoteli Hilton, súčasťou bude volebná plenárna schôdza . 

Termín kongresu je 26. – 27.3.2021. Témou kongresu je Skeletálne 

kotvenie. M.Sabo oslovil prednášajúcich – G.Iodice, B. Ludwig. 

8. Kongres SOS 2022 – za prezidentku kongresu bola navrhnutá 

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

9. P.Husárová predniesla žiadosť Ing. Halabrína zo Spoločnosti 

Orthoexpress o spoluorganizovanie školenia Dr. Spenu 6.12.2019 

v Bratislave. Výbor SOS jednohlasne odsúhlasil spoluorganizáciu tejto 

odbornej akcie. 

10. M. Alexandrová informovala o stave prípravy 2.čísla časopisu SOS  

Čeľustný ortopéd, informovala o záujme dentálnych firiem o inzerciu 

v časopise SOS.  Výbor SOS jednohlasne odsúhlasil cenu 10,00 euro za 

jeden výtlačok časopisu Čeľustný ortopéd pre nečlenov SOS a SKZL, príp. 

iných záujemcov. Po osobnom odovzdaní výtlačku vystavujúcim firmám 

na prebiehajúcom kongrese, doporučuje , aby sa inzerujúcim firmám 

zasielal výtlačok automaticky.  

11. M. Alexandrová predniesla správu z 95.EOS z Nice, kde sa 

zúčastnila ako zástupkyňa SOS na rokovaní EFOSA. SOS a ČOS boli 

ocenené za ich úsilie pri zabezpečení  poskytovania ZS v odbore len 

čeľustnými ortopédmi.  

12. S.Dianišková – vedúca Katedry ČO LF SZU v Bratislave  informovala 

o činnosti katedry ČO. Špecializačná atestácia bude 14.102019, traja 



postgraduanti. Od 1.10.2019  nastupujú noví postgraduanti. 19.10.2019 

– víkendový odborný seminár - prof. Borbély. 

V budúcnosti sa plánuje organizovať Fórum učiteľov, ktorí sa 

spolupodieľajú na postgraduálnej výuke na Slovensku. 

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

zasadaní výboru  – 3.12.2019 v Seredi a 26.3.2020 vo Vysokých Tatrách.  

Zapísala               MUDr. Katarína Jakubová 

Overil                   MUDr. Marián Sabo 

 

 


