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Vážení experti,
srdečne Vás pozývame na 4.ročník vedeckej konferencie o zoonózach. Hlavným cieľom tejto
konferencie je sústrediť na jednom mieste expertov a vedcov z rôznych oblastí, ktorých spája
problematika zoonóz a taktiež vyvolať otvorenú diskusiu o téme zoonóz naprieč celým
potravinovým reťazcom od krmív, zdravia zvierat, cez spracovanie surovín, výrobu potravín,
ochorenia ľudí, laboratórnu diagnostiku etiologické agensy, ich cirkuláciu v životnom
prostredí, vrátane problematiky rezistencie na antibiotiká. Sme presvedčení, že koordinovaná
spolupráca a vzájomná výmena informácií dávajú predpoklady k zlepšeniu prevencie zoonóz.
Tešíme sa na Vás.
Vedecký a organizačný výbor konferencie

Hlavné témy konferencie:
- aktivity Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA);
- bakteriálni, vírusoví a parazitárni pôvodcovia zoonóz;
- zoonózy prenášané alimentárnou cestou a vektormi;
- epizootologická, epidemiologická a environmentálna problematika zoonóz;
- mikrobiologická diagnostika, klinický priebeh a rezistencia voči antibiotikám.
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Miesto konferencie:

Hotel Sorea Regia,
Kráľovské údolie 6, Bratislava, SR

Dátum konferencie:

16. – 18. október 2013

Program:
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18. 10.

Registrácia

12.00 – 18.00

7.30 – 14.00

7.30 – 9.30

Otvorenie
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9.00 – 18.00

9.00 – 12.30

Odborný program

14.30 – 18.00

Ukončenie
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13.00

Akceptované budú len pôvodné práce. Abstrakty budú vydané v zborníku
s udeleným ISBN. Konferencia bude hodnotená kreditmi SACCME.
Konferenčný poplatok: zahŕňa organizačné a technické zabezpečenie konferencie,
zborník abstraktov na CD a občerstvenie (kávové prestávky,
obed 17.10.2013, spoločenský večer 16.10.2013).
Konferenčné poplatky

1 deň

2 dni

3 dni

Členovia Národných Odborných
Vedeckých Skupín (NOVS) pre
BIOHAZ, AHAW a Hygienu
potravín

Bez poplatku

Bez poplatku

Bez poplatku

Zahraniční účastníci

Bez poplatku

Bez poplatku

Bez poplatku

15 €

30 €

35 €

30 €

55 €

60 €

Členovia ČSSM*
Členovia SEVS**
Ostatní

Poznámka: *Československá spoločnosť mikrobiologická, **Slovenská epidemiologická a vakcinologická
spoločnosť

Platba konferenčného poplatku: len bankovým prevodom najneskôr
do 30. 09. 2013
Vlastník účtu a jeho adresa: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3,
813 22 Bratislava
Číslo účtu: 4532012/0200
Názov a adresa banky: VÚB, Bratislava- Mesto
Variabilný symbol: 13-1090/090
Poznámka: meno a priezvisko účastníka
Formy prezentácií:

prednášky, postery - 100×150 cm (šírka x dĺžka cm).
Prednášky budú akceptované v slovenskom, českom
a anglickom jazyku.

Tlmočenie:

Počas konferencie bude zabezpečené simultánne tlmočenie
do slúchadiel z angličtiny do slovenčiny a opačne.

Technické zariadenia:

LCD projektor, počítač s USB výstupmi.

Ubytovanie:
Možnosti:
1. Hotel Sorea Regia***

si účastníci konferencie zabezpečujú individuálne.

ponúka účastnikom konferencie špeciálne ceny ubytovania
počas konferencie:
1-lôžková izba/1 noc, vrátane raňajok a poplatku mestu – 37,65€
2-lôžková izba/1 noc, vrátane raňajok a poplatku mestu – 55,30€
Rezervačný kód bude zverejnený v II.pozvánke.
Rezerváciu ubytovania bude možné uskutočniť telefonicky: +421 2 32 112 870 alebo
vyplnením rezervačného formuláru na web stránke: www.sorea.sk .
2. www.bratislavahotels.com

Informácie o konferencii budú priebežne zverejňované na webových
stránkach :
www.mpsr.sk (klik na EFSA banner, potom klik na konferencie, semináre, colloquia);
www.szu.sk

alebo v prípade otázok môžete kontaktovať priamo Ing. Maricu Theiszovú,
PhD. a to telefonicky: +421 2 592 66 559 alebo emailom:
marica.theiszova@land.gov.sk
INŠTRUKCIE K PRÍPRAVE ABSTRAKTU
Abstrakt:
Abstrakt píšte v anglickom jazyku podľa nasledujúcich inštrukcií:
Štrukturovaný abstrakt zasielajte v elektronickej forme (emailom), typ písma Times New
Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, dĺžka abstraktu max 1 stranu A4. Jazyk:
angličtina. Language: English. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
Abstrakty zasielajte vo Worde s názvom: Abstract_priezvisko.docx(doc).
Štruktúra abstraktu:
Názov abstraktu (veľké a tučné písmo), autori (iniciála mena, priezvisko, podčiarknuť
priezvisko prezentujúceho),názov oddelenia (kurzíva, nepoužívať skratky).
Členenie abstraktu: Úvod, Cieľ práce, Metodika, Výsledky, Záver.
Abstrakty, ktoré nebudú spĺňať tieto kritéria, nebudú posudzované. Na nasledujúcej
strane uvádzame príklad abstraktu.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Termín pre zaslanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu: 30/06/2013
Termín pre zaslanie prihlášky na pasívnu účasť: 15/09/2013
Termín úhrady konferenčného poplatku: 30/09/2013
Prihlášku aj abstrakt zasielajte emailom na adresu:
marica.theiszova@land.gov.sk

ABSTRACT EXAMPLE
ANTIMICROBIAL RESISTANCE AMONG SALMONELLA FROM FOODS OF
ANIMAL ORIGIN
M. Theiszova, Z. Kotrcova
Regional Public Health Authority, Dobrovicova 12, 080 01 Kosice
Introduction
The aim of the study
Methodology
Salmonella isolates were recovered from a monthly sampling of chicken breasts, ground turkey,
ground beef, and pork chops purchased from selected grocery stores from 2010 and 2011. In 2010 and
2011, a total of 6,046 retail meats were examined, including 1,513 chicken breasts, 1,499 ground
turkey samples, 1,522 ground beef samples, and 1,502 pork chops. Retail meat samples tested
increased to 3,533 in 2010 as compared to 2,513 in 2011.

Results
Overall, six percent of 6,046 retail meat samples (n = 365) were contaminated with Salmonella, the
bulk recovered from either ground turkey (52%) or chicken breast (39%). Salmonella isolates were
serotyped and susceptibility tested using a panel of 16 antimicrobial agents. S. Heidelberg was the
predominant serotype identified (23%), followed by S. Saintpaul (12%), S. Typhimurium (11%), and
S. Kentucky (10%). Overall, resistance was most often observed to tetracycline (40%), streptomycin
(37%), ampicillin (26%), and sulfamethoxazole (25%). Twelve percent of isolates were resistant to
cefoxitin and ceftiofur, though only one isolate was resistant to ceftriaxone. All isolates were
susceptible to amikacin and ciprofloxacin; however, 3% of isolates were resistant to nalidixic acid and
were almost exclusive to ground turkey samples (n = 11/12).

Conclusion

