
SPRÁVY 

SPRÁVA Z 12. SLOVENSKEJ 
A 56. ČESKOSLOVENSKEJ AT KONFERENCIE 
(Bardejovské Kúpele, 30. 9. - 2. 10. 2016) 

V dňoch 30. 9. - 2. 10. 2016 sa v priestoroch hotela Alexander v Barde
jovských Kúpeľoch konal 12. ročník slovenskej AT konferencie s prispením 
a účasťou kolegov z Českej republiky a jedným hosťom z Rakúska. Orga
nizáciu a záštitu prevzala už tradične Sekcia drogových závislostí SPsS SLS 
v spolupráci s kongresovým oddelením SLS, miestnym Psychiatrickým od
delením NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov a spoločnosťou Bardejovské Kúpele 
a.s., na pôde ktorej sa konferencia odohrávala. 

Konferencia bola klasifikovaná ako celoslovenské podujatie s medziná
rodnou úrovňou. Registrovaných bolo spolu 167 osôb, z toho 148 účastníkov 
priamo z radov profesionálov a pomocných organizácií. Prvý deň sa zapísalo 
138, druhý 137 a tretí 116 účastníkov. Aktívnych účastníkov bolo 40 (z toho 
prvých autorov 32). Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicín
ske vzdelávanie (ARS CME) pridelila účastníkom podujatia za pasívnu 
účasť 14 bodov, za aktívnu účasť v slovenskom jazyku 10 bodov, pre spolu
autorov (najviac dvoch) 5 bodov. 

Hlavnou témou boli Špecifiká ambulantných a ústavných foriem liečby 
závislostí. Celkovo odznelo 43 príspevkov, v tom dva hodinové workshopy 
a jeden poster. Čistý čas odborného programu bol 15,5 hodín. Najväčšími 
prispievateľmi boli špecializované zariadenia: OLÚP n.o., Predná Hora s 10 
príspevkami a CPLDZ Bratislava s ôsmymi. Program bol organizovaný do 
klasického trojdnia (alkohol - drogy - psychoterapia). 

Konferencia začala v piatok poobede príhovorom koordinátora dr. Groho
la (Bardejov), v ktorom pripomenul blížiace sa výročie nedožitých 70. naro
denín prof. V. Novotného, oboznámil prítomných s hospodárením Sekcie 
drogových závislostí a s náčrtom konferencie. Program pokračoval správou 
hlavného odborníka MZ SR pre medicínu drogových závislostí a riaditeľa 
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CPLDZ Bratislava dr. Okruhlicu o jeho činnosti a o aktuálnych témach 
v celosvetovom (dekriminalizácia marihuany, nové psychoaktívne látky, 
nové nikotínové produkty, nové alkoholové produkty) aj domácom meradle 
(medicína a resocializácia, zákon o hazardných hrách, rastúci počet kokaí
novo závislých, a tiež stále nedoriešený problém izieb pre jedincov intoxiko
vaných alkoholom). Nasledovala prezentácia dvojice Stanislav a Martinove 
ml. z Prednej Hory venovaná koncepcii adiktologických služieb v SR, v kto
rej si autori na úvod položili celkom základnú otázku, odkiaľ náš pacient 
prichádza a kam smeruje, a v závere konštatovali absenciu case-manaž
mentu u nás, chýbajúce štandardy a východiská pre kvalitu liečby, ako aj 
absenciu špecializačného vzdelávania v adiktológii/medicíne drogových zá
vislostí, čím tak trošku zaťali do živého (a možno skôr narezali absces). 

Po tomto úvode nasledoval blok vybraných prednášok CPLDZ Bratislava, 
v ktorej Alexanderčíková konštatovala nízku úmrtnosť drogovo závislých (za 
roky sledovania 5 % z vlastného súboru), zodpovedajúcu 6 úmrtiam na 1000 
pacientov, resp. 3,1 úmrtiam v produktívnom veku na milión obyvateľov. 
Následne Okruhlica poukázal na významný dopad užívania psychoaktív
nych látok na výskyt onkologických ochorení, obzvlášť na vedúce postavenie 
výskytu rakoviny súvisiacej s užívaním alkoholu u nás a v blízkom Maďar
sku. Blok zakončila veľmi zaujímavá prezentácia problematiky tzv. výziev 
(„challenges") podporujúcich skrz internet nebezpečné formy správania sa 
najmä u adolescentov, ktorá obohatila náš slovník a výrazy ako „pro-ana", 
„pro-mia", „thigh gap", „bikini bridge", „AB crack", „salt and ice", „pass out", 
„knife song" či už väčšine známe „selfie". 

Nasledoval blok venovaný problematike alkoholu. Úvodnú prednášku 
žiaľ museli poslucháči oželieť z dôvodu náhlej absencie prednášajúceho. Na
sledoval výskum venovaný hypotéze „odloženého" pitia žien v porovnaní 
s mužmi, opäť od dvojice Alexanderčíková a Okruhlica z Bratislavy. Zá
kladný predpoklad, že rodičovstvo zvyšuje vek, v ktorom ženy nastupujú na 
liečbu (s počtom detí vek pri nástupe na liečbu rastie), sa potvrdil, avšak 
tento fenomén bol prítomný aj u mužov, ide teda zrejme skôr o sociálne než 
o biologicky determinovaný jav (teda o rodičovstvo nie materstvo), iba ak by 
šlo o špecifickú manifestáciu pokračujúceho „couvade syndrómu". Bodnár 
(Košice) prezentoval komplexný vplyv alkoholu na imunitu - v zásade 
opačný účinok akútnej intoxikácie (protizápalový) a chronickej (prozápalo
vý), zníženie počtu Taj B lymfocytov pri abúze, zvýšené hodnoty protilátok 
prakticky všetkých tried, ale tiež vyšší výskyt infekcií (TBC, HCV, chrípky, 
CMV a ďalších) a ich manifestácií (pneumónie a kožné infekcie) a narušenia 
črevnej bariéry. Grohol (Bardejov) sa venoval vo svojej prvej prezentácii 
v tomto bloku biologickej liečbe závislosti od alkoholu vo výskume - teda 
perspektívnej farmakoterapii (antiepileptiká, vysoké dávky baklofénu, on
dansetrón, vareniklín, prazosín a ďalšie) a neurostimulačným metódam 
(rTMS, tDCS, DBS). Magová a kol. (Bratislava) sa venovali významu labo
ratórnych markerov (MCV a GMT) v diagnostike alkoholizmu, konštatovali 
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všeobecne nízky podiel (v celom súbore len 44 % MCV a 50 % GMT) po
zitívnych prípadov, až 37 % pacientov nemalo ani jeden z parametrov po
zitívny. Autorka však nevedela uviesť, aké hraničné hodnoty používajú, a či 
sú pohlavne diferencované. Napokon Grohol prezentoval vlastný súbor 129 
vyšetrených osôb zachytených službou dopravnej polície po požití alkoholu. 
Konštatoval vysokú mieru disimulácie, odporúčal pri dotazníkových 
metódach ako AUDIT zníženie cut-off skóre až na 11 bodov a zistil diagnos
tickú efektivitu HDL-C ekvivalentnú inštrumentu SIMA. Dotkol sa aj spor
ných tém, ako je poslanie a morálna stránka zákona. Prebehla aj vcelku 
živá diskusia. V kuloárnych debatách Uhrín (ktorý je medzi nami zároveň 
jediný študovaný právnik) vyjadril názor, že nie je šťastné pridávať do po
sudzovania zachytených vodičov ďalšie komplikujúce a uľavujúce parame
tre, v zásade by trest mal zodpovedať skutku a mal by byť rovný pre 
všetkých. 

Večer ukončilo sympózium podporené spoločnosťou Amomed Pharma 
GmbH, v ktorom vystúpila dr. Lúčna a zahraničný hosť dr. Yazdi z ra
kúskeho Linza. 

V sobotu doobeda odzneli dva bloky, prvý bol venovaný novým nelátko
vým závislostiam a mal jednoznačne najvyššiu popularitu. Okruhlica pre
zentoval obrátený postoj k závislosti na fyzickej aktivite, ktorú dal do opo
zície k „závislosti od telesnej lenivosti", konštatoval vo všeobecnosti nízky 
výskyt „závislosti od behu" u ultramaratóncov, a poukázal na predÍženie ži
vota u pravidelného športovania o 4 - 6 rokov. Chovanec (Spišská Nová Ves, 
Praha) predstavil pornografiu ako možný predmet závislosti. Zaujímavé by 
bolo zistiť, či by tento záujem o pornografiu pretrval v podobnej miere, ak 
by mal každý človek k dispozícii ľahko dostupný sex s osobou zodpoveda
júcou svojim túžbam. Medzi realizáciou vedomých fantázií relatívne do
stupným a neškodným - hoci kompulzívnym - spôsobom a závislosťou, kto
rá by išla aj na úkor tej najatraktívnejšej osoby, ako to pri závislostiach už 
býva, je podľa mňa zásadný rozdiel. Nasledoval príspevok kolegov Maidane
vych a Semerenko (Predná Hora): „Selfies ako nová forma závislosti, identi
fikácia problému", ktorá získala medzi účastníkmi najviac hlasov (spolu 14), 
nesporne aj kvôli pútavej interpretácii. Autori prezentovali fascináciu sel
fies ako hypotetický nozologický problém pod názvom selfitída, a odlíšili tri 
stupne závažnosti: hraničnú, akútnu a chronickú formu. Ako príčina boli 
definované dva základné dôvody: narcizmus a extrémna neistota. Závažná 
je komorbidita: až štvrtina sa pokúsi o samovraždu a dve tretiny trpia dys
morfofóbiou. Obľúbenou v hlasovaní sa stala aj posledná prednáška v tomto 
bloku od kolegyne Fizikovej (Kremnica), venovaná ortorexii, čo je pojem za
vedený v r. 1997 Bratmanom. Ide o patologickú fixáciu na stravovanie sa 
vhodnými potravinami, od OCD a anorexie sa odlišuje fokusom na „zdravú" 
kvalitu jedla, s pocitom akejsi „nadradenosti", pričom výsledkom býva para
doxne extrémne nezdravá výživa založená na tzv. chybných presvedčeniach. 
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Druhý blok v sobotu doobeda bol venovaný novým výzvam v adiktológii. 
Turček s kolektívom (Bratislava) predstavili kvalitatívnu sondu do termi
nológie „tvrdých" a „mäkkých" drog. Prvý krát sa tieto pojmy objavili v od
bornej literatúre v r. 1968, autor prezentácie podrobil toto delenie analýze 
z rôznych aspektov: ilegálne postavenie drogy, jej adiktívny potenciál, 
schopnosť navodiť fyzický odvykací stav, priebeh závislosti, škody a pod. 
Konštatoval napokon nesúrodosť týchto kritérií a položil okrem otázok 
týkajúcich sa validity či reliability tohto konštruktu aj otázku jeho prak
tického významu. Višňovský (Nitra), ktorý mal v tomto bloku dve prednáš
ky, prezentoval v prvej biologickú liečbu kokaínovej závislosti. Biologická 
liečba je v tomto prípade chápaná ako ekvivalent imunoterapie, osobitne te
rapie toxínmi, antitoxínmi, sérami či produktmi mikroorganizmov a pod., 
teda v odlišnom význame ako v psychiatrii. Prezentoval tri varianty vo 
výskume: vakcíny, ktoré indukujú v organizme tvorbu protilátok proti ko
kaínu, ktorý sa tak nemôže naviazať na svoje cieľové štruktúry (prvá synte
tizovaná v r. 1992 Bagasrom), monoklonálne protilátky, ktoré je možné apli
kovať priamo, zvlášť význam môžu mať pri predávkovaní a vo včasnej 
prevencii relapsov, a enzýmy (Bresslerova kokaínesteráza objavená v bakté
riách Rhodococcus, ktorej mutácie sú až 500 krát efektívnejšie ako fyziolo
gicky prítomná butyrylcholínesteráza). Tieto formy liečby sú otázkou cca 20 
rokov vývoja. Nasledovala prednáška Grohola o vapingu (moderný termín 
pre užívanie tzv. elektronických cigariet). V zahraničí ide o živo diskuto
vanú tému, najmä čo sa týka taxácie a obmedzení užívania, z hľadiska 
využitia v medicíne prichádza do úvahy skôr ako harm-reduction produkt, 
teda prostriedok na zníženie miery fajčenia tabaku, než na ukončovanie 
fajčenia, otvorenou je otázka zdravotného vplyvu duálneho užívania (vaping 
+ fajčenie) a riziko renormalizácie fajčenia, ktoré veľmi vyhovuje taba
kovému priemyslu, ktorý sa v tomto odvetví skryto ale intenzívne angažuje. 
Blok zakončil Višňovský so svojou druhou prednáškou, venovanou kazuis
tikám pacientov s pozitivitou HCV, liečených antivirotikami a súčasne pre
zentujúcich psychotickú symptomatológiu. Upozornil na tri problémy: inter
akciu infektologickej liečby s psychiatrickou (hlavne na úrovni metabolizmu 
cytochrómovými systémami), potrebu odlíšiť psychopatológiu od nežiaducich 
účinkov medikácie a častý výskyt abnormných rysov premorbídne u tejto 
pacientúry. 

Po tomto bloku nasledoval krst knihy M. Grohola: Klinický manažment 
závislosti od alkoholu (podklady pre štruktúrovanú diagnostiku a terapiu), 
ktorá vyšla s podporou spol. Lundbeck Slovensko s.r.o., a predstavuje už 
štvrtú publikáciu s témou alkoholu podporenou touto spoločnosťou. 

V sobotu poobede vystúpil Frankovič (Bojnice) s prezentáciou o dostup
nosti kanabisu v ČR. Predpis sa realizuje elektronicky, mesačne max. 180 g, 
a zo psychiatrickej indikácie je tam iba syndróm Gilles de la Tourette. Po
kračoval prehľadom AT problematiky za 25 rokov psychiatrického oddelenia 
v Bojniciach. Bloku predsedal spolu s s ním Somora (B. Bystrica), ktorý pre-

158 



zentoval problematiku závislosti u anestéziológov, ktorí patria medzi najri
zikovejšiu skupinu medzi lekármi z hľadiska rozvoja drogovej závislosti, 
s priemernou dÍžkou dožitia v štátoch Škandinávie, Veľkej Británie a USA 
v 90. rokoch 20. stor. od 62 do 66 rokov. Medzi najviac zneužívané látky pa
tria fentanyl a sufentanyl, midazolam, N20 a propofol. Liečbu komplikuje 
návrat do prostredia, kde sú tieto látky dostupné, s vyšším rizikom relapsu 
oproti závislosti od alkoholu. Vido (Trnava) prezentoval ambulantnú štúdiu 
50 opiátovo závislých, u ktorých pri priemernej dávke 10,4 mg buprenorfínu 
dosiahli 64 % retenciu pacientov v štúdii aj po 12 týždňoch a 38 % tzv. 
„čistých močov". Špecifikám ústavnej liečby sa venovali Rybár (Bratislava) 
a Wolt (B. Bystrica). Prvý autor analyzoval problémy spojené s ukončo
vaním súdom nariadených liečení v CPLDZ Bratislava, rozdelil ich na prob
lém súdny - administratívny, pri ktorom konštatoval nepriaznivý trend, 
podľa ktorého viac nariadených liečení pribúda ako sa ukončuje, čo si vyžia
da systémovú legislatívnu zmenu, a druhý problém medicínsky, týkajúci sa 
nariaďovania ochranných liečení pre poruchy osobnosti, ktoré podľa 

prehľadov odbornej literatúry nie sú liečiteľné, a teda osoby ostávajú naďa
lej spoločensky nebezpečné. Riešenie vidí v edukácii znalcov. Wolt, ktorý 
v minisúbore 15 adolescentov a ich rodičov analyzoval tzv. výchovné štýly, 
konštatoval vo všetkých prípadoch ich nejednotnosť, najviac prípadov bolo 
tzv. zanedbávajúceho štýlu (43%), potom nedôsledného (27%), výlučne u ot
cov bol konštatovaný štýl autoritatívny (17%) a u matiek zasa hyperpro
tektívny (13%). 

Nasledoval blok OLÚP Predná Hora, v ktorom sa Kvetková venovala 
zvlášť možnostiam monitorovania abstinencie pomocou moderných marke
rov v súvislosti s užívaním návykových látok za volantom, v detekcii požitia 
alkoholu vyzdvihla fosfatidyletanol. Primárka Martinove st. sa zasa venova
la vzťahom závislých, vzťahom v primárnej rodine, ale i k práci, spoločnosti, 
a k liečbe. Prezentovala štatistiku 27 mladých drogovo závislých mužov 
(amfetamíny, kanabis), z ktorých 41 % pochádzalo z neúplnej rodiny, 22 % 
malo aspoň jedného rodiča závislého, ani jediný nebol zamestnaný, 59 % ži
lo na úkor rodičov, 59 % bolo trestaných, 44 % vo výkone trestu, u 74 % ab
sentovala motivácia. Profantová potom prezentovala výsledky vlastného 
výskumu projektívneho testu, ktorého autorom je nitriansky rodák L. Szon
di. Porovnávala výskumný a kontrolný súbor. Ak som správne pochopil, tak 
obe skupiny sa síce zásadne líšili, ale skôr v parametroch, ktoré si tak často 
so závislosťou nespájame, alebo len ako vedľajšiu patológiu, napr. závislí 
mali vysoké skóre s++ svedčiace pre potrebu dominancie (zrejme od slova 
sadizmus, a svedčiace tiež o heterosexuálnom zameraní), tiež mali vysoké 
skóre e- (odvodené asi od epilepsie, svedčiace pre explozívny charakter), 
naopak nebol rozdiel vo faktore m+ (od mánia), ktorý mal svedčiť pre 
zvýšenú oralitu, pôžitkárstvo (v kontrolnej skupine bola ale polovica fajčia
rov). Nasledovali dve zdelenia od Martinove ml. V prvom, týkajúcom sa 
užívania nových psychoaktívnych látok (syntetické katinóny - mefedrón, 
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syntetické kanabinoidy), referovala autorka hlavne o rizikách (možné 
letálne intoxikácie), rizikových populáciách a praktikách: partygoers, väzni, 
gayovia - chemsex a slamming (i.v. aplikácia) a pod., a o nízkoprahových 
službách. V druhom zdelení prezentovala šírenie drog cestou internetu, a to 
skrz surface web, dostupný bežnými prehliadačmi, kde sa drogy šíria napr. 
ako výskumné látky, alebo cestou inzerátov, a skrz deep web (tzv. krypto
markets, napr. Silk Road), ktorý je dostupný len s pomocou prídavného 
softvéru - Tor browser (od „The Onion Router"), využíva šifrovanie (PGP -
Pretty Good Privacy) a kryptomenu (bitcoin). Typickým užívateľom Silk 
Roadu je muž, zamestnaný, rekreačne resp. víkendovo užívajúci drogy 
(„psychonaut"). Na konci tohto bloku bol odprezentovaný jediný poster, 
ktorého autormi boli členovia AA, mapujúci spoluprácu s psychiatrickými 
zariadeniami. Historicky prvý míting AA na území Slovenska bol vr. 1991 
v Mozartovom dome v Bratislave, medzi prvých spolupracovníkov AA v psy
chiatrii patrili MUDr. Ivan Novotný, MUDr. Ľubomír Gábriš a MUDr. Dra
homíra Nejdlová. 

Sobotný odborný program uzavreli dva workshopy - v sále 1 Vechet 
a kol. (Brno, Praha) odprezentovali neortodoxný muzikálny príspevok s 
audio- a videoukážkami, ktorý analyzoval vzťah užívania drog a hudobnej 
scény, ich vzájomnú inšpiráciu. V sále 3 prebehol míting Anonymných Alko
holikov. 

Nedeľné ráno zahájila dvojica primárov Benkovič (Predná Hora) -
Nábelek (B. Bystrica), ktorí najprv prednášali a následne výdatne diskuto
vali o patologickom hráčstve. Benkovič prezentoval súbor 242 liečených pre 
patologické hráčstvo (iba 8 % boli ženy) a sústredil sa na faktory recidív 
(mimochodom asi 52 % malo dlhy do 10 tisíc). Vo funkčných rodinách zistili 
podľa očakávania najmenšiu mieru recidív, ale nedá sa povedať, že by so 
závažnosťou dysfunkcie rodiny korelovala miera relapsov (v afunkčných 
a dysfunkčných bolo menej recidív ako len v tzv. problémových). Najčas
tejšou príčinou recidív bola nezvládnutá finančná disciplína (31 %) a ne
gatívne emócie (hádky, stres, nuda - spolu 34 %), tiež rozchod (takmer 
10 %), craving len v necelých 12 %, drogy a alkohol v necelých 7 %. V celom 
dvojročnom súbore bolo 65 recidív (27 %). Nábelek prezentoval spoločný 
výskum s neprítomnou kolegyňou Jenčovou zisťujúci výskyt porúch osobno
sti vo vzorke 50 gamblerov (mužov) pomocou dotazníka SCID-II a ich 
vlastného dotazníka hráčstva BBQPG. Najčastejšie (62 %) išlo o klasické 
mincové automaty, 20 % bolo stávkovanie, 18 % ruleta, priemerné podlžno
sti činili takmer 16 tisíc eur na osobu, a trvanie hráčstva asi 9 rokov, 50 % 
malo v rodine alkoholovú závislosť, 58 % bolo fajčiarov. Aspoň jeden typ po
ruchy osobnosti bol zistený u 62 %, z toho 48 % v klastri B, 14 % v klastri C, 
a 12 v klastri A, celkom najčastejšou bola antisociálna porucha osobnosti 
(28 %). Relaps sa spájal s vyšším výskytom poruchy osobnosti. Osoby s anti
sociálnou poruchou osobnosti mali aj vyššie skóre v dotazníku hráčstva. 
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Program ukončil blok venovaný psychoterapii závislostí, v ktorom sa au
tori asi najviac nechali inšpirovať hlavnou témou. Hudáková-Grajciarová 
(Pezinok) sa venovala miestu individuálnej terapie počas odvykacej liečby 
a jej interakcii so skupinovou terapiou. Ponúkla aj vlastnú štatistiku, podľa 
ktorej je typickým závislým pacientom na ich klinike 40 ročný muž so 
základnou diagnózou Fl0.2, ale až s 50 % pravdepodobnosťou duálnej 
diagnózy (užívanie viacerých látok, alebo porucha osobnosti). Knapík 
a Slancová (Predná Hora) vo vzorke 100 závislých (69 % alkohol) zisťovali 
pre zmenu účinné faktory v skupinovej psychoterapii podľa Yaloma. Pacien
ti najviac oceňovali existenciálne faktory, skupinovú súdržnosť (kohézia) 
a katarziu. Za najmenej dôležitú považujú identifikáciu. Platilo to pre mu
žovi ženy rovnako a zvlášť pre závislosť od alkoholu. Pre gamblerov a zá
vislých od iných substancií bola na prvom mieste katarzia. Slabejová 
a Fuňová (Predná Hora) prispeli u respondentov dotazníkov pozitívne hod
notenou kazuistikou pacientky, u ktorej hľadali paralely v arteterapii a psy
choterapii. Stanislav a Šestina (Predná Hora) sa potom venovali významu 
liečebnej telesnej výchovy a vôbec športu a pohybu v liečbe závislostí. Vo 
vlastných meraniach zistili po liečbe zlepšenie prakticky vo všetkých sledo
vaných parametroch (sila svalstva, skrátenie svalstva a pod.). Blok o psy
choterapii zavŕšili dve prednášky týkajúce sa fungovania AA na Slovensku, 
tá prvá, ktorú predniesli členovia AA, sa venovala popisu krokov, tradícií 
a vôbec princípov AA, a osobitne spolupráci s Pinelovou nemocnicou v Pe
zinku, v tej druhej, ktorá uzavrela celú konferenciu, Vaškovský (Komárno 
a okolie) prezentoval aktivity AA skupiny „Dunaj" z Komárna a klubu 
abstinentov „N ový začiatok" z Levíc. 

V záverečný deň boli spoločne s certifikátmi o účasti distribuované do
tazníky spokojnosti. Vyplnených bolo 51. Na škále od O (žiadna spokojnosť) 
po 10 (maximálna spokojnosť) bolo podujatie hodnotené účastníkmi v prie
mere veľmi vysoko, spokojnosť s kvalitou príspevkov bola 9,06, spokojnosť 
s organizáciou podujatia na mieste - komplexne bola 9,60, spokojnosť s ho
telovými službami a podmienkami konferencie bola tiež vysoká - od 8,60 do 
9,63. Vyhodnotenie bude publikované na internetovej stránke Slovenskej 
psychiatrickej spoločnosti (www.psychiatry.sk) a na stránke časopisu 

(www.adzpo.sk). 

Počas konferencie zasadla redakčná rada časopisu a tiež sekčný výbor. 
Čo sa týka časopisu, konštatujeme, že na konferencii odznelo niekoľko zaují
mavých príspevkov, aj pôvodných prác, ktoré by si zaslúžili publikáciu. Na 
zasadnutí výboru referoval predseda o predbežnom rozpočte konferencie, 
zdá sa, že navzdory obavám pred podujatím, budeme v zisku. Padol preto aj 
návrh, zaviesť súťaž o najlepšiu pôvodnú prácu (poster alebo prezentácia), 
ktorej autor(i) by získal(i) na ďalšie podujatie bezplatný vstup a mal(i) hra
dené náklady spojené s ubytovaním. Prítomní členovia tento návrh podpori
li. Zvažujeme aj zavedenie plenárnych prednášok. 
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Na záver, milé kolegyne a kolegovia, dovoľte aby som sa poďakoval všet
kým aktívnym prispievateľom, a tiež všetkým, ktorí si ich prišli vypočuť, 
členom organizačného a programového výboru, zvlášť potom dr. Turčekovi, 
ktorý už tradične zabezpečil on-line nahrávanie a následné vydanie abs
traktov, p. Gulišovej ap. Vojtkovej zo Slovenskej lekárskej spoločnosti, a vô
bec všetkým, ktorí prispeli k dobrej atmosfére a organizácii, osobitne našim 
partnerom a zástupcom spoločnosti Bardejovské Kúpele a.s. V neposlednom 
rade, blahoželám kolegom Maidanevych a Semerenko, ktorí si svojou pre
zentáciou získali publikum. 

Ostáva mi už len pozvať Vás na budúcoročné bienále tradičného poduja
tia v Bojniciach (10. bojnická AT konferencia, resp. III. dni prof. V. No
votného), ktoré bude realizované opäť v Hoteli Pod zámkom v dňoch 29. 9. -
1. 10. 2017. 

Bardejov 22. 10. 2016 
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