
ZÁPISNICA zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 13.9.2018 v Košiciach 

 

Prítomní (abecedne): Prof. Borovský, Dr. Halmová, Doc. Jackuliak, Doc. Killinger, Dr. 

Kľoc, Prof. Kokavec, Dr. Kmečová, Dr. Kužma, Dr. Letkovská, Dr. Maresch, Dr. Masaryk, 

Doc. Ochodnický, Prof. Payer, Prof. Rybár, Dr. Špániková, Doc. Šteňová, Dr. Telepková, Dr. 

Tomková, Dr. Vaňuga, Prof. Vojtaššák,  

Ospravedlnení: Prof. Rovenský, Prof. Spustová, 

 

1/ Prof. Payer otvoril zasadnutie výboru SOMOK. Zúčastnili sa ho členovia pôvodného aj 

nového výboru. Dr. Masaryk informoval členov výboru o voľbách do výboru SOMOK -

hlasovacích lístkov do výboru SOMOK bolo 63, do dozornej rady 55. Volebná komisia 

pracovala v zložení Dr. Pávai, Dr. Čierny a Dr. Špániková a za SLS JUDr. Mistríková. Do 

výboru SOMOK  na  nasledujúce  funkčné obdobie  boli zvolení:  Prof. Payer. doc. Killinger, 

dr. Masaryk, dr. Tomková, dr. Kmečová. dr. Vaňuga, prof. Borovský,  prof. Spustová, dr. 

Letkovská, dr. Kľoc, dr. Špániková, doc. Šteňová, prof. Kokavec, doc. Jackuliak, dr. Kužma. 

Členmi dozornej rady zostávajú prof. Rybár, dr. Telepková a dr. Halmová. Novozvolený 

výbor jednohlasne súhlasil, že prezidentom SOMOK bude naďalej Prof. Payer, vedecký 

sekretár Dr. Masaryk, a výbor bude mať troch podpredsedov – Dr. Tomková, Doc. Killinger 

a  Dr. Vaňuga. Predsedom dozornej rady bol zvolený Prof. Rybár. Doc. Ochodnický, Dr. 

Maresch a Prof. Vojtaššák sa poďakovali za možnosť pracovať vo výbore SOMOK a popriali 

novému výboru veľa úspechov.  

2/ Dr. Tomková informovala členov výboru o organizácii 21. Kongresu slovenských 

a českých osteológov, ktorý je pripravený jednak v zmysle odborného programu a aj 

spoločenských akcií. Pripravená je aj sekcia sestier, DXA operátorov a laborantov, 

zodpovedné boli Dr. Telepková a Dr. Letkovská. V rámci kongresu bude samostatný 

zahraničný blok, ktorý pripravila rakúska strana – Austrian Bone and Mineral Society 

v spolupráci s SOMOK. Zo zahraničných účastníkov sa ospravedlnili Prof. Povoroznyuk 

z Ukrajiny a Prof. Holzer  z Rakúska z rodinných a zdravotných dôvodov.  

3/ Prof. Payer  informoval členov výboru, že  Osteologický bulletin sa po dohovore s českou 

stranou pretransformoval na CLINICAL OSTEOLOGY, zostáva naďalej indexovaný. 

Významná vďaka patrí vydavateľstvu Facta medica s.r.o, ktoré bude zabezpečovať vydávanie  

spoločného časopisu. V súčasnosti už vyšli prvé dve čísla časopisu. Do konca roky je v pláne  

vydať ešte dve plánované čísla časopisu a výbor SOMOK preto vyzýva k poslaniu článkov 

vhodných na publikáciu v danom  časopise. Finančné príspevky na podporu časopisu sa budú 

dávať za obe spoločnosti (SOMOK a SMOS) podľa počtu členov. Prehodnocovanie výšky 

príspevkov bude á 1 rok. 

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

vyrovnaný a prebieha v súlade zo smernicami SLS.  

5/ Rôzne: Prof. Payer informoval, že prof. Blahoš bol uvedený do Siene slávy slovenskej 

medicíny. Dr. Tomková informovala, že Osteofórum bude v Košiciach v termíne 26. -

27.4.2019. Na podujatí The Second International Summit of Central Asian and Eastern 

European CNS Societies of the International Osteoporosis Foundation, 22. – 23.10.2018 

v Jerevane (Arménsko) boli vyzvaní na aktívnu účasť za SR prof. Payer a ďalší dvaja členovia 

výboru. Výbor odsúhlasil finančný príspevok potrebný na možnosť zúčastniť  sa na tomto 

podujatí. Výbor súhlasil s odmenami pre tých, ktorí sa podieľali na príprave 21. Kongresu 

slovenských a českých osteológov podľa stanov SLS. Nasledujúci výbor je plánovaný na 1. 

februára 2019, miesto bude spresnené.   

Zapísala: MUDr. Z. Kmečová, PhD. 

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

              Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD. 


