
Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 16.04.2015 v Košiciach 
 

Prítomní: prof. Payer, doc. Killinger, dr. Masaryk, dr. Tomková, dr. Kmečová, prof. 

Spustová, prof. Borovský,  dr. Letkovská, dr Gonsorčíková, doc. Ochodnický, prof. Rybár, dr. 

Halmová, dr. Telepková, dr. Kľoc 

Ospravedlnení: dr. Maresch, prof. Rovenský, prof. Vojtaššák, dr.Vaňuga 

 

l/ Dr. Tomková informovala členov výboru o 12. Osteofóre, ktoré sa koná v dňoch 17.-

18.4.2015 v Košiciach. Prihlásených je 110 účastníkov. Usporiadateľom kongresu je SLS, 

SOMOK, Nemocnica Košice- Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica a Lekárska fakulty 

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Za organizáciu zodpovedá agentúra Progress CA s.r.o 

a SLS. Obedy si hradia účastníci sami. 

 

2/ Prof. Payer informoval o Kongrese českých a slovenských osteológov, ktorý sa bude konať 

v Brne v dňoch 10. – 12.9.2015. Do odborných okruhov, ktoré boli navrhnuté českým 

výborom SMOS bol odoslaný zoznam zástupov do jednotlivých predsedníctiev, ktorí boli 

schválení na predchádzajúcom výbore SOMOK v januári 2015. 

 

3/ Dr. Letkovská  predniesla správu o hospodárení za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia je 

vyrovnaný a prebieha v súlade zo smernicami SLS.  

 

4/ Rôzne:  

Prof. Payer a doc Killinger  informovali  výbor o Central  and Eastern European  (CEE) 

summit, ktorý sa bude konať v Sofii v decembri t.r. a bude venované programu FLS (Fracture 

Liaison Services) a mužskej osteoporóze. Navrhnutí na účasť na summite boli prof. Payer, 

doc. Killinger, dr. Vaňuga a dr Tomková. V súčasnosti sa u nás  problematike FLS venuje len 

I. Ortopedická klinika LFUK v UNB – Ružinov (dr. Maresch) a plánuje sa po  zabehnutí  

systému  rozšíriť ho  aj na ďalšie ortopedicko-traumatologické pracoviská. Cieľom je 

vyhľadávanie pacientov po osteoporotickej fraktúre so včasným zahájením liečby a tým 

redukciou rizika ďalších fraktúr. 

Členovia výboru súhlasili s návrhom udeľovať cenu SOMOK za najlepšiu publikáciu, event 

aktívnu účasť do 35 rokov. Doc. Killinger zistí podmienky potrebné na udeľovanie týchto 

cien. 

Prof. Payer informoval členov výboru, že  MZSR ohľadom návrhu na certifikačnú činnosť v 

odbore klinická osteológia sa pravdepodobne bude zaoberať na jeseň 2015. 

Dr. Kľoc informoval členov výboru, že 14. – 16.10.2015 sa bude konať jesenný Kongres 

slovenskej ortopedicko-traumatologickej spoločnosti, prebiehať budú 3 sekcie paralelne, 

včítane sekcie sestier. 

Členovi výboru schválili organizátorom kongresu odmeny podľa smerníc SLS. 

 

 

 Nasledujúci výbor bude pred začiatkom kongresu v Brne, presný termín a miesto budú 

oznámené členom výboru. 

 

Zapísala: MUDr. Zlata Kmečová 

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

              Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD. 

 

 


