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Vážení experti,

srdečne Vás pozývame na VI. ročník vedeckého kongresu 
o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody 
a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny. Červenkove 
dni sú každoročne hlavným kongresom epidemiológov, 
zahŕňajú komplexnú problematiku prevencie infekčných 
chorôb vrátane zoonóz a očkovaním preventabilných 
nákaz, chronických chorôb a nozokomiálnych nákaz. 
Kongres venovaný zoonózam organizujeme raz za dva 
roky s cieľom priniesť nové poznatky 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 
voči antibiotikám. Spojenie týchto dvoch podujatí dáva 
predpoklad pre diskusiu a výmenu najnovších informácii 
na jednotlivé problémy medzi odborníkmi z viacerých 
vedeckých oblastí, čo prispeje k ich širšiemu rozhľadu, 
odbornému rastu a zlepšeniu prevencie chorôb nielen 
ľudí, ale aj zvierat.

Tešíme sa na Vás.

Vedecký a organizačný výbor konferencie
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otvorenie kongresu 10:00

odborný program 10:30 – 18:00 9:00 – 18:00 9:00 – 13:00

Ukončenie kongresu 13:00

Akceptované budú len pôvodné práce. Príspevky budú vydané 
v recenzovanom zborníku s udeleným ISBN. Konferencia bude 
hodnotená kreditmi cME.

KoNFERENČNý PoPLAToK:

Platba vopred Platba na mieste

Členovia Národných 
odborných Vedeckých 
Skupín (NoVS) pre BIoHAZ, 
AHAW a Hygienu potravín

Bez poplatku Bez poplatku

Prezentujúci autor Bez poplatku Bez poplatku

Členovia ČSSM* 20 € 40 €

Členovia SEVS** 20 € 40 €

ostatní - 40 €

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

Platba konferenčného poplatku: bankovým prevodom 
najneskôr do 15. 09. 2018

Členovia SEVS: Číslo účtu: SK36 0200 0000 0000 0453 2012,
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816 07 Bratislava, Slovensko, Majiteľ účtu: Československá spoločnosť 
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FoRMy PREZENTÁcIí:
prednáška á 10 min. 
poster - 100 × 120 cm (šírka x dĺžka).

UByToVANIE:
si účastníci kongresu zabezpečujú individuálne.

INFoRMÁcIE o KoNgRESE:
Informácie o kongrese budú priebežne zverejňované na webových 
sídlach: http://www.konferencia-zoonozy.estranky.sk/ a www.cssm.info 
alebo v prípade otázok nás môžete priamo kontaktovať:
Ing. Petra Vanková, Phd.: +421 2 592 66 545; petra.vankova@land.gov.sk

dÔLEŽITÉ TERMíNy:
Termín pre zaslanie prihlášky: 30/07/2018
Termín pre zaslanie príspevku: 15/09/2018

Prihlášku aj príspevok zasielajte e-mailom na adresu: 
petra.vankova@land.gov.sk



INŠTRUKcIE K PRíPRAVE PRíSPEVKU:

Príspevok:
príspevok píšte v slovenskom (českom) jazyku podľa nasledujúcich 
inštrukcií: 
typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, dĺžka 
príspevku aj s literatúrou max 4 strany A4. Príspevky zasielajte vo Worde 
s názvom: priezvisko.docx (doc).

Štruktúra príspevku:
1. Názov – veľké a tučné písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, 

riadkovanie 1,5, vycentrovať text
2. Autori – priezvisko, iniciála mena, bez titulov, podčiarknuť priezvisko 

prezentujúceho (ak sú autori z viacerých organizácií, označiť 
organizácie číselne za iniciálu mena ako horný index) písmo Times 
New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, vycentrovať text 

3. Pôsobisko autora – názov oddelenia/fakulty/organizácie, adresa, 
e-mailový kontakt prezentujúceho autora (ak sú autori z viacerých 
organizácií, označiť organizácie číselne ako horný index pred názov 
organizácie), vycentrovať text, kurzíva, písmo Times New Roman, 
veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, nepoužívať skratky, medzera za 
odsekom 12b.

4. Členenie príspevku – štandardná štruktúra – Úvod, cieľ práce, Metódy, 
Výsledky a diskusia, Záver, Literatúra (literatúru citujte podľa číselného 
poradia). Nadpisy tučné písmo, zarovnať vľavo. Zvyšný text zarovnať od 
kraja ku kraju, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 
1,5, nepoužívať skratky, medzera za odsekom 6b.

5. obrázky a tabuľky – umiestniť do textu, názov nad tabuľkou a pod 
obrázkom (nadpis tučné písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, 
zarovnaný vľavo).

Príspevky, ktoré nebudú spĺňať tieto kritéria, budú vrátené na prepracovanie.
organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov.
Na nasledujúcej strane uvádzame príklad príspevku.



VÝSKYT VÍRUSU HEPATITÍDY TYPU E V POTRAVINÁCH

Theiszová M.1, Kotrčová Z.2

1Oddelenie epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
2Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, Fakulta chemickej 

a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, Bratislava

(e-mail: xyz@pobox.sk)

Úvod: Vírus hepatitídy E (HEV) je RNA vírus z rodu Hepevirus, čeľade 

Hepeviridae. Vírus je odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia a rezis-

tentný voči chlóru v koncentráciách, ktoré sa používajú pre prípravu pitnej 

vody. HEV má štyri genotypy, z ktorých genotypy 1 a 2 infikujú len ľudí 

a genotypy 3 a 4 majú zoonotický potenciál. Kým genotypy 1 a 2 sú zod-

povedné za ochorenia v rozvojových krajinách, genotypy 3 a 4 vyvolávajú 

ochorenia aj v priemyselne vyspelých krajinách. Genotyp 3 (HEV gt-3) je 

rozšírený medzi ošípanými v Európe, v Severnej Amerike a v Japonsku(1). 

Vírusová hepatitída typu E je infekčné ochorenie pečene, ktorá bola ako 

ochorenie ľudí rozoznaná až v roku 1980. Ochorenie sa šíri fekálno-orálnou 

cestou, kontaminovanou vodou a potravinami i transfúziou(2)....

Cieľ práce: Analyzovať prípady vírusovej hepatitídy E (VHE), ktoré sa 

v roku 2016 vyskytli na Slovensku a boli hlásené do Epidemiologického in-

formačného systému EPIS.

Metódy: Bola vykonané deskriptívna analýza 42 prípadov VHE hlásených 

v roku 2016 do EPISu. Ochorenia boli analyzované podľa pohlavia, miesta 

ochorenia vrátane importovaných nákaz, podľa veku a rizikových potravín.

PRíKLAd:



Výsledky a diskusia: V roku 2016 bolo v SR hlásených 42 ochorení na 

VHE (chor. 0,8/100000), čo je vzostup o 61,5 % oproti roku 2015. Ochore-

nia hlásilo sedem krajov Slovenska, najviac 12 ochorení bolo v Nitrianskom 

a rovnako 12 sa vyskytlo v Košickom kraji. Ochorenie nebolo zaznamena-

né v Trenčianskom kraji. Ostatné kraje hlásili po jednom až siedmych prí-

padoch (Prešov, Trnava, Bratislava, Banská Bystrica, Žilina). Ochorelo 25 

mužov a 17 žien...

Záver: V roku 2016 ochorelo na VHE 42 osôb, čo je vzostup o 61,5 % oproti 

roku 2015. Najviac ochorení bolo v Nitrianskom a Košickom kraji. Importo-

vané nákazy boli 2, po jednom prípade z Alžírska a Španielska. Na prítomnosť 

HEV v roku 2016 nebola vyšetrená žiadna vzorka potravín, vody a zvierat.

Poďakovanie: Táto práca bola…
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