
Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 10.9.2015 v Brne 
 

Prítomní: prof. Payer, doc. Killinger, dr. Masaryk, dr. Tomková, dr. Letkovská,  dr. Vaňuga, 

prof. Borovský,  doc. Ochodnický,  dr. Gonsorčíková,  dr. Telepková, dr. Halmová, dr. 

Maresch, prof. Vojtaššák 

Ospravedlnení: prof. Rovenský, dr. Kmečová, prof. Spustová, prof. Rybár, dr. Kľoc 

 

1. Prof. Payer  otvoril zasadnutie výboru a zhodnotil prípravu prebiehajúceho XVIII. 

medzinárodný kongres českých a slovenských osteológov v Brne, dobrá spolupráca 

s českým výborom, pomerne málo slovenských prednášok, členovia výboru SOMOK  

ako tradične  predsedali jednotlivé bloky s českými kolegami 

2. Dr. Tomková oboznámila výbor s hospodárskym výsledkom Osteofóra, ktoré sa 

konalo 17. - 18. apríla 2015, odborná aj spoločenská úroveň bola vysoká. Napriek 

zložitej situácii v zdravotníctve a problémami so sponzorovaním odborných podujatí 

zo strany farmaceutických firiem bolo podujatie ziskové. Oproti predchádzajúcim 

ročníkom bolo však menej účastníkov (124) a aj menej vystavujúcich firiem (13),  

3. Dr. Vaňuga informoval o príprave XIX. Medzinárodného kongresu slovenských 

a českých osteológov, bude sa konať v Žiline, v hoteli Holiday Inn v dňoch 8.-

10.9.2016, organizačné zabezpečenie SLS  a agentúra Progress. Vzhľadom 

k problémom v sponzorovaní odborných podujatí farmaceutickými firmami, bude 

treba osloviť aj iné, napr. potravinárske firmy (mlieko), výrobcov denzitometrov 

a laboratórnych kitov  a pod. ev.   zistiť aj  možnosť získania grantu IOF,  

4. Prof. Payer a dr. Tomková informovali o možnostiach akcií pri príležitosti WOD 2015 

(20. Október 2015). Témou  WOD bude  „Ponúknite svojim kostiam pevnosť“. Výbor 

zistí možnosť usporiadať a financovať tlačovú konferenciu z prostriedkov SOMOK, 

resp. vydá len  tlačovú správu. Nezávisle od SOMOK bude Liga proti osteoporóze  

organizovať svoje podujatia, jednotlivé osteocentrá môžu už tradične organizovať 

„Dni otvorených dverí“.    

5. Rôzne:  

- Dr. Letkovská predniesla správu o hospodárení za uplynulé obdobie, stav 

hospodárenia  prebieha v súlade so stanovami SLS. 

- Prof. Borovský navrhol, aby sa odborné usmernenia pri ich príprave konzultovali aj so 

zdravotnými poisťovňami.  

- Prof. Payer informoval o aktivitách predsedníctva SLS aj v spolupráci so SLK 

v súvislosti s novými zákonmi v zdravotníctve, boli zaslané opakovane zásadné 

pripomienky a podnety na MZSR.  

- Dr. Maresch oznámil výboru, že požiadal  písomne na MZSR o odstúpenie z funkcie 

predsedu kategorizačnej komisie (liečivá pre pohybový aparát). 

- Prof. Payer informoval, že firma AMGEN bude naďalej financovať a distribuovať 

časopis Osteologický bulletin pre členov SOMOK aj v roku 2016. 

 

Nasledujúci výbor SOMOK je naplánovaný na začiatok roka 2016, kde sa bude pripravovať 

odborný program kongresu v Žiline, termín  bude určený dodatočne.  

 

Zapísala: MUDr. S. Tomková, PhD.                                                   

Overili: Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP 

              Doc. MUDr. S. Killinger, PhD. 

 


