
Termín:
29. – 30. september 2016

Miesto:
Koncertná sála Župného domu v Nitre, Nitrianska Galéria, 

Župné námestie 3, 949 01 Nitra, Slovakia

www.nitrianskagaleria.sk

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny, 
Česká společnost pro výzkum spánku a spánkové medicíny, 

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť,  
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., 

organizátor spoločnosť Tajpan s.r.o.

Vás srdečne pozývajú na podujatie:

 XIII. Slovensko-český

 a XVIII. Český kongres

spánkovej medicíny

1. informácia

Slovenská 
spoločnosť 
spánkovej 
medicíny o.z. SLS



 Vážené kolegyne, Vážení kolegoVia!

Dovoľte, aby som vás pozval na spoločný XIII. Slovensko - český a XVIII. 
Český kongres spánkovej medicíny, ktorý sa tentokrát uskutoční v Nitre. 

Po Bratislave, Košiciach a Martine vzniklo v roku 2007 spánkové labora-
tórium aj v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, a tak pri organi-
zovaní kongresu spánkovej medicíny na Slovensku prišiel rad na Nitru. 

Nitra je jedno z najstarších miest na Slovensku a jej história je úzko spätá 
s príchodom solúnskych bratov Konštantína a Metoda. Dominantou mesta 
je Nitriansky hrad, ku ktorému sa prichádza z Horného mesta, plného 
vzácnych kultúrnych pamiatok. Do Horného mesta sa vstupuje bránou 
pri Župnom dome, ktorého Koncertná sála bude miestom konania kongresu. 
Ubytovanie je možné  vo viacerých hoteloch v centre mesta vzdialených 
od Župného domu maximálne na 5 minút chôdze, a tak budete mať 
možnosť spoznávať centrum mesta a obdivovať panorámu hradu aj počas 
krátkej prechádzky z hotela na miesto konania kongresu. 

Plánujeme pripraviť hodnotné multidisciplinárne podujatie, ktoré osloví
odborníkov z viacerých medicínskych odborov a vytvorí priestor pre zdie-
ľanie poznatkov o pestrých aspektoch interakcií porúch spánku s rôznymi 
ochoreniami. 

Verím, že popri kvalitnom odbornom programe, ktorý budete spoluvytvárať 
svojimi príspevkami, vám prinesie hlboký zážitok aj pobyt v našom prí-
jemnom meste.

Za organizačný výbor kongresu,

MUDr. Bohumil Matula
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ProgramoVý Výbor

MUDr. Imrich Mucska
MUDr. Bohumil Matula 
MUDr. Ján Hronec, PhD.
MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.
MUDr. Daniel Magula, CSc.
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Mgr. Ema Lamprechtová
Mgr. Oľga Bartišková
Mgr. Andrea Gálová

organizačný Výbor

MUDr. Bohumil Matula
MUDr. Daniel Magula CSc.
MUDr. Nina Levická
Mgr. Andrea Gálová
Mgr. Edita Kráľová

adresa organizačného Výboru

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 
Oddelenie funkčnej diagnostiky
Kláštorská 134, 949 88 Nitra 
www.snzobor.sk

MUDr. Bohuslav Matula – primár oddelenia
Tel: 037 6941 267
Email: matula@snzobor.sk

organizačné a technické zabezPečenie

TAJPAN s.r.o.
Hrachová 6, 821 05 Bratislava
mobile: + 421 (918) 500 167
kongres@tajpan.com
www.tajpan.com

Všeobecné informácie

Aktualizované kompletné informácie, prihlášky na aktívnu aj pasívnu účasť 
nájdete na stránke: www.sm2016.sk

odborný Program

HLAVNé TéMy:
Spánkové apnoe a komorbidity – chronická obštrukčná choroba pľúc, artériová 
hypertenzia, poruchy srdcového rytmu, pľúcna hypertenzia, ateroskleróza, 
diabetes mellitus, obezita.

Neinvazívna ventilačná podpora pri pľúcnych ochoreniach, hypoventilácii pri obe-
zite a neuromuskulárnych ochoreniach.

Nočné prejavy pľúcnych, kardiovaskulárnych  a neurologických ochorení.

OSAS - možnosti chirurgickej liečby – ORL a maxilofaciálna chirurgia.

Hypersomnie.

Spánok a epilepsia.
 
Parasomnie.

Poruchy spánku a legislatíva (OSAS a zdravotná spôsobilosť na vedenie vozidiel).

Varia.

Súčasťou podujatia bude sesterská sekcia.

Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi.
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kongresoVé PoPlatky

Prihláška vyplnená a zaslaná  
 do 30.6.2016
lekári .......................................................................................................................... 30 EUR
sestry a ostatní ....................................................................................................... 15 EUR

 po 30.6.2016 a na mieste
lekári .......................................................................................................................... 40 EUR
sestry a ostatní ....................................................................................................... 20 EUR

Obed ......................................................................................................................... 4 €/deň
Diskusno - spoločenský večer ....................................................................... 20 €/osoba
Prehliadka Nitrianskeho hradu ...................................................................... 5 €/osoba
 

ubytoVanie: 

Záujem o ubytovanie s údajmi ako: termín ubytovania, počet nocí, meno spolu-
bývajúceho prosíme vyplniť na stránke www.sm2016.sk – voľba: online 
registrácia. Po odoslaní rezervácie vám bude mailom potvrdený hotel priamo 
v centre Nitry a cena ubytovania.
 

sPôsob Platby:

Na základe odoslania online registrácie bude vystavená zálohová faktúra na sumu 
zvolených služieb (kongresový poplatok, strava, spoločenský večer, ubytovanie).
Fakturačné údaje budú uvedené na zaslanej zálohovej faktúre.

PASíVNA úČASť: 
prihlášku na pasívnu účasť, možnosť objednania stravy a ubytovania prosíme 
vyplniť na stránke:  www.sm2016.sk – voľba: online registrácia.

AKTíVNA úČASť: 
prihlášku na aktívnu účasť s abstraktom prednášky prosíme vyplniť najneskôr 
do 30.6.2016 na stránke: www.sm2016.sk – voľba: Prihlasovanie abstraktov. 

inštrukcie k abstraktom:

FORMáT: 

Program: MS Word

Font: Times New Roman

Veľkosť písma: 12 bodov

Riadkovanie: jednoduché

Zarovnanie: oba okraje

Rozsah: max 2000 znakov

ŠTRUKTúRA:

Názov práce

Meno, priezvisko, titul autora + pracovisko, kontakt (email, telefón)

Meno, priezvisko, titul spoluautora + pracovisko, kontakt (email, telefón)

úvod

Cieľ

Súbor a metodika

Výsledky

Záver
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Vedecko- sPoločenský a sPrieVodný Program: 

Streda 28.9.2016  od 20:00 hod – prehliadka Nitrianskeho hradu
Štvrtok 29.9.2016 od 19:00 hod – Diskusno - spoločenský večer

doPraVa

individuálne
 

užitočné linky

Mesto: www.nisys.sk
Hrad: www.nitrianskyhrad.sk
Nemocnica a spánkové laboratórium: www.snzobor.sk
Župný dom: www.nitrianskagaleria.sk
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