
 

Zápisnica z plenárnej schôdze SOS, ktorá sa konala dňa 
9.2.2019 vo Zvolene 

 
Predsedajúci: M.Sabo  
Zapisovateľ:  K.Jakubová 
  
Program:  
 
1. Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

2. Správa o činnosti Výboru SOS 

3. Správa o časopise Čeľustný ortopéd 

4. Správa o IV. Česko - slovenskom ortodontickom kongrese 2019 

5. Správa o Kongrese SOS 2020 

6. Správa o činnosti katedry ČO SZU 

7. Správa o hospodárení SOS 

8. Rôzne  

9. Diskusia  

10. Návrh uznesenia plenárnej schôdze  
 
Program plenárnej schôdze – jednohlasne schválený. 

Mandátová komisia – Ľ. Dírerová, M.Šarvaicová, O.Dvoran – jednohlasne schválená. 

Návrhová komisia – Z. Hudecová, V.Konová, L.Rešovská – jednohlasne schválená. 

Mandátová komisia konštatovala, že na plenárnej schôdzi je prítomných 91 členov, teda 

schódza nie je uznášaniaschopná. 

M.Sabo predniesol správu o činnosti Výboru SOS, ktorý zasadal 5x od minulej 

plenárnej schôdze. Ďalej informoval o spolupráci s ÚDZS – konzultanti, zdôraznil potrebu 

dôkladnej zdravotnej dokumentácie u liečených pacientov, vrátane fotodokumentácie. 

M.Sabo informoval o rokovaní so ZP, o bezlimitnom prostredí pre čeľustných ortopédov 

a o vypracovanom revíznom manuále, ktorý obdržal každý z prítomných členov SOS.  

M.S ďalej informoval o novej web stránke SOS, ktorá je v štádiu finalizácie, zároveň 

vyzval prítomných, členov na doplnenie zmenených údajov, ktoré budú tiež zverejnené 

na web stránke SOS. 

M.Sabo informoval o poskytovaní ZS v odbore čeľustná ortopédia lekármi bez 

atestácie z čeľustnej ortopédie. V prípade zistenia takýchto skutočností doporučil 

kontaktovať Výbor SOS a tiež príslušný VUC. V prípadoch, ktoré boli zistené doteraz, 

M.Sabo v mene SOS podal podnet na VUC. 

M.Sabo informoval tiež o plánovaných úpravách stanov SOS, rokovacieho poriadku 

a etického a profesijného  kódexu ČO. Vyzval členov SOS, aby plánované zmeny, ktoré 

budú uverejnené na web stránke SOS, komentovali a pripomienkovali.  



M.Alexandrová, šéfredaktorka novovznikajúceho časopisu SOS  Čeľustný ortopéd, 

podala správu o činnosti redakčnej rady v zložení M.Krošláková, A. Nováková, Ľ.Gazdík, 

P.Šilla. Časopis Čeľustný ortopéd bude vychádzať dvakrát ročne, prvé číslo vyjde v apríli 

2019 ako vkladačka do časopisu Zubný lekár. 

J.Lysý predniesol informáciu o príprave IV. Česko – slovenského ortodontického 

kongresu – 19. 21.9.2019 v Bratislave. 

K.Jakubová predniesla prvú informáciu o Kongrese SOS 2020 – 26. – 28.3.2020 na 

Štrbskom Plese. 

S.Dianišková predniesla správu o činnosti Katedry ČO SZU v Bratislave, 

o uskutočnených seminároch, o publikačnej činnosti, o lektorskom zbore, o podmienkach 

postgraduálneho štúdia. 

P.Husárová podala správu o hospodárení SOS za rok 2018 a predniesla návrh 

rozpočtu SOS na rok 2019. Riadna účtovná závierka za rok 2018 s hospodárskym 

výsledkom prebytok 17.623,72€ bola  Výborom SOS prednesená Plenárnej schôdze a 

zároveň ňou schválená. 

P.Husárová tiež informovala o vydávaní certifikátov ČO – zatiaľ len 153 čeľustných 

ortopédov má vydaný certifikát. 

Uznesenie z plenárnej schôdze SOS, konanej dňa 9.2.2019 – spracovala Z.Hudecová 

Plénum schvaľuje: 

1. program – MUDr.Sabo 

2. mandátovú komisiu- MUDr.Direrová, MUDr.Dvoran, MUDr.Šarvaicová 

3. návrhovú komisiu – MUDr.Rešovská, MUDr.Konová, MUDr.Hudecová 

Vzhľadom na výsledok mandátovej komisie: 

celkový počet členov SOS ....214 

prítomných .........91 členov, čo činí 42,52% 

– plénum nie je  uznášaniaschopné. 

Plénum berie na vedomie : 

1. správu o činnosti – M.Sabo 

2. správu o hospodárení - P.Husárová 

3. návrh rozpočtu SOS – P.Husárová 

4. revízny manuál – M.Sabo 



5. správu o časopise - M.Alexandrová  

6. správu o Česko-slovenskom ortodontickom kongrese – J.Lysý 

7. správu o príprave Kongresu SOS v r.2020 – K.Jakubová 

8. správu z Katedry ČO SZU v BA – S.Dianišková 

Doba trvania plenárnej schôdze SOS : 2 hodiny  

 

Zapísala :  K.Jakubová 

Overil     : M.Sabo 


