
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti zo dňa  23.03.2021 - videokonferencia 

 

Prítomní - za Výbor SOS: 

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

L. Paulisová, 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 pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu 

v súvislosti s COVID 19 bola opakovane zvolená forma videokonferencie, 

ktorú organizačne zabezpečila L. Paulisová. 

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

Čeľustný ortopéd. Príprava prebieha v štandardnom režime, do tímu 

pribudol nový grafik. Aktuálny časopis má 24 strán + obálka , Výbor SOS 

a M.Alexandrová sa dohodli, že pri tomto rozsahu časopisu platenej 

reklame firiem budú určené 4 celé strany + priestor pre malé reklamy 

v závislosti od množstva odborného a informačného materiálu SOS a 

redakcie. Uzávierka aktuálneho čísla bola 1.3.2021 a  20.4.2021 je 

plánované doručenie vytlačeného čísla do distribučnej firmy. 

3.  Prezident SKZL Dr. Moravčík informoval M.Saba o pripravovanom 

čísle časopisu Zubný lekár, ktoré bude venované čeľustnej ortopédii 

a zároveň ho požiadal o príspevky ČO. Uzávierka časopisu bude 

11.6.2021. 

4.   P.Husárová podala správu o ekonomických záležitostiach SOS. 

 SOS má 207 členov, ktorí uhradili poplatok, 8 členov neuhradilo členský 

poplatok. Účtovná závierka za rok 2020 a plánovaný rozpočet SOS na rok 

2021 je prílohou tejto zápisnice. Čerpanie finančných prostriedkov SOS 



za rok 2020, účtovná závierka a rozpočet SOS na rok 2021 boli 

jednohlasne odsúhlasené členmi Výboru SOS. 

5.  M.Sabo tiež informoval o príprave Kongresu SOS 2021, ktorý by 

sa mal konať v novom termíne 24. – 25.9.2021 v Bratislave v hoteli 

Hilton. Téma kongresu je Skeletálne kotvenie. Prednášajúci sú G.Iodice, 

B. Ludwig, Sampermans, Scheuer a i. Ich prítomnosť na kongrese je 

však závislá od aktuálnych protipandemických opatrení. 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, je potrebný vysoký počet účastníkov, aby bola plenárna 

schôdza uznášania schopná. M.Sabo bude rokovať o ekonomických 

záležitostiach so zástupcom  hotela Hilton, ohľadom zálohy /7.000, euro/ 

a storno poplatku v prípade nekonania sa kongresu. 

Vzhľadom k tomu, že Plenárna schôdza SOS sa nekonala v riadnom 

termíne a neprebehli ani voľby do orgánov SOS, Výbor SOS sa 

jednohlasne uzniesol na tom, že bude pokračovať v činnosti v pôvodnom 

zložení až do konania riadnych volieb. 

6.  I. Klímová a P. Husárová informovali o vzdelávacích akciách, ktoré 

prebiehajú on-line. Kreditový systém hodnotenia sústavného vzdelávania 

je počas núdzového stavu pozastavený.  

7.  J.Lysý vypracoval odborné usmernenie týkajúce sa ČO liečby u 

pacientov s antiresorpčnou liečbou. Toto odborné usmernenie bolo 

Výborom SOS jednohlasne schválené a bude umiestnené na web stránke 

SOS. Výbor SOS ocenil prácu J. Lysého a doporučil všetkým ČO 

zapracovať otázky ohľadom antiresorpčnej liečby do anamnestických 

dotazníkov pacientov. 

8.  M. Sabo a I.Klímová  informovali o rokovaní s VšZP. Zatiaľ neboli 

dohodnuté zmeny zapracované do zmlúv s PZS. Z.Hudecová hovorila 

o čiastkových problémoch vyskytujúcich sa pri revíznej činnosti, vždy je 

dôležitá komunikácia ČO s konkrétnym RL a s konkrétnou ZP. M.Sabo 

opakovane osloví  VšZP ohľadom vykazovania výkonov počas 

pandemickej situácie.  



9.  M.Sabo upozornil na fakt, že niektorí zubní lekári liečia ortodontické 

anomálie dlahovými aparátmi. Bránia sa tým, že dlahové aparáty nie sú 

zaradené medzi ČO aparáty. Výbor SOS diskutoval ohľadom možných 

zmien v kódovníkoch výkonov, ktoré by označili dlahový aparát schopný 

hýbať so zubami ako ČO aparát a liečba s ním by patrila výlučne do 

kompetencie čeľustného ortopéda. 

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 vypracuje odborné stanovisko SOS k dlahovým aparátom na 

základe zahraničných skúseností a príp. sa v tejto záležitosti  obráti aj na 

právnika SKZL.  

S.Dianišková prisľúbila článok do časopisu Zubný lekár, ktorý sa bude  

týkať ČO liečby dlahovými aparátmi. 

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

informovanosti širokej laickej verejnosti o odbore čeľustná ortopédia na 

sociálnych sieťach. Zároveň požiadal Výbor SOS o schválenie sumy 

700,00 eur na tento účel. Výbor SOS jeho návrh schválil jednohlasne. 

V budúcnosti sa uvažuje aj o reklame v rozhlase a v televízii, bližšie 

podmienky zistí L. Paulisová.  

11. S.Dianišková informovala o činnosti Katedry ČO na LF SZU, 

o atestácii a o výberovom konaní. Výuka postgraduantov a aj 

pregraduantov už prebieha v prezenčnej forme . Zároveň vyzvala členov 

SOS na spoluprácu pri výuke postgraduantov, potrebujú viac interných 

učiteľov. 

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

termín najbližšieho stretnutia výboru na 25.5.2021 o 16 hod. a 7.9.2021 

o 16. hod. pred kongresom v Bratislave. 

Zapísala               MUDr. Katarína Jakubová 

Overil                   MUDr. Marián Sabo 

 



 


