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XIII. SLOVENSKÉ A ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÁCH A KARDIOSTIMULÁCII 
XIIITH SLOVAK AND CZECH SYMPOSIUM ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING 
 
XVII. SLOVENSKÉ ARYTMOLOGICKÉ A KARDIOSTIMULAČNÉ DNI 
XVIITH SLOVAK DAYS ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING 
 
XXI. ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÍCH A KARDIOSTIMULACI 
XXIST CZECH SYMPOSIUM ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING 
 
8. – 10. FEBRUÁR 2015 
KOŠICE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 
KONGRESOVÉ CENTRUM:  HOTEL DOUBLETREE BY HILTON KOŠICE 
CONGRESS VENUE: HOTEL DOUBLETREE BY HILTON KOŠICE 
 
KONGRESOVÉ CENTRUM:  HOTEL CENTRUM KOŠICE 
CONGRESS VENUE: HOTEL CENTRUM KOŠICE 
 
 
GENERÁLNY SPONZOR 
OPERATÍVA, MEDICÍNSKA SPOLOČNOSŤ S.R.O. 
 
HLAVNÍ SPONZORI 
MEDTRONIC SLOVAKIA 
MEDITRADE 
BOEHRINGER-INGELHEIM PHARMA 
PFIZER LUXEMBOURG SARL 
 
SPONZORI (v abecednom poradí) 
Abbott 
Bayer Healthcare 
Biomedica Slovakia 
Biotronik Slovensko 
Medico S.p.A. 
 
KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU 
Juraj Bodnár, Alan Bulava, Robert Čihák, Martin Fiala, Robert Hatala, Gabriela Kaliská, 
Peter Margitfalvi, Miroslav Novák, Petr Peichl, Branislav Stančák, Miloš Táborský 
 
ORGANIZAČNÝ VÝBOR 
Robert Hatala, Gabriela Kaliská, Branislav Stančák, Juraj Bodnár, Ľuboš Urban 
 
Organizátor podujatia 
Slovenská asociácia srdcových arytmií 
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 
Pod Krásnou hôrkou 1 
833 48 Bratislava, Slovenská Republika 
Tel: +421 259320404 
 e-mail: sasa@arytmie.sk 
Informácie o sympóziu: info@arytmie.sk 
 
Organizačno-technické zabezpečenie podujatia 
DATAMED spol. s r.o. 
Tranovského 57 
841 02 Bratislava 42, Slovenská Republika 
MUDr. Ľuboš Urban 
e-mail: urban@nusch.sk 
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Miesto a časový harmonogram vedeckého programu: 
Kongresové centrum:  HOTEL DOUBLETREE BY HILTON KOŠICE 
 
Registrácia účastníkov: sobota   07.02.2015 16:00 – 19:00 h 

nedeľa  08.02.2015 08:00 – 17:00 h 
    pondelok  09.02.2015 08:00 – 17:00 h 
    utorok   10.02.2015 08:00 – 11:00 h 
 
Vedecký program:  nedeľa  08.02.2015 09:00 – 18:00 h 
    pondelok  09.02.2015 09:00 – 18:00 h 
    utorok   10.02.2015 09:00 – 12:30 h 
 
Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií:  HOTEL CENTRUM 
    nedeľa  08.02.2015 09:00 – 18:00 h 
    pondelok  09.02.2015 09:00 – 18:00 h 
 
 
SPOLOČENSKÉ AKTIVITY 
 
NEDEĽA 08. FEBRUÁR 2015, 19:00 – 19:45 HOD. 
 

ORGÁNOVÝ KONCERT SO SÓLISTAMI A ZBOROM  
V PRIESTOROCH KATEDRÁLY SV. ALŽBETY, HLAVNÉ NÁM. KOŠICE 
 
NEDEĽA 08. FEBRUÁR 2015, 20:00 – 02:00 HOD. 
 

SPOLOČENSKÝ VEČER V PRIESTOROCH DOMU UMENIA, MOYZESOVA 66, KOŠICE 
 (oficiálny večer Slovenskej asociácie srdcových arytmií)  
 
Doprava:  individuálne, peši, 8 min. od hotela HILTON   
Oblečenie:  neformálne 
Vstupenka:  správne označená kongresová menovka 

vstupné 10 € splatné pri registrácií 
 
REGISTRÁCIA 
Podmienkou pre účasť na vedeckom programe sympózia a/alebo spoločenských 
aktivitách je registrácia účastníka. Registrácia bude prebiehať vo vyhradenom čase 
v priestoroch kongresového centra hotela DOUBLETREE BY HILTON KOŠICE.  
 
ÚČASTNÍCKE POPLATKY 
        do 20.12.2014 na mieste 
Člen SASA, SKS, ČKS     40,00 €  50,00 € 
Nečlenovia SASA, SKS, ČKS    50,00 €  60,00 € 
Zdravotné sestry, študenti LF    bez poplatku 
Aktívny účastníci      bez poplatku 
Registrácia na jeden deň nebude poskytovaná 
 
ROKOVACIE JAZYKY 
slovenčina, čeština, angličtina 
 
OBLEČENIE 
Sme presvedčení, že podobne ako po minulé roky, aj tentokrát výmena strohých oblekov či 
kostýmov za pohodlné „casual“ oblečenie zabezpečí neformálnu atmosféru vedeckého 
i spoločenského programu.  
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STRAVOVANIE V PRIEBEHU SYMPÓZIA 
Pre registrovaných účastníkov budú počas prestávok k dispozícií nealkoholické teplé 
a studené nápoje a občerstvenie.  
08.02.2015 a 09.02.2015 bude pre registrovaných účastníkov podávaný teplý obed 
v priestoroch reštaurácií hotela Doubletree by HILTON.  
 
DOPRAVA 
Všetky hotely sympózia sa nachádzajú v širšom centre Košíc, maximálne 20 minút peši. 
Kongresový hotel disponuje dostatočnou kapacitou parkovacích miest v podzemných 
garážach. Z toho dôvodu nebude v priebehu vedeckého programu zabezpečovaná žiadna 
kyvadlová doprava.  
 
ABSTRAKTY 
Abstrakty prijatých originálnych prác sú publikované v oficiálnom časopise Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti, Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Slovenskej asociácie 
srdcových arytmií  CARDIOLOGY LETTERS.  
Časopis obsahujúci abstrakty je súčasťou kongresových materiálov. Abstrakty vyžiadaných 
prednášok a prednášok firemných sympózií nie sú uverejnené. 
 
CERTIFIKÁTY O ÚČASTI 
Účasť na 13. slovenskom a českom sympóziu o arytmiách a kardiostimulácii je zaradená do 
systému postgraduálneho vzdelávania SACCME. Certifikáty o účasti sa budú vydávať 
10.02.2015 a po skončení podujatia nebudú dodatočne zasielané.  
 
POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH 
Prednášajúcich žiadame, aby pri príprave prednášok rešpektovali časové limity svojich 
príspevkov, tak ako im boli určené. V prípade originálnych abstraktovaných prác je to 10 
minút + 5 minút diskusia, pri kazuistikách 8 minút + 3 minúty diskusia, pri vyžiadaných 
prácach 15 minút + 5 minút diskusia.  
 
Audiovizuálna technika 
V každej prednáškovej sále je k dispozícií multimediálny dataprojektor. 
Dátové súbory vo formáte MS Power Point (formát .ppt, .pptx, verzia Microsoft Office) je 
bezpodmienečne nutné odovzdať technikovi v prípravovni prednášok a to najneskôr 2 
hodiny pred začiatkom programového bloku, v ktorom sa prezentácia uvedie (pre 
prezentácie v prvých ranných blokoch je potrebné dátový súbor odovzdať popoludní 
predchádzajúceho dňa).  
Súbory musia byť dodané na prenosných médiách (CD, USB kľúč). Pri príprave súborov sa 
vo vlastnom záujme uistite, že nosič obsahuje v adekvátne definovaných priečinkoch 
aj všetky súbory použité ako vložené video objekty (napr. echokardiografická a 
angiografická dokumentácia). V prípade, že pre správne zobrazenie prezentácie sú 
potrebné špecifické ovládače, je nevyhnutné, aby ste ich vo vlastnom záujme dodali spolu 
s dátovými súbormi. V prípravovni prednášok bude mať každý prenášateľ možnosť 
skontrolovať funkčnosť prezentácií. 
Prezentácia z vlastného počítača nebude možná v záujme nerušeného priebehu 
vedeckého programu. 
 
Prezentácie zaradené do sekcií zdravotníckych pracovníkov v arytmológií, ktoré budú 
prezentované v priestoroch sály ENSTEIN kongresového hotela CENTRUM (1.posch.) 
odovzdajte technikovi priamo v prednáškovej sále minimálne 15 minút pred začiatkom 
sekcie. 
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INTERNET 
V priestoroch kongresové centra Hotela Doubletree by HILTON je v priebehu sympózia 
zabezpečená pre registrovaných účastníkov výpočtová technika s vysokorýchlostným 
prístupom na internet.  
Účastníci s vlastným notebookom môžu v priebehu sympózia využiť bezdrôtové WiFi 
pripojenie na internet, ktoré si môžu aktivovať na recepcii kongresového hotela. 
 
POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV 
Pre prezentáciu medicínskej techniky a farmaceutických výrobkov sú vyhradené foyer 
priestory v kongresovom centre hotela Doubletree by HILTON. Priestory firemných stánkov 
budú prístupné v priebehu celého sympózia a nebudú zabezpečené strážnou službou. Za 
veci umiestnene v priestoroch stánkov organizátor nezodpovedá. 
 
Prezentácia výstavy sa začína v nedeľu 08.02.2015 od 9:00 a končí v utorok 10.02.2015 o 
11:00 hod.  Pre montáž a inštaláciu stánkov bude vyčlenený čas v sobotu 07.02.2015 od 
15:00 do 20:00 hod., demontáž v utorok 10.02.2015 od 12:00 hod.. 
V záujme dôstojnej návštevnosti vlastného vedeckého programu naliehavo žiadame 
všetkých vystavovateľov, aby svoje oficiálne aktivity sústredili výlučne do obdobia 
prestávok a spoločenského večera dňa 08.02.2015.  
 
INFORMÁCIE: 
Ďalšie informácie získate pri registrácií, na informačných paneloch a na www.arytmie.sk.  
 

 

http://www.arytmie.sk/�

