
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti zo dňa  30.06.2020 - videokonferencia 

 

Prítomní - za Výbor SOS: 

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

Ospravedlnili sa: K. Jakubová, J. Lysý 

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 COVID19 bola zvolená forma videokonferencie, ktorú organizačne 

zabezpečila L. Paulisová. 

2. M. Alexandrová informovala o stave prípravy ďalšieho čísla časopisu 

SOS Čeľustný ortopéd.   Vzhľadom ku aktuálne situácii  sa mnohé 

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

Príspevky do ďalšieho čísla časopisu je potrebné zaslať do augusta 2020, 

uzávierka ďalšieho čísla časopisu bude 30.08.2020. Dr. Alexandrová 

ďalej informovala o pokračujúcej úspešnej spolupráci so SKZL a fa. 

Clockwise pri príprave, tlači a distribúcii časopisu. Výtlačky časopisu 

v počte 60 ks, ktoré neboli distribuované budú uložené na katedre ČO, 

SZU Bratislava a následne distribuované záujemcom na najbližších 

vzdelávacích akciách.  M. Alexandrová taktiež uviedla, že aktuálne aj 

všetky minulé čísla časopisu sú dostupné v digitálnej verzii na stránka 

orto.sk po prihlásení.                                   

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

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

kongresu je Skeletálne kotvenie. Vzhľadom ku nejasnej situácii ohľadom 

organizovania spoločenských podujatí sa fa. Eudent (Ing. Svoreň) 

ponúkla prebrať organizáciu kongresu na seba. Fa. Eudent zabezpečí 



distribúciu pozvánok, PR materiálov, tlač programu a bookletu na 

kongres a podporí kongres aj  technicko-organizačne. M. Sabo 

informoval o spustení prihlasovania na kongres aj prostredníctvom 

stránky www.orto.sk  od 01.09.2020. Fakturačne prihlášky zabezpečí 

ekonómka SOS, p. Maková.  

4. M.Sabo ďalej informoval o zverejnení kandidátov do volieb počas 

plenárnej schôdze 2021 na internetovej stránke SOS. Kandidáti sa môžu 

prihlásiť do 31.12.2021 priamo na adrese president@orto.sk alebo 

u niektorého člena výboru. 

5. A. Antalová poukázala na potrebu ďalšej aktualizácie stránky orto.sk, 

doplnenie zoznamu lekárov so špecializáciou, dokument na transfer 

pacienta. M. Sabo odporučil osloviť aj SKZL o lepšie vzájomné prepojenie 

stránok SKZL a SOS, z dôvodu lepšieho vyhľadávania poskytovateľ ZS. P. 

Husárova požiadala o doplnenie funkcionality stránky SOS o zaslanie 

emailu administrátorovi stránky pre vygenerovanie nového hesla pri 

zabudnutí aktuálneho hesla užívateľom. 

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  Výbor jednohlasne schválil  

7. I Klímová informovala o výsledkoch rokovania SOS s VšZP, ktoré sa 

ukazujú byť úspešné. VšZP sa pozitívne stavia ku zmene pravidiel 

vykazovania výkonov ČO a ich časového limitovania. Poisťovňa prisľúbila 

zapracovať návrhy SOS do zmlúv platných od 01.08.2020: 

• predĺženie lehoty kontroly pacientov bez aparátu zo 6 na 12 

mesiacov 

• predĺženie liečby pacientov s fixným aparátom na 3 roky 

• predĺženie vekového limitu pacientov na 18 rokov + 364 dní. 

• akceptovanie viacerých úkonov počas jednej návštevy, 

• ponechanie telefonickej konzultácie 

 

Navrhovaný príspevok na liečbu fóliovými aparátmi poisťovňa zváži do 

budúcnosti v rámci poskytovania benefitov svojim pacientov a po 
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predložení detailného návrhu SOS akým spôsobom by uvedený benefit 

mal fungovať. 

8. S.Dianišková informovala o dianí na katedre ČO: najbližšia 

špecializačná skúška sa uskutoční dňa: 19.10.2020. S. Dianišková  taktiež 

požiadala výbor  o zváženie podpory materiálovo-technického vybavenia 

Katedry ČO. (inštrumentárium, software Dolphin) 

9. P.Husárová informovala ohľadom situácie v zubných ambulanciách 

v súvislosti s nelegálnym poskytovaním ZS v odbore ČO lekármi bez 

špecializácie. Vzhľadom k vysokému nárastu prípadov liečby, ako aj 

inzerátov na liečbu nešpecializovanými lekármi sa výbor SOS dohodol na 

nasledovných opatreniach: 

a) Výbor SOS do 31.08.2020 navrhne postup pre PR kampaň 

prostredníctvom verejných médií a bude informovať laickú aj 

odbornú verejnosť  o situácii s nelegálnymi poskytovateľmi. 

b) Zlepšiť komunikáciu so SKZL, okrem iného prepojením webových 

portálov. Pravidelné zverejňovanie prípadov prostredníctvom 

časopisu Zubný lekár a Čeľustný ortopéd. 

c) Vyzve spoločnosť Aligntech, poskytovateľa systému Invisalign 

o poskytnutie všetkých aktívnych používateľov. 

d) V súčinnosti s MZSR vypracuje metodické usmernenie pre 

používanie snímateľných fóliových aparátov, nakoľko v súčasnosti 

je situácia legislatívne nedoriešená. 

e) Bude informovať príslušné odbory VÚC a ÚDZS o problematike 

nelegálnych poskytovateľov ZS odbore ČO. 

f) Do konca roka vypracuje štandardizované postupy pre ČO liečbu, 

s ohľadom na náplň špecializačného štúdia v odbore ČO, stanovaní 

takzvané „usmernenia“ (guidelines) pre poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti v odbore čeľustná ortopédia.  

10. M.Sabo na záver poďakoval zúčastneným za účasť a určil termín 

najbližšieho stretnutia výboru na 22.09.2020 o 16:00 hod. Dĺžka konania 

výboru 2 hodiny. 

Zapísal:             Dr. Marián Sabo  

Overil:              Dr. Patrícia Husárová 


