
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti zo dňa  22.09.2020 - videokonferencia 

 

Prítomní - za Výbor SOS: 

M. Sabo, K. Jakubová, P. Husárová, A. Antalová - PN,  L.Paulisová 

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

             - hosť – M. Alexandrová 

             - ospravedlnení - I. Klímová ,  J. Lysý ,E. Hrutková 

 

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  . M. Alexandrová informovala o stave prípravy nového čísla časopisu 

SOS  Čeľustný ortopéd. V novom čísle budú tri odborné články – 

autori postgraduanti, reklama na Kongres SOS 2021, aktualizovaný 

kalendár akcií s prevažne online školeniami. Vydanie časopisu je 

naplánované na koniec októbra 2020. Zároveň privítala možnosť 

oslovenia čeľustných ortopédov , aby zasielali svoje zaujímavé kazuistiky 

spracované pre časopis. 

3. M.Sabo informovali ohľadom situácie v zubných ambulanciách 

v súvislosti s ochorením COVID 19 . Vzhľadom na druhú vlnu 

pandémie a rastúci počet infikovaných odporučil sledovať web stránky 

SKZL a SOS, kde sú dôležité dokumenty a nariadenia, ako aj  Metodické 

usmernenie hlavného hygienika SR. V ambulanciách je treba stále 

dodržiavať doporučené pokyny, udržať prísne hygienické opatrenia, dbať 

na rozdelenie pacientov, ich rôznu rizikovosť a tomu zodpovedajúci 

postup pri ich ošetrení. 



 

4.   M. Sabo informoval o rokovaní so ZP. VšZP vzhľadom na 

komplikovanú situáciu zatiaľ nezapracovala  požadované zmeny od SOS 

do zmlúv s PZS, ale Dr. Hronec prisľúbil tak urobiť v najbližšom čase. 

Ostatné ZP na pripomienky nereagovali. 

M.Sabo tiež informoval o prisľúbenom finančnom benefite od ZP pre 

pacientov, ktorý by mal byť v platnosti od 1.1.2021.  

5. M.Sabo tiež 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. Prednášajúci sú G.Iodice, B. Ludwig, 

Sampermans, Scheuer a i. Zatiaľ príprava pokračuje podľa plánu, 

prihlasovanie bude spustené online. Spoločenský večer sa z dôvodu 

epidemiologickej situácie neplánuje. Vzhľadom k tomu, že súčasťou 

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

členovia výboru a RK oslovia členov SOS ohľadom ich kandidatúry za 

členov výboru a revíznej komisie SOS.  

6. M.Sabo upozornil na viacero firiem, ktoré ponúkajú výrobu 

dlahových aparátov pre ČO. Tieto aparáty nie sú v zozname 

zdravotníckych pomôcok, ale čeľustní ortopédi odovzdaním aparátov do 

úst pacienta preberajú plnú zodpovednosť za liečbu týmito 

neschválenými dlahovými aparátmi. Pravdepodobne tieto firmy oslovujú 

aj zubných lekárov bez špecializácie v čeľustnej ortopédii. 

Poskytovanie ČO liečby lekármi bez špecializácie je opakovane 

riešené Výborom SOS, M.Sabo a P.Husárová viackrát rokovali so 

zodpovednými orgánmi, avšak tento problém je veľmi ťažko riešiteľný. 

M.Sabo sa v tejto záležitosti  obráti aj na právnika SKZL.  

9. M.Sabo navrhol PR aktivity SOS , ktoré by mali slúžiť lepšej 

informovanosti širokej laickej verejnosti o odbore čeľustná ortopédia, 

o liečebných postupoch,o aparátoch a hlavne o poskytovateľoch ZS 

v odbore ČO. Poveril L.Paulisovú prípravou manuálu pre vypracovanie 

informačných zadaní na sociálne siete, hlavne FB.  



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

termín najbližšieho stretnutia výboru na 26.1.2020 o 16 hod. 

v Bratislave. 

Zapísala               MUDr. Katarína Jakubová 

Overil                   MUDr. Marián Sabo 

 

 


