
                             

Pozvánka na IV. výročný seminár Slovenskej hipiatrickej asociácie 

 

Vážení kolegovia, 

dovoľte, aby som Vás pozval na IV. výročný seminár Slovenskej hipiatrickej 

asociácie, ktorý sa uskutoční 20.2.2016 na Agroinštitúte v Nitre. Ústrednou 

témou tohtoročného seminára sú choroby axiálneho skeletu.  Odborným 

garantom seminára a jedným z prednášajúcich je MVDr. Zdeněk Žert, CSc., dipl 

ECVS,  z Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne. Druhým 

prednášajúcim je MVDr. Filip Kološ, z rovnakej univerzity. Dr. Žerta nemusím 

osobitne predstavovať, pretože je častým prednášajúcim na našich akciách 

a jeho prednášky sú veľmi oceňované našimi kolegami. Dr. Kološ už tiež 

prednášal na Slovensku, len na doplnenie by som chcel uviesť, že je 

absolvoventom chiropraktického kurzu v Backbone Academy v Buxtehude, 

Nemecko. Zaoberá sa tiež drezúrnym výcvikom koní a jazdcov. Pokiaľ máte 

záujem o prezentáciu Vašej firmy oznámte mi to prosím e-mailom 

(mihaly.martin@gmail.com). Začiatok akcie je o 9.00.  Vzhľadom  k uzneseniu 

prezídia KVL SR (asociácia si môže požiadať o využitie vzdelávacích poukazov 

len na jednu akciu), na túto akciu nie je možné využiť vzdelávacie poukazy 

KVL SR.  Ďalšiu akciu budeme organizovať v septembri , a tam už bude možné 

poukazy uplatniť. Aj vzhľadom k tejto skutočnosti sme znížili poplatok pre 

členov na 15 eur (platí pre tých členov, ktorý majú uhradené členské za rok 

2016 – 30 eur). 

 

Registrácia do 17.2.2016: e-mail: mihaly.martin@gmail.com , 

 tel.: 0907 951 981 (Registrácia bude možná aj na mieste, ale negarantujeme 

zborník) 
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Registračné poplatky: 

Členovia SloHipA                                                                            15 Eur 

Nečlenovia                                                                                        50 Eur 

Študenti                                                                                             20 Eur 

Seniori nad 70 rokov   (členovia SloHipA)                                      zdarma 

 

Č. účtu: 5034355128/0900 (IBAN: SK9009000000005034355128), do správy pre 

prijímateľa uveďte svoje meno a číslo licencie a do e-mailu napíšte fakturačné 

údaje. 

 

Po prednáškach sa uskutoční plenárne zasadanie Slovenskej hipiatrickej 

asociácie spojené s voľbami do orgánov asociácie. 

 

Teším sa na stretnutie s Vami 

MVDr. Martin Mihály, PhD 

                                       prezident Slovenskej hipiatrickej asociácie 

 

Program IV. výročného seminára Slovenskej hipiatrickej asociácie 

Choroby  axiálneho skeletu 

 

Dátum konania akcie: 20.2.2016 

Miesto konania akcie: Agroinštitút Nitra 

Prednášajúci: MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS, Veterinární a farmaceutická univerzita 

Brno, Česká republika 

MVDr. Filip Kološ, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika 

Program  

9.00 – 10.00 Prezentácia 



10.00 – 11.00 - Kološ Filip: Anatomie a biomechanika axiálního skeletu. 

11.00 – 12.00 – Žert Zdeněk: Spinální ataxie, artropatie krční páteře diagnostika a možnosti 

léčby. 

12.00 – 13.00 – oběd 

13.00 – 14.00 – Žert Zdeněk: Nemoci zátylku a kohoutku. 

14.00 – 15.00 – Kološ Filip: Klinická a paraklinická diagnostika nemocí zad a pánve. 

15.00 – 15.30 – čajová pauza 

15.30 – 16.30 – Žert Zdeněk: Konzervativní a chirurgická léčba nemocí zad (kissing spine, 

artropatie hrudní a bederní páteře, křížokyčelního spojení). 

16.30 – 17.30 – Kološ Filip: Principy a možnosti chiropraktické léčby zad a krku. 

17.30 – 18.30  - Plenárne zasadanie a voľba orgánov Slovenskej hipiatrickej asociácie. 

 


