ZÁPISNICA zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 12.1.2018 v Halíči
Prítomní (abecedne): prof. Borovský, Dr. Gonsorčíková, Dr. Halmová, doc. Killinger, Dr.
Kmečová, Dr. Letkovská, Dr. Masaryk, Prof. Payer, prof. Rybár, Dr. Telepková, Dr.
Tomková, Dr. Vaňuga, prof. Vojtaššák,
Ospravedlnení: Dr. Kľoc, doc. Ochodnický, Dr. Maresch, prof. Rovenský, prof. Spustová,
1/ Prof. Payer zhodnotil pozitívne minuloročnú činnosť našej spoločnosti, vrátane XX.
Kongresu českých a slovenských osteológov v Zlíne, menšie negatívum bola pomerne malá
aktívna účasť za slovenskú stranu. Prof. Payer tiež informoval členov výboru o tom, že je
plánované ukončenie vydávania časopisu Osteologický bulletin v súčasnej forme. Časopis sa
po dohovore s českou stranou pretransformuje na Clinical osteology, vydávaný bude v Brne,
vydavateľ Facta Medica. Hlavný editor by mal byť prof. Payer, zastupujúci editor prof.
Palička, do redakčnej rady sú za SOMOK navrhnutí Dr. Masaryk, Dr. Vaňuga, doc. Killinger,
Dr. Tomková, Doc. Jackuliak, Dr. Kužma a prof. Kyselovič. Pozvanie za člena redakčnej
rady akceptovali aj prof. Resch (Viedeň), prof. Lakatos (Budapešť) a prof. Kocijan
(Ljubljana). V časopise budú uverejňované zápisnice z výboru SOMOK. Výbor žiada členov
SOMOK aby publikovali v Clinical Osteology (v slovenskom i anglickom jazyku). Časopis
bude naďalej uvádzaný v medzinárodných publikačných databázach.
2/ Dr. Letkovská predniesla správu o hospodárení za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia je
vyrovnaný a prebieha v súlade zo smernicami SLS.
3/ Dr. Tomková informovala členov výboru, o organizácii XXI. Kongresu slovenských
a českých osteológov, ktorý sa bude konať v Košiciach v dňoch 13. – 15.09.2018. Výbor
schválil výšku navrhovaných registračných poplatkov. Registračný poplatok pre členov
SOMOK-u bude podľa termínu prihlásenia 90/110 EUR, nečlenov 110/130 EUR, SZP 10/15
EUR, nepracujúcich dôchodcov a študentov 10/15 EUR. Výbor navrhol, aby aktívni účastníci
do 35 rokov boli oslobodení od registračného poplatku. Program ako zvyčajne začne
vo štvrtok 13.9.2018 o 14:00 hod. Spoločenský večer + koktail bude spoplatnený čiastkou 35
EUR/osobu, sprevádzajúca osoba 50 EUR. 1. informácia bude odoslaná do 31.1.2018,
abstrakty bude potrebné zaslať do 15.5.2018, do konca júna bude hotový definitívny odborný
program. Za sesterskú sekciu budú už tradične zodpovedné Dr. Letkovská a Dr.Telepková. Je
nevyhnutné overiť či IOF akceptovalo našu žiadosť o záštitu nad kongresom a nový prezident
IOF prof. Cyprus Cooper príjme osobné pozvanie na kongres. Úvodná prednášku bude
venovaná histórii Košíc (oslovený bude pán Kolcun). Pozvaní na aktívnu účasť budú
i kolegovia z okolitých štátov. Hlavná témy odborného programu sú: Zlyhanie a riziká
dlhodobej liečby osteoporózy; Kazuistiky – metabolické ochorenia kostí; Osteoporóza
navodená farmakoterapiou; Metabolické ochorenia kostí v detskom veku; Osteoporotické
zlomeniny, kvalita života, mortalita; Varia
4/ Rôzne:
Výbor súhlasil s návrhom prof. Payera vyhlásiť cenu o najlepšiu publikáciu za rok 2017,
odmena bude 700 EUR. Publikáciu vyberie výbor SOMOK. Podmienky sú: autor musí byť
členom SOMOK, prihlásiť sa musí do 15.3 2018.
Doc. Killinger informoval členov výboru, že do katalógu výkonov pribudla okrem klasického
denzitometrického vyšetrenia aj celotelová denzitometria, bočný sken a TBS.
Dr. Kmečová informovala o jubilantoch SOMOK-u, v roku 2018 majú jubileum prof. Payer,
prof. Rovenský, doc. Ochodnický, dr. Egyenes. Prof. Payerovi výbor SOMOK (v
neprítomnosti jubilanta) navrhol Medailu založenia Spol.lék.slow., doc. Ochodnickému

navrhol výbor SOMOK Zlatú medailu SLS a Dr. Egyenesovi navrhol výbor SOMOK
Bronzovú medailu SLS. Typ ocenenia pre prof. Rovenského bude dodaný dodatočne.
V roku 2018 sa uskutočnia nové voľby výboru SOMOK. Navrhnutá volebná komisia sú Dr.
Pávai, Dr. Špániková, Dr. Kužma. Hlasovacie lístky je potrebné poslať do 30.6.2018. Dr.
Gonsorčíková informovala členov výboru, že v ďalšom volebnom období už do výboru
nechce kandidovať. Výbor zobral na vedomie, prof. Payer sa Dr. Gonsorčíkovej poďakoval za
jej prácu. Dr Masaryk vyzve členov súčasného výboru či plánujú kandidovať aj
v nasledujúcom období.
Dr. Vaňuga informoval členov výboru, že sa ruší nepeňažné plnenie za stravu, so spätnou
platnosťou aj za rok 2017.
Web stránka SOMOK je funkčná a prehľadná. Dr. Vaňuga navrhol drobné zlepšenia, ktoré
prekomunikuje s Doc. Jackuliakom, ktorý je za stránku zodpovedný. Členovia výboru
súhlasili s odmenou pre Doc. Jackuliaka vo výške 700 EUR. Výbor navrhol, aby na webovej
stránke boli na 1.strane uvedené pripravované osteologické akcie, teraz hlavne XXI. Kongres
slovenských a českých osteológov (nová lišta).
Nasledujúci výbor bude pred XXI. Kongresom slovenských a českých osteológov v Košiciach
dňa 13.9.2018, čas bude ešte upresnený a členom výboru včas oznámený.
Zapísala: MUDr. Z. Kmečová, PhD.
Overili: Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

