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Milé kolegyne a kolegovia, priatelia ultrazvuku, 

  
 čas plynie pre všetkých nás rovnako, niekedy sa nám zdá, že sa vlečie 
neskutočne pomaly, a inokedy je to práve naopak: a to sa týka aj našich stretnutí 
v Piešťanoch. Už zase ubehli dva roky (a už zase sa v našom zdravotníctve takmer 
nič nezmenilo k lepšiemu) a blíži sa termín konferencie Slovenská sonografia 2013. 
Ten blížiaci sa októbrový termín je však predsa len v niečom výnimočný – bude to 
po desiaty krát, čo si lekári, zaujímajúci sa o ultrazvukovú diagnostiku, nájdu čas na 
stretnutie s kolegami v jesenných Piešťanoch. 
 Neviem, či je 20 rokov v živote odbornej spoločnosti málo alebo veľa, 
tradícia sa buduje ťažko a nedá sa urýchliť. V porovnaní s inými etablovanými 
lekárskymi spoločnosťami vo svete to asi veľa nie je. Na druhej strane si však 
myslím, že 20-ročná tradícia konania odborných podujatí pre lekárov asi niečo do 
vzdelania a zvyšovania úrovne lekárov priniesla. Za to patrí vďaka všetkým 
kolegom lekárom, ktorí pre Vás 20 rokov pripravujú odborné prednášky a refresh 
kurzy. Verím, že tradícia bude pokračovať, pre prospech lekárov aj pacientov. 
 V tej súvislosti rád konštatujem, že si našu prácu všimli aj reprezentanti 
zdravotných poisťovní. Už niekoľko mesiacov sme v kontakte s tou najväčšou 
z dôvodu chýbajúcej legislatívy, na základe ktorej by lekári mohli dostať doklad 
o vzdelaní, umožňujúcom vykonávať USG vyšetrenia na základe zmluvného vzťahu 
s poisťovňou. Jednou z možností, s ktorou predbežne súhlasí aj VšZP je to riešenie, 
aby príslušný doklad vydávala Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne po 
preskúšaní lekára, ktorý absolvuje príslušné vzdelávanie ponúkané v rámci SSUM 
(víkendové kurzy). To všetko by malo mať písomný podklad (na ktorom pracujeme) 
a malo by to platiť do doby, kým ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so SZU 
doplní chýbajúcu legislatívu. Kedy to bude, nevie nikto (žiaľ ani na MZ), lebo na 
deficit v legislatíve upozorňuje SSUM už najmenej 13 rokov a nedeje sa nič. A ako 
dobre informovaný optimista tvrdím, že sa ani tak skoro nič neudeje (bodaj by som 
sa konečne mýlil ...), lebo inštitúcie kompetentné v tejto veci konať sú už dve 
desaťročia úplne nekompetentné ...  
  Teším sa na stretnutie s Vami všetkými: s kolegami, ktorých ultrazvuk 
pohltil úplne a už 18 rokov si pravidelne „nachádzajú čas na Piešťany“, ako aj s 
mladými kolegami, ktorí ešte len nedávno objavili čaro a stále nové a nove možnosti 
ultrazvukovej diagnostiky. Vítam Vás všetkých v jesenných malebných Piešťanoch 
a prajem Vám, aby ste prežili dni, na ktoré budete spomínať len v dobrom.    
                 
       J. Beňačka 
 
 



Harmonogram 
Piatok  25. 10. 2013 
  9.00 –   9.15  (A)  Zahájenie 
  9.15 – 10.00    (A)  Sonografia malej panvy  
10.00 – 10.40 (A)  Kováčova prednáška 
11.15 – 13.00   (A)  Abdomen   
14.00 – 15.40 (A)  Small parts I  (mammosonografia) 
16.10 – 17.10 (A)  Small parts II  (muskuloskeletálna USG) 
17.20 – 18.00 (A)  Zhromaždenie členov SSUM 
 
Sobota  26. 10. 2013 
  9.15 – 10.40 (A)  Prenatálna sonografia 
10.00 – 11.00 (B)  Veterinárna medicína  I.  (portálny systém) 
11.00 – 12.00 (B)  Veterinárna medicína II.  (hlava) 
11.15 – 12.35 (A)  Prenatálna a gynekologická USG 
14.00 – 15.00 (B)  Veterinárna medicína III.  (krk) 
15.00 – 15.30 (B)  Veterinárna medicína IV. (hrudná končatina) 
16.00 – 18.00 (B)  Veterinárna medicína V.  (panvová končatina) 
 
 Nedeľa   27. 10. 2013 
  9.00 – 10.00 (B)  Veterinárna medicína VI.   (hrudník) 
10.00 – 10.30 (B)  Veterinárna medicína VII.  (povrchové štruktúry) 
11.00 – 12.30 (B)  Veterinárna medicína VIII. (USG vedená diagnostika a Th) 
 
Refresh kurzy 24.10. 1. USG gastrointestinálneho traktu         (S)  
    J. Beňačka      9.30 hod. 
   2. USG obličiek a nadobličiek               (S) 

E. Tvrdík       9.30 hod. 
3. USG v oftalmológii (oko a očnica)        (S) 

  J. Čmelo  12.30 hod. 
4. Transrektálna USG v urológii                       (S) 

  J. Ľupták  12.30 hod. 
5. USG krku (štítna žľaza, slinné žľazy)               (S)  

    E. Tvrdík  15.30 hod.  
6.  Portálna hypertenzia v USG obraze                 (S) 

    J. Beňačka  15.30 hod. 
Refresh kurzy  25.10. 7. Deformácia myokardu (speckle tracking)         (B) 

P. Dědič   11.15 hod. 
8. Sonohysterografia a patológia uteru a vajíčkovodov 

R. Dankovčík  16.00 hod.     (B) 
Refresh kurz   26.10. 9. Dopplerovské vyšetrenie v tehotnosti 
    R. Dankovčík  13.00 hod.     (A) 
 
A: Veľká sála  (prízemie)  B: Malá sála (poschodie)    S: Hotel Satelit     



O D B O R N Ý     P R O G R A M 
 
 
PIATOK    25. októbra 2013 
 
 
ZAHÁJENIE    (A)       9.00 –  9.15 
Príhovory hostí a zástupcov SSUM 
 
 
UROGENITÁLNA SONOGRAFIA  (A)     9.15 – 10.00 
 Predsedajúci: doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., MUDr. J. Beňačka, PhD. 
  
1. Ľuptak J., Švihra J., Eliaš B. (Martin)      9.15 –  9.30 
 Význam transrektálnej ultrasonografie pri diagnostike 

karcinómu prostaty v bežnej klinickej praxi     
 
2. Beňačka J. (Piešťany) 

Ženská prostata – fikcia alebo USG realita ?    9.30 –  9.45 
 
3. Milza P. (Košice)       9.45 –10.00 

Naše skúsenosti s renálnou biopsiou pod USG kontrolou 
 
 
4.   Kováčova prednáška     10.00 – 10.40 
 Záťura F. (Olomouc) 
  Prostata a ultrazvuk 
 
 
ABDOMEN  (A)         11.15 – 13.00 
 Predsedajúci: doc. MUDr. F. Záťura, CSc., MUDr. E. Tvrdík, PhD.  
 
5. Tvrdík E. (Bardejov)     11.15 – 11.35  

USG v dif. dg. patologických stavov v pravom podbrušku  
 

6.  Králik R. (Bánovce)     11.35 – 11.50 
 Divertikulitídy hrubého čreva 
 
7.  Zelinková – Detková Z. (Bratislava)   11.50 – 12.05  
 USG čriev pri hodnotení aktivity nešpecifickych 

 zápalovych ochorení čreva v porovnaní s inými 
 zobrazovacími modalitami 

 
 



8.  Lacová M., Takáč B. (Banská Bystrica)   12.05 – 12.20 
USG malej panvy v pediatrii 

 
9.  Tvrdík E. (Prievidza)     12.20 – 12.40 
 USG diagnostika ochorení appendixu 
 
10.  Beňačka J. (Piešťany)     12.40 – 13.00 
 Kontrastná sonografia a focal fatty sparing v pečeni   
 
 
 
SMALL PARTS  I.   (MAMMOSONOGRAFIA)    (A)  14.00 – 15.40 
 Predsedajúci: prof. MUDr. I. Hrazdíra DrSc. 

        doc. MUDr. J. Slobodníková, PhD.,   
 
11. Hrazdíra I. (Brno)       14.00 – 14.15 

Kvantitativní ultrazvuková elastografie – výhody a limity 
klinického využití 

 
12. Rago T. (Italy)     14.15 – 14.35 
 US elastograhpy: usefulness in the diagnosis of thyroid nodule 
 
13. Slobodníková J. (Trenčín)     14.35 – 14.55 

USG vyšetrenie centrálneho komplexu prsníkov  
 
14. Balárová M., Satrapa J. (Prešov, Timmelkam - Rakúsko) 14.55 – 15.10 

Nutnosť archivácie a skladovania 3D dát v senológii. 
 
15. Slobodníková J. (Trenčín)    15.10 – 15.25 

Sonomamodiagnostika a BI-RADS (novinky z Euroson 2013) 
 
16. Satrapa J. (Trenčín)     15.25 – 15.40 

Nové metódy na presné merania kvality USG zariadení 
 
 
 
SMALL PARTS, VARIA   (A)    16.15 – 17.15 
 Predsedajúci: MUDr. J. Beňačka, PhD., MUDr. J. Popluhár, PhD. 
 
17.   Slobodníková J., Baláž A. (Trenčín)   16.15 – 16.30  

Muskuloskeletálna USG diagnostika v podmienkach 
poliklinickej praxe 

 
 



18.  Popluhár J. (Žilina)       16.30 – 16.45 
Program preventívnych USG vyšetrení bedrových kĺbov 
novorodencov a problémy pri jeho realizácii   

 
19.  Beňačka J. (Piešťany)     16.45 – 17.00
 Muskuloskeletálna USG a jej miesto v športovej medicíne   
 
20.  Kukoľ P., Jonner I., Slivka R., Mravcová M.  (Vyšné Hágy)  
 Ochorenia pľúc a pleury v sonografickom obraze  17.00 – 17.15 

 
 
 

 
ZHROMAŽDENIE ČLENOV SSUM   (A)  17.20– 18.00 
 
 
Beňačka J.: Hodnotenie činnosti SSUM (2011 - 2013)  
Slobodníková J.: Správa o hospodárení SSUM v r. 2012 a 2013  
Kleskeň P.: Revízna správa SSUM 
Beňačka J.: Súčasná situácia v definovaní podmienok k získaniu certifikátov 
 pre USG diagnostiku 

 
Diskusia k predloženým dokumentom a k predneseným témam: 
  Štandardy USG vyšetrení, technické novinky 
  Vzdelávanie, certifikáty, atestácie 
  Zmluvy s poisťovňami, zoznam výkonov, hradenie výkonov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOBOTA  26. októbra 2013 
 
PRENATÁLNA SONOGRAFIA      (A)     9.15 – 10.40 

Predsedajúci: doc. MUDr. R. Dankovčík, PhD., MUDr. P. Kleskeň, PhD.,  
    
21.  Kleskeň P., Rukavicová E., Boháčiková, Rusňák I.,     9.15 – 9.35 

Čunderlík A., Jezberová M. (Bratislava) 
 Poruchy placentácie – ultrazvuková diagnostika a následný menežment.  

Kazuistika placenta increta až percreta. 
 
22.  Gottschallová A., Rusňák I., Čunderlík A., Kleskeň P.,   9.35 – 9.55 

 Hinšt J., Holáň M.  (Bratislava) 
 CDH – analýza klinického materiálu 2004 - 2013. 

Algoritmus vedenia gravidity.   
 
23.  Ráček P., Semivan M., Čunderlík A., Kleskeň P.,  9.55 – 10.10 

 Rukavicová E., Turkota Ľ., Rusňák I., Čajková J. (Bratislava) 
  VVCH GIT jejunálna atrézia – menežment gravidity, 

 pôrodu a novorodenca. 
 
23. Ditte M., Feldmár P., (Bratislava)    10.10 – 10.25 
 Hraničné rozšírenie postranných mozgových komôr u plodov 

v termíne druhotrimestrového sríningu 
 
25. Habánová M., Čunderlík A., Rusňák I., Jezberová M.,  10.25 – 10.40 

Horn F, Dúbravová E. (Bratislava) 
 Prenatálna USG diagnostika arachnoidálnych cýst CNS plodu. 
  
 
 
PRENATÁLNA A GYNEKOLOGICKÁ USG   (A) 11.15 – 12.35 

Predsedajúci: MUDr. A. Čunderlík. PhD. MUDr. M. Holáň 
 
26 . Holáň M., Ferianec V. (Bratislava)   11.15 – 11.30 

Edwards sy v prenatálnom sledovaní" 
 
27. Kleskeň P., Melišová K., Ondrejčák M., Miháliková X., 

Hinšt J., Čunderlík A. (Bratislava)    11.30 – 11.45   
Nepravidelnosti a pseudocytsy chorioidálneho plexus 
pri ultrazvukovom vyšetrení po amniocentéze. 

 
28. Holáň M. (Bratislava)     11.45 – 12.00 

Prenatálna UZ diagnostika TSC - rabdomyómu  
 



29. Dankovčík R., Muránska S., Dančová I.  (Košice) 12.00 – 12.20 
Virtuálna 3D kolonoskopia - diagnostika divertikulózy v rámci 
gynekologického USG vyšetrenia malej pánvy. 

 
30. Mesároš X., Blašková X., Procházka X., Rusňák I., 12.20 – 12.35 

Čunderlík A. (Bratislava) 
Tumor adnex: endometrióza versus zápalový tumor adnex. 

 
 
VETERINÁRNA MEDICÍNA      
 
Prednáša: MVDr. Marta Pekárková, DECVDI, Vetimage GmbH, Švajčiarsko  
 
 
SOBOTA  26. októbra 2013  (B)  10.00 – 17.30 
 
31. USG diagnostika portosystémových skratov  10.00 – 11.00 
 
32. USG vyšetrenie hlavy (oko, orbita, fontanella)  11.00 – 12.00 
 
       Prestávka   12.00 – 14.00 
 
33. USG vyšetrenie krku     14.00 – 15.00 
 
34. USG hrudnej končatiny (rameno)   15.00 – 15.30 
 
       Prestávka   15.30 – 16.00 
 
35. USG hrudnej a panvovej končatiny   16.00 – 18.00  
 
 
 
NEDEĽA  27. októbra 2013     (B)    9.00 – 12.30 
 
36. USG hrudníka (okrem echokardiografie)    9.00 – 10.00  
 
37. USG povrchových štruktúr (noduly, hernie, opuchy) 10.00 – 10.30  
 
           Prestávka   10.30 – 11.00 
  
38.  USG vedená diagnostika (cystocentéza, fine-needle 11.00 – 12.30 

 aspiration, tru-cut technika)  
 
 



Hlavní sponzori: Slovenské liečebné kúpele Piešťany a. s. 

  Wega - MS s.r.o., Piešťany 

 

Sponzori  (prihlásení 1. septembra 2013):  

Audioscan s.r.o. 

Nimag Medical Systems s.r.o. 

S & T  Slovakia s.r.o. 

  Siemens s.r.o., Medicínska technika 

  Ultramed s.r.o. 

   

      Ďakujeme! 

 

Organizátori konferencie: 
   Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne 
   Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně a biológii  
   Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky 
   Slovenské liečebné kúpele a.s. Piešťany 
   Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany, UCM Trnava 
   Benimed s.r.o., Piešťany 
   
Organizačný garant: 
   Ing. Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany 
   MUDr. Jozef Beňačka, PhD., predseda SSUM, riaditeľ IFBLR (UCM Trnava) 
   MVDr. Ladislav Stodola, prezident Komory veterinárnych lekárov SR   
   Klaus Pilz, generálny riaditeľ SLK Piešťany a.s. 
 
 
Sekretariát konferencie: 
      Mgr. Monika Labudová 

Centrum MEDICUS, Javorová 25 
921 01 Piešťany 

         tel. 033 / 7744 282 
fax. 033 / 7624 366 
e-mail:  usg@stonline.sk 

 
Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do prednáškových miestností vypli mobily! 
Ďakujeme!      Organizátori 
 



Termín a miesto konania:  
          24. 10. 2013    Hotel Satelit, nám. J. Murgaša, Piešťany  
    25.-27. 10. 2013    Spoločenské centrum SLK, Kúpeľný ostrov, Piešťany 
                  
Registrácia: 
     Štvrtok  24. októbra:  8.30 - 16.00 hod., Hotel Satelit 
     Piatok   25. októbra:  7.30 - 18.00 hod., Spoločenské centrum SLK 
     Sobota  26. októbra:  7.30 - 14.00 hod., Spoločenské centrum SLK 
 
     Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení účastníckeho poplatku v sume 
podľa inštrukcii v pozvánke (hlavne vtedy, ak ste v platbe neuviedli identifikáciu 
platiteľa). Poplatok je možné zaplatiť aj pri registrácii, a to: 
         - registrácia vo štvrtok a piatok členovia SSUM  25,- €  
               nečlenovia SSUM 30,- €  
         - registrácia v sobotu  členovia SSUM  20,- €  
               nečlenovia SSUM 25,- €  
         - registrácia pre veterinárnych lekárov               120,- €        
      Pri platbe účastníckeho poplatku je rozhodujúce členstvo v SSUM v čase do 
apríla 2013 (podľa databázy SSUM). Upozorňujeme na to, lebo niektorí uvádzajú 
v prihláškach svoje členstvo v SSUM neodôvodnene, asi zámenou s inou odbornou 
spoločnosťou. Platba poplatku je podmienkou k obdržaniu materiálov konferencie, 
certifikátu o účasti, kupónov na lunch a menovky, ktorá Vás oprávňuje k účasti na 
odbornom programe konferencie (mimo refresh kurzov).  
 
Vzdelávacie refresh kurzy: 
      Účastníci, ktorí poslali písomnú /e-mailovú/ prihlášku k účasti na konferencii do 
30.9.2013, sú zaradení do refresh kurzov, ak sa do nich súčasne písomne prihlásili. 
Prosím, skontrolujte si termín konania kurzov (niektoré sa korigovali). K účasti na 
kurze je možné sa prihlásiť aj priamo na mieste pri registrácii na konferenciu.  

Podmienkou k účasti na kurze, ako aj k obdržaniu potvrdenia o účasti na kurze 
(po skončení refresh kurzu) je riadna registrácia na konferencii (na jeden alebo dva 
dni) a zároveň uhradenie poplatku 20,- € za každý kurz. 
 
Prednášky: 
     Prednášky sa konajú v kongresovej hale (”A”) a malej sále (”B”) Spoločenského 
centra. K dispozícii je dataprojekcia z diskety, CD, USB, DVD alebo z vlastného 
notebooku. Disketu (CD, DVD, USB kľúč) treba odovzdať pred začiatkom bloku 
prednášok pracovníkovi v mieste projekcie. Pred začiatkom bloku prednášok je 
vhodné preskúšať napojenie vlastného notebooku na dataprojektor. Pre zabezpečenie 
hladkého priebehu konferencie budú organizátori prísne dbať na dodržiavanie 
určených časových limitov prednášok! Jazyk konferencie: slovenský, český, 
anglický. 
 
 



Spoločenský večer 
     Koná sa v piatok 25. októbra v kolibe FURMAN. Odvoz autobusom od hotela 
Satelit (Rázusova ulica) o 19.00 hod., od recepcie Balnea Grand (parkovisko pri 
kongresovom centre) o 19.10 hod. Odporúča sa neformálne oblečenie. Odvoz 
autobusom z koliby o 21.00 a 23.00 hod. (prípadne taxi). Sponzoruje ESAOTE a jej 
oficiálny zástupca na Slovensku: Wega-MS Piešťany. 
 
Výstavné plochy: 
     Výstavné plochy pre sponzorujúce firmy sú v priestoroch Spoločenského centra. 
Stánky je možné inštalovať 24.10. od 14.00 do 17,00 hod., 25.10. od 7.00 hod.. 
  
Certifikát: 
     Registrovaní účastníci dostanú Certifikát o účasti pri registračnom pulte: v piatok 
od 15.30 hod. a v sobotu od 12.30 hod., s príslušným počtom kreditov (podľa SLK – 
podľa počtu absolvovaných dní). Veterinárni lekári dostanú certifikát o účasti 
v nedeľu po skončení odborného programu. 
  
Doprava: 
      K hotelu Satelit zo železničnej a autobusovej stanice do centra (Nitrianska ul.) 
autobusmi MHD, k Spoločenskému centru SLK z centra mesta (Nitrianska ul.) alebo 
zo stanice autobusom MHD č.1 a č.11 (odchody od stanice od 6.30 do 19.30 hod. á 
1 hod.), prípadne pešo z centra mesta cez Sklený most a kúpeľný park (cca 10 min.). 
Odchody MHD od Spoločenského centra do mesta od 6.53 do 19.53 hod. á 1 hod. 
 
Individuálna doprava: 
         Cez Krajinský most (cesta na Topoľčany) a cez vstupnú rampu na Kúpeľný 
ostrov. Účastníci konferencie majú vjazd na ostrov povolený, vjazd je spoplatnený 
platbou za parkovanie.  
 
Stravovanie a občerstvenie: 
       Káva a nealko zdarma počas prestávok programu, individuálne občerstvenie aj 
v dennom bare Spoločenského centra. Lunch počas obednej prestávky (kupóny 
obdržíte pri registrácii), teplý obed v sobotu (Balnea Grand) len pre registrovaných 
členov Komory veterinárneho lekárstva (v termíne podľa určenia pri registrácii). Pre 
účastníkov refresh kurzov je zabezpečené občerstvenie samostatne. 
 
Ubytovanie: 
       Účastníci konferencie si objednávajú ubytovanie individuálne. Pre potreby 
účastníkov konferencie je vopred zaistený dostatočný počet postelí v „zmluvných 
zariadeniach“: Balnea Grand, Balnea Splendid. Ubytovanie je možné individuálne 
dohodnúť aj v iných ubytovacích zariadeniach v Piešťanoch.  

Veríme, že nám zachováte priazeň aj v budúcnosti 
      Slovenská spoločnosť 
      pre ultrazvuk v medicíne 


