
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti zo dňa  28.04.2020 - videokonferencia 

 

Prítomní - za Výbor SOS: 

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

L.Paulisová 

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

             - hosť – M. Alexandrová 

Miesto konania – videokonferencia 

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

Výboru SOS. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID 

19 bola zvolená forma videokonferencie, ktorú organizačne zabezpečila 

L.Paulisová. 

2  K. Jakubová – informovala o Kongres SOS 2020 . Na kongres bolo 

prihlásených približne 150 účastníkov, počas troch dní malo prednášať 

15 odborníkov zo SR a zo zahraničia, účasť prisľúbilo 15 vystavujúcich 

firiem, hlavný partner, 4 hlavní partneri. Odborný a spoločenský program 

bol zabezpečený v Hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. 

Vzhľadom na pandémiu  koronavírusu bol kompletne pripravený kongres 

zrušený. Rozhodnutie organizačného výboru kongresu bolo po hlasovaní 

členov Výboru SOS akceptované a v tomto zmysle bolo oznámené firme 

Amedi ako organizátorovi akcie. Po schválení faktúry fi Amedi vo výške 

6238,00 eur členmi Výboru SOS začala firma Amedi s refundáciou 

poplatkov prihláseným účastníkom v plnej výške. Ku dnešnému dňu sú 

všetky úhrady uskutočnené a vzájomné pohľadávky sú vyrovnané.  

3.  M. Sabo informoval o príprave Kongresu SOS 2021, ktorý by sa 

mal konať v termíne 26. – 27.3.2021 v Bratislave v hoteli Hilton. Téma 

kongresu je Skeletálne kotvenie. Účasť prisľúbili prednášajúci G.Iodice, 

B. Ludwig, Sampermans, Scheuer a i. Vzhľadom k tomu, že súčasťou 

Kongresu SOS 2021 bude aj volebná plenárna schôdza, M.Sabo osloví 



členov SOS ohľadom ich kandidatúry za členov výboru a revíznej komisie 

SOS.  

4. Kongres SOS 2022 by sa mal konať v Košiciach a prezidentkou bola 

schválená Miroslava Nagyová. 

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

Čeľustný ortopéd.   Vzhľadom na pandémiu koronavírusu sa mnohé 

odborné akcie zrušili alebo preložili, preto sa kalendár akcií aktualizoval. 

V novom čísle bude rozhovor s prof. Kuccukeles, ktorá mala byť hlavnou 

prednášajúcou na Kongrese SOS 2020. Príspevky do ďalšieho čísla 

časopisu je potrebné zaslať do augusta 2020.                                    

6. P.Husárová  informovala o finančnej situácii SOS. Vzhľadom 

k tomu, že čerpanie finančných prostriedkov SOS za rok 2019 a návrh 

rozpočtu SOS na rok 2020 nebolo schválené Plenárnou schôdzou SOS , 

Výbor SOS hlasoval o týchto dokumentoch. Účtovná závierka SOS za rok 

2019 – jednohlasne schválená Výborom SOS 6 -0 -0. Návrh rozpočtu 

SOS 2020 jednohlasne schválený Výborom SOS 6 -0 -0.  

7. M.Sabo informoval o firme Invident , ktorá posiela ponuku na 

výrobu dlahových aparátov. Za SOS bude  M.Sabo kontaktovať príslušné 

orgány /ŠUKL, živnostenský úrad/ ohľadom zákonnosti výroby takýchto 

zdravotných pomôcok. Liečba dlahovými aparátmi môže byť poskytovaná 

iba čeľustnými ortopédmi.  

8. S.Dianišková a P.Husárová informovali ohľadom situácie v zubných 

ambulanciách v súvislosti s ochorením COVID 19 . 

Upozornili na potrebu  nevyhnutného sledovania web stránky SKZL, kde 

sú dôležité dokumenty a nariadenia, ako aj  Metodické usmernenie 

hlavného hygienika SR. V ambulanciách je treba dodržiavať doporučené 

pokyny, zaviesť prísne hygienické opatrenia, dbať na rozdelenie 

pacientov, ich rôznu rizikovosť a tomu zodpovedajúci postup pri ich 

ošetrení. 

Doporučenie pre ČO ambulancie –  aplikácia prísnych hygienických a 

protiepidemiologických opatrení  - OOPP, personál, prostredie, pacient    

- dokončiť liečbu u pacientov s nasadenými aparátmi , obmedziť výkony 



s prítomnosťou aerosolu, zvážiť individuálne u každého pacienta benefit 

– riziko výkonu. Stále zostáva čeľustný ortopéd zodpovedný za liečbu 

pacientov s aktívnymi aparátmi. 

Rokovania predstaviteľov SKZL so ZP zabezpečili  formou dodatkov 

k platným zmluvám 75% paušálnu úhradu zubným lekárom v mesiacoch 

apríl, máj, jún 2020, aby sa kompenzoval výpadok  príjmov zapríčinený 

obmedzeným fungovaním ambulancií počas mimoriadnej situácie. 

9. M.Sabo informoval, že ako predseda SOS bude iniciovať rokovanie so 

ZP spolu s I.Klímovou  - hlavnou odborníčkou pre ČO a S.Dianiškovou – 

zástupkyňou SKZL ohľadom požiadaviek čeľustných ortopédov v tomto 

mimoriadnom režime. 

10. M.Sabo na záver poďakoval zúčastneným za aktívny prístup a určil 

termín najbližšieho stretnutia výboru na 16.6.2020 o 16 hod. 

Zapísala               MUDr. Katarína Jakubová 

Overil                   MUDr. Marián Sabo 

 

 


