
COR SEMPER IUVENIS
SLOVENSKO-ČESKÉ KONZÍLIÁ 

MLADÝCH KARDIOLÓGOV

SEMPER IUVENIS alebo
O AKEJ LIEČBE SNÍVALA ALŽBETA BÁTHORY?
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Milé kolegyne a kolegovia,

S radosťou Vás chceme informovať o vzniku nového vzdelávacieho podujatia pod 
názvom „Cor Semper Iuvenis“, ktorého cieľom je okrem získavania aktuálnych 
poznatkov z oblasti kardiovaskulárnej medicíny, aj zbližovanie a vzájomná spolupráca 
mladých kardiológov zo Slovenska a Čiech. Podujatie vzniká v spolupráci pracovných 
skupín Fórum mladých kardiológov a Kardio 35, pod záštitou Slovenskej a Českej 
kardiologickej spoločnosti, menovite jej predsedov prof. Hatalu a prof. Táborského. 

Našou ambíciou je realizovať toto podujatie každoročne v regiónoch neďaleko česko-
slovenskej hranice, so striedavou organizáciou medzi jednotlivými krajinami. Prvý 
ročník je organizovaný Slovákmi a miesto konania bude Púchov. 

Vzdelávací program bude zameraný najmä na problematiku tromboprofylaxie pri 
fibrilácii predsiení. Medicínska naliehavosť tejto témy vyplýva z významného podielu 
mozgových iktov na celkovom počte kardiovaskulárnych príhod v rozvinutých 
krajinách. Ako prvé domáce  podujatie po Európskom  kardiologickom kongrese v Ríme, 
Vám ponúkneme najdôležitejšie informácie a  novinky z európskych odporúčaní. 
Zároveň pripravíme interaktívne kazuistiky a  zaujímavé kontroverzie - to  všetko 
v  interdisciplinárnom a interaktívnom podaní expertov zo Slovenska a  Českej 
republiky. Program doplníme o “kurz prežitia” v  medicínskej štatistike - stručný 
tutorial o tom, čo by mal vedieť (aj mladý) kardiológ o  štatistike a ako kriticky čítať 
a interpretovať výsledky medicíny dôkazov. Priestor pre spoločensko-diskusný večer 
je vyhradený na piatok 9. 9. 2016 po ukončení odborného programu.

Milé kolegyne a kolegovia,
Dovoľujeme si vás touto cestou srdečne pozvať na toto výnimočné stretnutie vo viere, 
že sa stane nielen novou tradíciou, ale zároveň prinesie všetkým účastníkom nové 
hodnotné odborné i spoločenské impulzy. Pevne veríme, že všetci načerpáme nové 
užitočné poznatky potrebné v každodennej praxi, vymeníme si naše skúsenosti 
“dospievajúcich” kardiológov a  - last but not least - utužíme slovensko-českú 
vzájomnosť v kardiológii. 

Vaše

Fórum mladých kardiológov SKS 
a Kardio 35 ČKS



TEMATICKÉ ZAMERANIE ODBORNÉHO PROGRAMU:

  Farmakologická a nefarmakologická tromboprofylaxia pri fibrilácii predsiení

  Čo nové prinášajú aktualizované odporúčania ESC?

  Interaktívne kazuistiky a kontroverzie

  Čo musí vedieť kardiológ o štatistike (“rýchlokurz pre truhlíkov”)

To všetko v interdisciplinárnom a interaktívnom podaní expertov zo Slovenska a Českej 
republiky, pod odbornou záštitou Slovenskej a Českej kardiologickej spoločnosti.

KOORDINÁTORI ODBORNÉHO PROGRAMU:

Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D, MBA, FESC
MUDr. Katarína Cenkerová
MUDr. Ivan Varga, Ph.D
MUDr. Jiří Plášek, Ph.D
MUDr. Michal Pazdernik

KONGRESOVÝ POPLATOK: 

  Počet účastníkov podujatia je limitovaný na 100 pasívnych a 20 aktívnych účastníkov. 

  Odhadovaná výška celkového nepeňažného plnenia je 39 EUR/lekár.

(Presná výška nepeňažného plnenia bude uverejnená v oficiálnom programe podujatia).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A TERMÍNY:

  Podujatie je zaradené do systému kreditovaného postgraduálneho vzdelávania.

  Registrácia a prihláška účastníkov podujatia je potrebná najneskôr do 15. 8. 2016 
na nasledovnej webovej stránke www.cardiology.sk alebo www.kardio-cz.cz

www.cardiology.sk
www.kardio-cz.cz


KONTAKTNÁ ADRESA 
PRE ORGANIZAČNÉ OTÁZKY:

BUBBLE production house s.r.o., 
Leškova 8, 811 04 Bratislava

E-mail: fmk@bubble.sk, 
Web: www.bubble.sk
Mobil: 0905/559999

INÉ KONTAKTNÉ ADRESY:

Mgr. Olinka Sanaderová
Sekretariát SKS, Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
E-mail: ssc@cardiology.sk, 
Tel.: 02/54791210,  Fax: 02/ 54791210  

MUDr. Katarína Cenkerová
Oddelenie všeobecnej kardiológie, 
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., 
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, 
E-mail: katarina.cenkerova@nusch.sk, 
Tel.: 02/59320442


