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Vážené kolegyne a kolegovia.

Výbor Slovenskej urologickej spoloč-
nosti sa rozhodol, že v rámci „šetre-
nia„ času a finančných prostriedkov 
spojí organizáciu dvoch významných 
odborných podujatí do jedného ví-
kendového stretnutia slovenských 
urológov 16. a 17. novembra 2018 
v hoteli Holiday Inn v Žiline. 
16. novembra 2018 sa uskutoční 
Konferencia neštátnych urológov s bohatým odborným 
programom. 
Druhý ročník konferencie „Funkčná urológia – multidisci-
plinárne sympózium sa bude konať 17. novembra 2018. 
Prvý ročník tohto podujatia mal novú platformu, ktorej 
princípom bolo otvorenie vzdelávania v oblasti funkčnej 
urológie pre všetkých, ktorí sa touto problematikou zao-
berajú v rámci diagnostiky a liečby pacientov resp. patria 
k farmaceutickým alebo prístrojovým firmám, ktoré sú 
neodmysliteľnou súčasťou aktivít v tejto oblasti. Vzhľa-
dom k tomu, že tento princíp sa na minuloročnom pod-
ujatí osvedčil, pripravuje Výbor Slovenskej urologickej 
spoločnosti v tomto duchu aj terajšie podujatie. Odborný 
program budú tvoriť významní domáci i zahraniční pred-
nášatelia z Českej republiky resp. Anglicka. 

Tešíme sa na Vašu účasť a podporu, ktorá bude dôležitá 
pre prípravu ďalších ročníkov konferencie pod záštitou 
Slovenskej urologickej spoločnosti. 

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti



PláN PREDNášOK

Konferencia neštátnych urológov
Piatok 16.11.2018
16.00 – 16.15 Sedlár J. (Košice): 
 Nové diagnostické laboratórne metódy 

pri karcinóme prostaty
16.15 – 16.30 Macko L. (Levice):  

Novinky v liečbe karcinómu prostaty  
z kongresu EMUC 2018  

 prezentácia s podporou spoločnosti Sandoz

16.30 – 16.50 Černáková I. (Bratislava):  
Prínos andrologicko-genetického 
vyšetrenia pre prax

 Diskusia k prvým prednáškam 10 min

17.00 – 18.00 Urológia a zdravotné poisťovne - aktuálne 
výzvy (Prezentácia zástupcu poisťovne: 
Poisťovne uvedené v abecednom poradí 
Dôvera, VšZP a Union)

18.00 – 18.15 Prestávka

18.15 – 18.30 Macko L. (Levice): 
Rozbor urologických preventívnych 
prehliadok a biopsií prostaty  
za rok 2017 v SR

18.30 – 18.45 Kertes P. (Bratislava): 
 Rokovanie s poisťovňami a MzSR
18.45 – 19.00 Gémeš J. (Banská Bystrica):   

Hojenie pooperačných rán v urológii  
s využitím striebra 

19.00 – 19.30 Diskusia o problémoch v ambulantnej 
urologickej praxi



Funkčná urológia
Sobota 17.11.2018
8.30 – 8.40 Otvorenie, Opening – Minčík I. (Prešov, SK)

8.40 – 9.30 Mirrors of Medicine session on nocturia
 Drake M. (Bristol, UK):  
 Nocturia: it’s time to wake up
 Presentation of clinical cases with panel  
 discusion 
 Members of panel: Valanský L., Dukát A.,  
 Švihra J. sr., Velk Ľ.

9.30 – 10.10 Aktuálne výzvy v diagnostike a liečbe 
noktúrie 

 Moderátori: Švihra J. sr., Valanský L. 
1. Valanský L. (Košice, SK): 

Úloha urológa v diagnostike a liečbe polyúrie  
(podporené spoločnosťou Ferring Slovakia s.r.o)

2. Dukát A. (Bratislava, SK):  
Noktúria a kardiovaskulárna mortalita  
(podporené spoločnosťou Ferring Slovakia s.r.o)

3. Velk Ľ. (Košice, SK): 
Kazuistiky diagnostiky a liečby noktúrie  
(podporené spoločnosťou Ferring Slovakia s.r.o)

10.10 – 10.20 Prestávka

10.20 – 12.00   Aktuálne výzvy v liečbe stresovej 
inkontinencie moču (SUI) u žien

 Moderátori: Valanský L. (Košice, SK),  
 Romančík M. (Bratislava, SK)
1. Švihra J. sr. (Martin, SK): 

Súčasné možnosti medikamentóznej liečby SUI 
(podporené spoločnosťou Krka Slovensko s.r.o)



2. Dragašek J. (Košice, SK): Nežiaduce účinky 
duloxetinu pri medikamentóznej liečbe SUI 
(podporené spoločnosťou Krka Slovensko s.r.o)

3. Romančík M. (Bratislava, SK): Suburetrálne pásky – 
univerzálne riešenie inkontinencie?

4. Mašata J. (Praha, CZ): Laparoscopical removal of 
transobturator tape in patients with de novo 
postoperative neurological pain (podporené 
spoločnosťou Astellas Pharma s.r.o)

5. Mašata J. (Praha, CZ): Laparoscopy removal of 
intravesicaly inserted transobturator tape 
(podporené spoločnosťou Astellas Pharma s.r.o)

6. Galád J. (Sliač, SK): Defekt panvového dna a 
inkontinencia moču z pohľadu urogynekológa.  

12.00 – 14.00 Aktuálne výzvy v liečbe 
hyperaktívneho močového mechúra 
(OAB) a chronickej panvovej bolesti

 Moderátori: Lachváč Ľ. (Košice, SK), Minčík I.
1. Lachváč Ľ. (Košice, SK): Štandardné diagnostické 

a terapeutické postupy pri OAB a chronickej 
panvovej bolesti u žien

2. Švihra J. sr. (Martin, SK): Postavenie mirabegronu 
v liečbe OAB (podporené spoločnosťou Astellas 
Pharma s.r.o)

3. Romančík M. (Bratislava, SK): BOTOX pri OAB - 
možnosti a riziká 

4. Švihra J.sr. (Martin, SK): Sakrálna neuromodulácia pri 
OAB

5. Mašata, J. (Praha, CZ): Pudendal neuralgy 
– urogynaecology approach (podporené 
spoločnosťou Astellas Pharma s.r.o)

6. Diskusia

14.00 – 14.05 Záver konferencie – Minčík I. (Prešov, SK) 



SPôSOB PlATBy - REGISTRAčNÝ 
POPlATOK, STRAVA
•	 prevodom	na	účet	
 (prosíme uhradiť do 10. 11. 2018)
•	 majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
  Banka: UniCredit Bank
  Variabilný symbol: 171118
  SWIFT: UNCRSKBX
  IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
  Poznámka: meno účastníka

UByTOVANIE
Hotel Holiday Inn
Žilina

Cena ubytovania:
Jednolôžková izba 90 €
Dvojlôžková izba  105 €
*cena zahŕňa raňajky

RegistRácia 
online
www.amedi.sk

POTVRDENIE O účASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.
Pasívna účasť:     7 kreditov

Aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky    15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja) 10 kreditov
domáci autor prednášky    10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja) 5 kreditov

Registračný poplatok: 50 €

INé POPlATKy
Diskusný večer 16. 11. 2018  15 €
Obed a občerstvenie 17. 11. 2018 10 €



REzIDENTI
SLOVENSKÁ UROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ hradí v plnej výške 
registračný poplatok, stravu a ubytovanie lekárom v programe 
rezident. V prihláške je potrebné vyznačiť požadované údaje. 
Podmienkou je ubytovanie v dvojlôžkovej izbe so spolubýva-
júcim. Ubytovanie je potrebné rezervovať podľa predchádza-
júcich pokynov. Za týchto podmienok sa na Vás bude vzťa-
hovať nepeňažné plnenie za ubytovanie. Informácia o výške 
nepeňažného plnenia Vám bude zaslaná poštou.

UByTOVANIE zABEzPEčUjE
Mgr. Klára Steiningerová
A-medi management, s. r. o.
0911 038 002 
steiningerova@amedi.sk

Ubytovanie je možné rezervovať mailom 
na steiningerova@amedi.sk.
Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie. Rezerváciu Vám 
potvrdíme mailom. Ubytovanie musí byť vopred uhrade-
né bankovým prevodom v termíne do 20. 10. 2018. Úhra-
du prosím realizujte až po potvrdení rezervácie. 

Po prijatí prostriedkov na účet A-medi management,  
s. r. o., Vám bude zaslaná faktúra. Rezerváciu ubytovania  
je možné zrušiť najneskôr do 20. 10. 2018. Po tomto termí-
ne sú uhradené poplatky nevratné. 

SPôSOB PlATBy – UByTOVANIE 
•	 prevodom	na	účet	(prosíme	uhradiť	do 20. 10. 2018)
•	 majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
  Banka: UniCredit Bank
  Číslo účtu: 1026852003/1111
  Variabilný symbol: 181118
  SWIFT: UNCRSKBX
  IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
  Poznámka: meno účastníka + ubytovanie 

HlAVNÝ PARTNER



ID v SLK:  ......................................................................................................................................

Priezvisko, meno a titul:  .............................................................................................

Pracovisko:  ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Adresa pracoviska:  ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................

tel.:  ....................................................................................................................................................

e-mail: ...........................................................................................................................................

Prihlasujem sa na: 
 Diskusný večer 16. 11. 2018 (15€)
 Obed 17. 11. 2018 (10€)
Som rezident: 
 áno     nie

Týmto dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto 
formulári. Dáta budú spracované v súlade legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov 
je dobrovoľné, avšak určité služby a funkcie, ktoré vyžadujú pre svoje fungovanie poskytnutie osobných údajov, nebudú bez 
ich poskytnutia fungovať.  Súhlas možno kedykoľvek odvolať mailom zaslaným na ekonom@amedi.sk. Doporučujeme Vám 
starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia na http://www.amedi.sk/ochrana-osobnych-udajov-73.html, kde 
je podrobne opísané, prečo a ako spracovávame Vaše osobné údaje.

................................................................
podpis

Prihlášku prosím odošlite
najneskôr do 10. 11. 2018.
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online
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