
Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 15.1.2016 v Žiline 
 

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

prof. Rovenský, dr. Vaňuga, prof. Spustová, prof. Borovský, dr. Letkovská, dr. Gonsorčíková, 

doc. Ochodnický, prof. Rybár, dr. Halmová, dr. Telepková 

Ospravedlnení: dr. Kľoc, prof. Vojtaššák 

 

l/  Prof. Payer otvoril zasadnutie výboru SOMOK, privítal prítomných a zaželal všetko dobré 

v nastávajúcom roku. 

 

2/  Prof. Payer informoval členov výboru o účasti zástupcov SR na 7
th

 CEE osteoporosis 

summit v decembri 2015 v Sofii. Za našu spoločnosť sa zúčastnili prof. Payer, doc. Killinger, 

dr. Vaňuga, kde zreferovali situáciu ohľadom osteológie na Slovensku. 

Prof. Povoroznyuk z Ukrajiny pozval zástupcov SOMOK-u na trojlaterálne stretnutie 

osteológov   Ukrajina, Slovensko, Rakúsko do Ľvova v dňoch 8.-11.3.2016 . Výbor navrhol a 

následne schválil účasť na tomto podujatí  nasledovne: prof. Payer, doc Killinger, dr. Vaňuga, 

dr. Kužma, dr. Jackuliak.  

  

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

vyrovnaný a prebieha v súlade zo smernicami SLS.  

 

4/ Dr. Vaňuga informoval členov výboru o príprave XIX. Medzinárodného kongresu 

slovenských a českých osteológov, ktorý sa bude konať v Žiline 8.-10.9.2016.  

Prvá informácia by mala byť odoslaná do 15.3.2016, organizátori budú SLS, SOMOK, 

SMOS, sesterská spoločnosť a agentúra Progress. Organizačný výbor: dr. Vaňuga, dr. Pavai 

ml. Programový výbor: prof. Payer, doc. Killinger, dr. Maresch, dr. Masaryk, dr. Tomková, 

dr. Kmečová, prof. Borovský, dr. Telepková, dr. Letkovská. Za českú stranu budú mená 

dodané neskôr. 

Prihlášku k aktívnej účasti s abstraktom je potrebné poslať do 1.6.2016. Informácie budú 

uvedené na stránke SOMOK, na stránke  Progress-u a stránke Osteoporóza 2016. 

Registračný poplatok do 1.6.2016 je 80,- Eur, neskôr a na mieste kongresu 100,- Eur, SZP, 

študenti a dôchodcovia 10,- Eur, na mieste 15,- Eur. 

Ubytovanie zabezpečí Progres, doprava individuálna, stravovanie – možnosť zakúpenia 

lístkov na obedy. 

Navrhnutý okruh tém kongresu: 

1.Osteoporóza u detí – prof. Podracká, dr. Masaryk, doc. Vargová, dr. Vrtíková 

2. Klinické rizikové faktory pre osteoporózu (FRAX a fraktúry) – doc. Killinger a dr. Vaňuga 

3. Gynekologické aspekty osteoporózy – prof. Borovský, prof. Payer 

4. Biologická liečba a kosť – doc. Killinger, prof. Rovenský 

5. Prevencia sekundárnej osteoporotickej fraktúry – dr. Maresch, prof. Rybár 

6. Varia -  dr. Kmečová, dr. Tomková 

Za SZP sekciu budú  zodpovedné dr. Letkovská a dr. Telepková. Téma: Úloha zdravotnej 

sestry, fyzioterapeuta, laboranta, DXA technika  pri prevencii, diagnostike a liečbe 

osteoporózy.  

Sprievodné akcie: otvárací večer (poplatok 10,- Eur),  spoločenský večer (poplatok 25,- Eur) 

  

5/ Prezentácia s diskusiou o právnych a ekonomických zmenách v súvislosti s novými 

zákonmi v zdravotníctve 

 

 



6/  

Prof. Payer informoval členov výboru, že po niekoľkoročnom úsilí  bola schválená Klinická 

osteológia ako certifikovaná činnosť. SOMOK vypracuje podklady pre minimálny štandard - 

zodpovedný doc. Killinger.  

Dr. Kmečová predložila zoznam jubilantov na rok 2016. Výbor navrhol   ocenenia aktívnym 

členom osteologickej  spoločnosti – pocty budú odovzdané na Kongrese  v Žiline.   

Výbor  poveril pána Viciana zo SLS, aby vyzval neplatičov na vyrovnanie dlhu. Ak dlh 

nevyrovnajú  v stanovenom čase zruší sa im členstvo v SOMOK-u. 

Dr. Vaňuga ponúkol možnosť genetických vyšetrení pri diagnostike osteoporózy.   

 

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

členom výboru oznámené. 

 

Zapísala: MUDr. Z. Kmečová, PhD. 

Overili: prof. MUDr. J. Payer, PhD, MPH, FRCp 

             doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.  

 

 

 

 

 

 

 


