
ZÁPISNICA zo zasadnutia výboru SOMOK konaného dňa 1.2.2019 v Halíči 

 

Prítomní (abecedne bez titulov): Borovský, Halmová, Jackuliak, Killinger, Kľoc, Kmečová, Kokavec, Kužma, 

Letkovská, Masaryk, Payer, Spustová, Špániková, Šteňová, Telepková, Tomková, Vaňuga,     

Ospravedlnení: Rybár 

 

1. Payer otvoril zasadnutie výboru SOMOK. V úvode sa poďakoval v mene celého výboru Dr. Tomkovej za 

skvelú organizáciu 21. Kongresu slovenských a českých osteológov, ktorý sa konal v septembri 2018 

v Košiciach. 

2. Payer informoval členov výboru o aktivitách SOMOK: 

 stále čakáme na súhlas s certifikáciou CPČ Klinická osteológia 

 prebiehajú rokovania ohľadom katalógov výkonov (od roku 2007) 

 vytvárajú sa Štandardné diagnostické a terapeutické postupy, zatiaľ za SOMOK sú spracované 

„Postmenopauzálna osteoporóza“ a „Osteoporóza u onkologických ochorení“ 

3. Vaňuga predniesol správu o hospodárení za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia je vyrovnaný a prebieha 

v súlade so smernicami SLS. 

4. Payer  informoval členov výboru, ohľadom  časopisu  CLINICAL OSTEOLOGY. Vyšli prvé dve čísla 

časopisu, v februári vyjde 3 a 4 číslo. Potrebné je posielať články, v slovenskom alebo v  anglickom jazyku. 

Tohtoročné čísla časopisu budú tematicky orientované: 1/ Sarkopénia (zodpovedný doc. Killinger), 2/ 

Nefrologická problematika (zodpovedný prof. Palička), 3/ Abstrakty z kongresu, 4/ Detská osteológia 

(zodpovedný prof. Bayer). Finančné príspevky na podporu časopisu sa dávajú podľa počtu členov 

osteologických spoločností (SOMOK a SMOS). Prehodnocovanie výšky príspevkov bude každý rok.  

5. Kmečová informovala členov o oceneniach. Výbor schválil ocenenia pre (abecedne): dr. Dobrovodský, dr. 

Kmečová, dr. Letkovská, prof. Rybár, dr. Špániková, doc. Šteňová a prof. Vojtaššák. Ocenenia budú upresnené 

a odkomunikované medzi predsedníctvom výboru.  

6. Tomková informovala členov o príprave tohtoročného 14. Osteofóra, ktoré sa bude konať 26. – 27.4.2019 

v Košiciach v hoteli Yasmin. Osteofórum bude koncipované v duchu praktickej osteológie, formou otázok, na 

ktoré budú príslušní odborníci v jednotlivých blokoch odpovedať. Hlavné témy budú: 

 Interpretácia denzitometrických a laboratórnych vyšetrení (Killinger, Masaryk, Šteňová) 

 Gastroenterológia a hepatológia (Killinger, Payer, Kmečová) 

 Endokrinológia, diabetológia, kortikosteroidy (Payer, Vaňuga, Jackuliak) 

 Ortopédia, protetika, rehabilitácia (Kokavec, Kľoc, Masaryk) 

 Onkológia (Špániková, Borovský, Telepková) 

 Lieky (Rybár, Šteňová, Letkovská) 

Prvá informácia bude odoslaná v priebehu februára. Bude výzva na zasielanie otázok (elektronicky). Borovský 

navrhol vylosovať jednu z poslaných otázok, ktorá by bola následne odmenená. Sponzori, ktorí sú zatiaľ 

prihlásení: AMGEN (hlavný sponzor), Pfizer, Mylan, Eli Lilly, BIOMIN, Theramex Slovakia, Wörwag Pharma 

a očakávame ďalších. Spoločenský večer bude v hoteli Yasmín. 

 7. Rôzne 

 Vyhlasujeme súťaž o najlepšiu publikáciu s problematikou osteológie. Prihlásiť sa možno do 31.3.2019 

(informáciu dáme na web a bude to uvedené aj v 1. informácii o 14. Osteofóre). Bola odsúhlasená 

odmena 500,- Eur. 

 Jackuliak informoval, že  doterajšia firma prestáva podporovať správu domény našej webovej stránky, 

navrhuje prejsť na iného providera, s novým vizuálom, logom  a novými funkciami stránky – výbor 

súhlasí. 

 Masaryk informoval, že sa bude konať Bitterov osteologický deň v rámci Zoborského dňa a to 12.-

13.4.2019 v Nitre. Vhodná je aktívna účasť. 

 Payer informoval členov, že bude 50. výročie SLS, slávnostné podujatie bude 13.11.2019. Pri tejto 

príležitosti bude vydaná publikácia „História SLS a jej spoločností“. Výbor pripraví podklady za 

SOMOK.  

 

Nasledujúci výbor bude v Košiciach dňa 25.4.2019 o 19:00 hod.  

 

 

Zapísala: MUDr. Z. Kmečová, PhD. 

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

Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD., viceprezident SOMOK 
 


