
Zápisnica z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti zo dňa  8.6.2021 - videokonferencia 

 

Prítomní: 

• za Výbor SOS: 

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

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

• hosť – M.Alexandrová 

Miesto konania – videokonferencia 

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

Výboru SOS. Opakovane bola zvolená forma videokonferencie, ktorú 

organizačne zabezpečila L. Paulisová. 

2.  M. Alexandrová  ako šéfredaktorka časopisu SOS Čeľustný 

ortopéd informovala o stave prípravy ďalšieho čísla . Prebytky výtlačkov 

časopisu sú distribuované na katedry čeľustnej ortopédie a tiež firmám, 

ktoré inzerujú v časopise. Firma JPS oslovila M.A. ohľadom inzercie 

v rozsahu A4.  M.Nagyová ako prezidentka Kongresu SOS 2022 bude 

oslovená ohľadom 1. oznámenia o kongrese do nasledujúceho čísla 

časopisu. Uzávierka bude 30.8.2021. M.A. plánuje pripraviť rozhovor s 

Ludwigom Bjornom, ktorý bude prednášajúcim na najbližšom kongrese 

SOS. 

3.  M.Sabo podrobne informoval o príprave Kongresu SOS 2021, 

ktorý sa bude konať v termíne 24. – 25.9.2021 v Bratislave v hoteli 

Hilton. Téma kongresu je Skeletálne kotvenie. Hlavní prednášajúci sú  B. 

Ludwig, Sampermans a Christian Url. Príprava kongresu pokračuje podľa 

plánu, prihlasovanie je spustené online. 2.oznámenie bude v časopise 

a zároveň členovia SOS dostanú pozvánky poštou. Spoločenský večer sa 

uskutoční formou gril párty bez spoločenského programu.  

M.Sabo  rokoval o ekonomických záležitostiach so zástupcom  hotela 

Hilton, hotel žiada úhradu zálohy cca 7.000, euro a v príp. nekonania sa 



kongresu bude záloha zarátaná do rozpočtu ďalšieho kongresu SOS. 

Výbor SOS zaplatenie zálohy jednohlasne odsúhlasil. 

Vzhľadom k tomu, že súčasťou Kongresu SOS 2021 je aj volebná 

Plenárna schôdza SOS, kandidáti na funkcie sa môžu prihlasovať do 

konca augusta 2021. M.Sabo delegoval prípravu časti dokumentov 

Plenárnej schôdze aj na členov výboru SOS.  

4.  M. Sabo informoval o plánovanom teoreticko-praktickom kurze 

s G.Iodicem na tému Skeletálne kotvenie, predbežný termín je plánovaný 

na jesesň 2021. 

5.  M. Sabo informoval o rokovaní so ZP - zatiaľ nereagovali na 

zaslané dopisy zo strany SOS.  

6.  P.Husárová informovala o ekonomických záležitostiach SOS. 

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2021 je prílohou zápisnice. P.Husárová pripraví 

podrobnú správu o ekonomických záležitostiach SOS  a prednesie ju na 

Plenárnej schôdzi. 

7.  S.Dianišková informovala o činnosti Katedry ČO na LF SZU. 

Výberové konanie sa uskutočnilo 17.5.2021 a bolo prijatých 7 nových 

postgraduantov. Špecializačná atestácia sa uskutoční v októbri 2021. 

O špecializačné štúdium je stále veľký záujem zo strany mladých lekárov, 

problémom je skôr personálne zabezpečenie učiteľského tímu. 

Vzdelávacie semináre sa vzhľadom na situáciu spojenú s Covid-19 zatiaľ 

neorganizovali. 

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

termín najbližšieho stretnutia výboru na 23.9.2021 o 17 hod. pred 

kongresom v Bratislave. 

Zapísala               MUDr. Katarína Jakubová 

Overil                   MUDr. Marián Sabo 

 

 


