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Vážené a milé kolegyne, kolegovia  

 

 

Slovenský a Český gastroenterologický kongres s medzinárodnou účasťou sa v posledných 

dvoch dekádach konal už  3- krát v Bratislave a vždy bol úspešný po stránke odbornej,  

ale aj po stránke kultúrno-spoločenskej. Výbor Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti 

opätovne zvolil Bratislavu  v dňoch 6. až  8. júna  2013 za miesto strenutia gastroenterológov 

zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska. 

Korunovačné mesto monarchie Rakúsko-Uhorska bolo známe už v minulom storočí svojou 

prívetivou trojjazyčnosťou, kultúrnosťou a hlavne priateľským duchom.  

Špička slovenskej a českej gastroenterológie vyšperkovaná národnými reprezentantmi 

susedných štátov  je zárukou, že široká odborná verejnosť dostane najnovšie informácie 

„podávané“ v krásnom prostredí historického jadra Bratislavy, v Starom Meste v hoteli Tatra. 

Len niekoľko metrov od kongresového centra je sídlo prezidenta SR, historická budova 

Slovenskej národnej rady, ale aj námestie SNP, kde došlo k pádu komunistického režimu. 

Práve rok 1989 otvoril slovenským a českým gastroenterológom  priestor k získavaniu 

poznatkov na najlepších gastroenterologických pracoviskách vo svete. Veľa slovenských 

gastroenterológov sa po získaní medzinárodných ostrôh vrátilo na Slovensko a napriek 

ekonomickej kríze sa snaží robiť  kvalitnú medicínu. O uvedených skvelých schopnostiach 

slovenských, českých a pozvaných gastroenterológov z okolitých štátov sa Vás budeme 

snažiť presvedčiť okrem iného aj v živom prenose výkonov z portfólia gastrointestinálnej 

endoskopie počas kongresu. Medzi prednášky zo všetkých oblastí gastroenterológie budú 

zaradené aj inovatívne diagnostické a liečebné metódy v gastroenterológii a v hepatológii. 

Sme presvedčení, že „genius loci“ Bratislavy-Starého Mesta, vytvorí tú správnu priateľskú 

pracovnú atmosféru na naše rokovanie počas troch júnových dní a symbolickou plavbou 

všetkých účastníkov kongresu do Devína  k sútoku Dunaja a Moravy si pripomenieme 

dlhoročnú spoločnú cestu a úspechy slovenských a českých gastroenterológov. 

 

 

Na stretnutie s Vami sa tešia 

 

 

Ladislav Kužela                                                  Ľubomír Jurgoš 

prezident kongresu                                             vedecký sekretár                                                  
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Miesto konania: 

Hotel Tatra 

Námestie 1. mája 5 

811 06 Bratislava 

 

Dátum: 

06.-08. jún 2013 

 

Prezident kongresu: 

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc. 

 

Vedecký sekretár kongresu: 

doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD. 

 

Kongresový sekretariát: 

Slovenská Gastroenterologická Spoločnosť 

Heydukova 14 

811 08 Bratislava 

Kontakt: E. Kurucová 

e-mail: kurucova@sgssk.sk, kurucova.sgs@gmail.com 

mobil: +421 948 303 543 

 

Kongresový jazyk: 

slovenský, český, anglický 

 

Registračné poplatky: 

Registračné poplatky do 30.4. po 30.4. 
na mieste  

v hotovosti 

Lekár - Člen SGS, ČGS 50 € 70 € 80 

Lekár - Nečlen SGS, ČGS 70 € 90 € 100 

Lekári do 35 rokov 30 € 35 € 40 

Sestra - člen SES SSS a Pa SLS 10 € 

Sestra - nečlen SES SSS a Pa SLS 15 € 

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, menovku, certifikát Saccme, 

abstrakty, konferenčné materiály, sociálny progam 

 

Spoločenský večer   

07.06.    20,00 EUR/osoba 

 

Platba registračných poplatkov a spoločenského večera: 

bankovým prevodom na účet Slovenskej Gastroenterologickej Spoločnosti alebo na mieste, 

výška poplatku podľa tabuľky. 

Bankové spojenie:  VOLKSBANK Bratislava 

Číslo účtu:    4001 185 009 / 3100 

Variabilný symbol:  13 002 

IBAN:   SK10 3100 0000 0040 0118 5009 

SWIFT code:   LVBA SKBX 

Registračné poplatky nevraciame, akceptuje sa náhradník. 

 

Registrácia 

Elektronicky, on-line prihláška je na stránke www.sgssk.sk 

alebo klasickou poštou formou návratky  

mailto:kurucova@sgssk.sk
mailto:kurucova.sgs@gmail.com
http://www.sgssk.sk/
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Prihlášky k aktívnej, pasívnej účasti a texty abstraktov zasielajte na kongresový sekretariát: 

aktívna účasť   - do 31. marca 2013 

pasívna účasť   - do 15. mája 2013 

abstrakty          - do 31. marca 2013 

 

Abstrakty 

budú publikované v časopise Gastroenterologie a hepatologie. 

 

Abstrakt má obsahovať: názov práce, mená autorov bez titulov, priezvisko a iniciálky 

krstných mien, štandardne používané členenie k článkom v časopise: cieľ práce, metódy, 

súbor, výsledky a záver. Celkovo by abstrakt nemal mať viac než 250 slov. 

 

Ubytovanie: 

Hotel Tatra  

Jednolôžková izba 50 EUR/noc 

Dvojlôžková izba 55 EUR/izba/noc 

Cena zahŕňa bufetové raňajky, mestský poplatok. 

Termín rezervácie ubytovania: 31.marec 2013 

 

Parkovné: 1 EUR/deň 

 

 

 

Prehľadný program: 

 

06. jún 2013 

 

Sála A 

8.30-8.50 

Slávnostné otvorenie a odovzdanie ocenení 

8.50-9.05 

State of the Art Lecture 

9.05-9.20 

State of the Art Lecture 

9.30-9.40 

Zahájenie Endoskopického dňa 

9.40-9.55  

State of the Art Lecture 
10.00-12.10 

Live video prenos z Endoskopického oddelenia 

13.00-13.15 

State of the Art Lecture 

13.15-15.30 

Live video prenos z Endoskopického oddelenia 

15.40-16.40 

Manažment komplikácií po endoskopických zákrokoch 

16.50-17.50 

Biliopankreatická endoskopia 

18.00-19.00 

Endoskopia a jej úloha v mikro-anatómii 

19.10-20.00 

Odborný vedecký vzdelávací blok 
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Sála B 

 

9.00-10.50 

Asistencia endoskopickej sestry pri výkonoch realizovaných v digestívnej endoskopii 

11.00-12.10 

Aktuality v dezinfekcii endoskopických prístrojov a akcesórií 

13.00-14.00 

Hepatocelulárny karcinóm 

14.10-15.50 

Chronické vírusové hepatitídy 

16.00-17.30 

Steatohepatitída 

17.40-18.50 

Výživa v gastroenterológii a hepatológii 

19.10-20.00 

 Odborný vedecký vzdelávací blok 

 

07. jún 2012 

 

Sála A 
 

8.30-9.30 

Celiakia 

9.40-11.00 

Nové prístupy v manažmente overlap syndrómov (GERD, funkčná dyspepsia, IBS) 

11.10-12.10 

NSA a zažívací trakt 

13.00-13.50 

Choroby anorekta 

14.00-15.20 

Portálna hypertenzia 

15.30-17.00 

Optimalizácia manažmentu IBD 

17.10-18.00 

Odborný vedecký vzdelávací blok 

18.10-19.00 

Odborný vedecký vzdelávací blok 

 

Sála B 
 

8.30-10.20 

Prednášky + Video prezentácie zaujímavých kazuistík 

10.30-12.10 

Prednášky (prednášajúci do 35 rokov) + Video prezentácie zaujímavých kazuistík 

13.00-13.50 

Prekancerózy GITu 

14.00-14.50 

Význam probiotík pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu 

15.00-15.50 

Transplantácia pečene 

16.00-17.00 

Skríning kolorektálneho karcinómu 
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17.10-18.00 

Odborný vedecký vzdelávací blok 

18.10-19.00 

Odborný vedecký vzdelávací blok 

 

Sekcia posterov 

 

08. jún 2013 

Sála A 
8.30-9.50 

Refluxová choroba pažeráka 

10.00-10.50 

Helicobacter pylori 

11.00-12.10 

Choroby žlčových ciest 

12.10 

Slávnostné ukončenie 

 

Sála B 

8.30-9.30 

Krvácanie do gastrointestinálneho traktu 

9.40-10.40 

Ochorenia pankreasu 

10.50-12.10 

Klasifikácia v gastroenterológii 

 

 

 

 

 

 

 


