
pozvánka – druhá informácia 

– 1 – 

SOCIETAS INTERNATIONALIS MEDICINE NATURALIS 
Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny 

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o. 
Sekcia akupunktúry ASLSR 

Mesto Šamorín 

 

I. kongres Medzinárodnej spoločnosti 
naturálnej medicíny 

XXII. interdisciplinárny lekársky kongres 
naturálnej medicíny 

pod záštitou primátora mesta Šamorín 
Mgr. Gabriela Bárdosa 

 

12. – 14. október 2018 
Hotel Kormorán, Šamorín – Čilistov, 

Slovenská republika 

 

Drahí priatelia, 

Veľmi radi Vás uvítame na I. kongrese Medzinárodnej spoločnosti naturálnej 
medicíny / XXII. interdisciplinárnom lekárskom kongrese naturálnej medicíny 
v Šamoríne – Čilistove v Slovenskej republike. Kongres je tradičné špičkové 
vedecké a vzdelávacie podujatie pre všetkých lekárov a ďalších špecialistov 
s odborným a interdisciplinárnym zameraním na problematiku naturálnej medicíny. 
V tomto roku kongres kladie dôraz na koncepčné a metodické otázky. Jeho sú-
časťou je sympózium Muzikoterapia a zdravie človeka: veda, prax a vzdelávanie. 

Tematické okruhy kongresu 
• akupunktúra, 
• regeneratívna medicína, 
• vedecká muzikoterapia v naturálnej medicíne, 
• komplexný prístup výskum v naturálnej medicíne, 
• molekulárna biológia a naturálna medicína, 
• matematické a fyzikálne rozmery naturálnej medicíny, 
• bioinformatika v naturálnej medicíne. 
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Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny (Slovenská republika) 
Vedecké centrum muzikoterapie a regeneračných technológií (Ruská federácia) 

Mesto Šamorín (Slovenská republika) 
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. (Slovenská republika) 

Inovatívne medicínske centrum pre liečbu bolesti (Izraelský štát) 
Interdisciplinárne centrum pre výskum hudobnej tvorivosti pri Moskovskom štátnom 

konzervatóriu P.I.Čajkovského (Ruská federácia) 
Európska akadémia hudobnej terapie (Bulharská republika) 

 

Medzinárodné sympózium 
Muzikoterapia a zdravie človeka: 

veda prax a vzdelávanie 
13. – 14. október 2018 
Bratislava / Šamorín, 

Slovenská republika 

Sympózium sa koná v rámci I. ročníka medzinárodného kongresu spoločnosti 
naturálnej medicíny a XXII. Ročníka Lekárskeho kongresu naturálnej medicíny 
pod záštitou primátora mesta Šamorín Mgr. Gabriela Bárdosa. 
Hudobná terapia je účinný, dynamicky sa rozvíjajúci liečebno-profylaktický odbor. 
V mnohých západných krajinách je to uznávaná nezávislá špecializácia s moder-
ným vzdelávacím systémom. 
V Rusku sa vedie systematický vedecký výskum v oblasti muzikoterapie viac ako 
25 rokov. Na tomto základe sú rozvíjané inovatívne spôsoby liečby, rehabilitácie 
a „anti-aging“ ošetrenie proti starnutiu použitím hudby. Uvádzaná liečba získala 
medzinárodné uznanie. Na tomto základe sú zozbierané skúsenosti z mnohých 
krajín sveta v oblasti vedy, praxe a vzdelávania, ktoré dovoľujú integrovať muziko-
terapiu ako globálny účinný systém. 
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Hlavné ciele sympózia 
1. popularizácia výsledkov popredných výskumov a vedeckých úspechov 

v muzikoterapii, 
2. prezentácia inovatívnych terapeutických a „anti-aging“ technológií proti 

starnutiu s využitím muzikoterapie alebo kombinovaných typov terapií, 
3. výmena klinických skúseností, 
4. oboznámenie sa so základnými smermi a normami profesionálnej prípravy 

v oblasti muzikoterapie, 
5. vytvorenie mechanizmov pre účinnú medzinárodnú spoluprácu a výmenu 

skúseností v oblasti vedy, vzdelávania a pokročilých technológií 
v muzikoterapii, 

6. diskusia o zásadách tvorby, rozvoja a koordinácie medzinárodnej siete 
učebno-praktických vedeckých centier muzikoterapie na Slovensku a v iných 
krajinách. 

Tematické okruhy sympózia 
• muzikoterapia ako oblasť vedy a liečebno-preventívnej činnosti, 
• muzikoterapia pri liečbe stresu a neurózy, 
• metódy muzikoterapie pri liečbe bolesti a psychosomatických porúch, 
• muzikoterapia v rehabilitácii onkologických pacientov, 
• technológia muzikoterapie v „anti-aging“ medicíne, 
• muzikoterapia pri liečbe detského autizmu a rozvojových porúch detí, 
• perinatálna muzikoterapia, 
• technológia muzikoterapie vo wellness oblasti a v kúpeľnej liečbe, 
• liečba spevom ako ozdravný proces a kreatívny rozvoj osobnosti, 
• muzikoterapia v psychológii a pedagogike, 
• vzdelávacie programy v muzikoterapii, 
• kombinované použitie muzikoterapie ako metódy zvýšenia efektívnosti 

iných liečebných metód a prostriedkov naturálnej medicíny 

Na sympóziu sú srdečne pozvaní 

hudobní terapeuti, lekári, ergoterapeuti, psychológia, hudobníci, speváci, učitelia, 
umelecký terapeuti, biológovia a všetci tí, ktorí majú záujem o túto tému. 

Účasť 

Predbežný súhlas účasti na sympóziu potvrdili odborníci a vedci z rôznych krajín: 
Slovenska, Ruska, Izraela, Bulharska, Veľkej Británie, Seychelov, Nemecka, Česka, 
Estónska, atď. 
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Program 
Použité kódy štátov 
(DE) Spolková republika Nemecko, (EE) Estónska republika, (IL) Štát Izrael, (MK) Macedónska republika, 
(SK) Slovenská republika, (RU) Ruská federácia, (UK) Spojené kráľovstvo, (US) Spojené štáty americké 

Rokovacie jazyky 
angličtina, ruština, slovenčina 

Piatok 12. 10. 2018 

09:00 – 10:00 Slávnostné otvorenie kongresu, pozdravy hostí 

Teoretické a koncepčné otázky naturálnej medicíny 
Blok A 

10:00 – 10:40 Solár, G. (SK) Teoretické, ideové a koncepčné križovatky akupunktúry 
a naturálnej medicíny v kontexte súčasného vývoja 

10:40 – 11:10 Nigmatulin, R. T, Galiachmetov, R. F. (RU) Naturálna a regeneratívna 
medicína v historickom zrkadle 
(orig. Натуральная и регенеративная медицина в зеркале истории) 

11:10 – 11:30 Coffee break 
11:30 – 12:15 Sungchul, J. (US) Teória jazyka bunky, akupunktúra a moxa 

(orig. Cell Language Theory, Acupuncture and Moxibution) 

12:15 – 13:00 Reid, J. S. (UK) Mechanizmy podporujúce terapiu zvuku na úrovni buniek 
(orig. Mechanisms that Underpin Sound Therapy at the Cellular Level) 

13:00 – 13:30 Diskusia 
13:30 – 15:00 Obed 

Blok B: 
15:00 – 15:30 Beke, G., Kľučár, Ľ. (SK) Ako využiť bioinformatiku v medicíne 
15:30 – 16:00 Ilijevska, T, Davidovski, K. (MK) Inovatívne bioinformatické riešenia 

v oblasti regenerácie a liečenia genetických chorôb 
(orig. Innovative Bioinformatical Solutions in the Field of Regeneration and Genetic 
Disease Treatment) 

16:00 – 16:30 Meißner, F. (DE) Rýchla ušná akupunktúra založená na čakre 
(orig. Fast Chakra-Based Ear-Acupuncture) 

16:30 – 17:00 Solár, J. (SK) Akupunktúrny pyramídový model v časopriestore 
17:00 – 17:20 Murcková, V. (SK) Výživové doplnky ako súčasť liečby v naturálnej 

medicíne 
17:20 – 17:50 Diskusia 
17:50 – 18:00 Coffee break 
18:00 – 19:15 Valné zhromaždenie ISNM 

20:00 Spoločenský program a spoločná večera 
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Sobota 13. 10. 2018 

Medzinárodné sympózium „Muzikoterapia a zdravie človeka: veda prax a vzdelávanie“ 
Blok C 

09:30 – 10:00 Šušardžan, S. V. (RU) Od archaickej psychoterapie po pokročilú 
vedecko-praktickú oblasť: vývoj, úspechy a perspektívy muzikoterapie 
(orig. От архаической психотерапии до развитой научно-практической отрасли: 
эволюция, достижения и перспективы музыкотерапии) 

10:00 – 10:30 Ulicki, O. (IL) Uplatnenie technológie vedeckej muzikoterapie pri korekcii 
psychologického statusu v liečbe onkologických pacientov 
(orig. О применении технологий научной музыкотерапии в коррекции 
психологического статуса онкологических больных) 

10:30 – 11:00 Gajdošíková Zeleiová, J. (SK) Muzikoterapia na Slovensku 
11:00 – 11:30 Coffee break 
11:30 – 12:00 Petrušin, V. I. (RU) Jednota sveta vo zvukoch, rytmoch a farbách 

(orig. Единство мира в звуках, ритмах и красках) 

12:00 – 12:30 Itsekson, A. M. (IL) Integrácia muzikoterapie metódou „Meso-
Forte“ a meso-terapiou pri liečbe bolesti, neplodnosti 
a autoimunitných ochorení 
(orig. Gender Mezzo-Therapy and “Mezzo-Forte” Music Therapy in Combined 
Treatment of Pain, Infertility and Autoimmune Diseases) 

12:30 – 12:45 Diskusia 
12:45 – 14:00 Obed 

Blok E 
14:00 – 14:30 Petuchov, S. V. (RU) „Genetická“ hudba, ako produkt interdisciplinárnej 

interakcie matematiky, biológie a umenia. Perspektívy uplatnenia 
v biotechnológii a v muzikoterapii 
(orig. «Генетическая» музыка, как продукт междисциплинарного 
взаимодействия математики, биологии и искусства. Перспективы применения 
в биотехнологиях и музыкальной терапии) 

14:30 – 15:00 Kručinskaja, Ju. N. (RU) Muzikoterapia v procese liečby a rehabilitácie 
pacientov s duševnými poruchami 
(orig. Music therapy in the treatment and rehabilitation process of patients with 
mental disorders) 

15:00 – 15:30 Filaretovа, T. N. (RU) Integračný prístup k rehabilitácii “výnimočných” detí 
metódami muzikoterapie 
(orig. Интегративный подход в реабилитации «особенных» детей методами 
музыкальной терапии) 

15:30 – 15:50 Gotovskij, M. J. (RU) Posúdenie funkčného stavu pacienta v naturálnej 
medicíne ako krok k efektívnej terapii 
(orig. Оценка функционального состояния пациента в натуральной медицине 
как шаг к эффективной терапии) 

15:50 – 16:10 Coffee break 
16:10 – 16:30 Diskusia 
18:30 – 20:15 Galakoncert 
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Nedeľa 14. 10. 2018 

Muzikoterapia a zdravie 
Blok H 

10:00 – 10:45 Šušardžan, S. V. (RU) Meso-Forte terapia – technológia omladenia 
organizmu a vzhľadu, ako aj antistresový program pomocou uplatnenia 
inovatívnych hudobných terapeutických programov s komplexom „Meso-
Forte“ 
(orig. Мезо-форте терапия — технология омоложения организма и внешности, 
а также для борьбы со стрессами, с применением инновационных музыкально-
терапевтических программ и аппаратно-программного комплекса «Мезо-
Форте») 

10:45 – 11:15 Allik, T. (EE) Metodológia muzikoterapie pre psychosomatické poruchy 
v rámci programov sociálnej, pracovnej a zdravotnej rehabilitácie 
v Estónsku 
(orig. Methodology of Musical Therapy for Psychosomatic Disorders within the 
Framework of Social, Labour and Medical Rehabilitation Programs in Estonia) 

11:15 – 11:45 Jeremina, N. I. (RU) Virtuálna muziko-art-terapia – inovatívna technológia 
ochrany duševného zdravia majstrovskými dielami maliarstva 
a hudobného umenia 
(orig. Виртуальная музыко-арт-терапия — инновационная технология охраны 
психического здоровья шедеврами живописи и музыкального искусства) 

11:45 – 12:15 Šušardžan, R. S. (RU) Analgetická a regeneratívna muzikoterapia 
prístrojovo-programovým komplexom „Akuton“ 
(orig. Противоболевая и регенеративная музыкотерапия аппаратно-
программным комплексом «Акутон») 

12:15 – 12:45 Černikova, E. (RU) Možnosti zlepšenia zdravia kolektívnou tvorbou hudby 
a ich spôsoby využitia pri práci s deťmi základných škôl 
(orig. Health Improving Possibilities of Collective Music Making and Ways of Using 
Them in the Work with Children of Primary School Age) 

12:45 – 14:00 Obed 
14:00 – 14:30  Kuznecov, V. (EE) Aplikácia terapie „Akuton“ v rámci integrovaného 

rehabilitačného procesu u pacientov s muskuloskeletálnymi problémami 
v psychosomatickej medicíne 
(orig. Application of “Akuton”-Therapy in the Framework of Integrative Rehabilitation 
Process in Psychosomatic Medicine in Patients with Musculoskeletal Problems) 

14:30 – 15:00 Šušardžan, S. V. (RU) Vokálna terapia: práca s hlasom, ultrarýchla 
inscenácia speváckeho hlasu, liečba spevom pri ochoreniach pľúc a anti-
aging terapia 
(orig. Вокалотерапия: работа с голосом, сверхбыстрая постановка певческого 
голоса, лечение пением заболеваний легких и антивозрастная терапия) 

15:00 – 15:30 Brain, A. (UK) Účinky vokálnej terapie proti starnutiu „Anti-Aging“ 
(orig. Anti-Aging Effects of Vocal Therapy) 

15:30 – 16:00 Diskusia 
16:00 – 16:20 Coffee break 

16:20 Vyhodnotenie záverov a slávnostné ukončenie kongresu 
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Vedenie kongresu 
Prezident kongresu: MUDr. Gustáv Solár, PhD. 
Viceprezident kongresu: Prof. MUDr. Sergej Vaganovič Šušardžan, 
DMedSc., PhD. 
Generálny sekretár kongresu: MUDr. Mgr. Alica Sekáčová 
Predseda organizačného výboru: MUDr. Juraj Gajdoš 
Public Relations manažér kongresu: Mgr. Ivana Zelizňáková 

Organizačný výbor kongresu 
MUDr. Lucia Dobáková 
Lucia Miklóśová 
MUDr. Magda Miklośová 
Ing. Stefan Miklóś 
MUDr. Viera Murcková 
Ing. Juraj Solár 
PaedDr. Zlatica Solárová, PhD. 
Marek Spál 

Poplatky 
pre členov ISNM a LSNM* do 31. 8. 2018 80 € od 1. 9. 2018 90 € 
ostatní do 31. 8. 2018 120 € od 1. 9. 2018 130 € 
v cene je započítaný obed na piatok a sobotu obed na nedeľu*** 10 € 
študenti** a nepracujúci 
dôchodcovia (bez stravy) 

do 31. 8. 2018 40 € od 1. 9. 2018 40 € 

IBAN SK95 1100 0000 0029 2483 2519 
Variabilný symbol: 102018 
Poznámka: Kongres, meno a priezvisko (neuvádzajte názov spoločnosti) 

Prihláška 
Prihláškou na kongres je formulár na stránke akupunktura.sk – Informácie > 
Kongres naturálnej medicíny 2018 > tlačidlo [Registrácia / Registration] alebo 
kliknite na: https://www.akupunktura.sk/prihlaska-na-kongres/. 
Prihláška je zároveň záväzná objednávka. Po vyplnení a odoslaní prihlášky Vám 
bude na zadanú e-mailovou adresu odoslané potvrdenie o registrácii. Pri platbe 
bankovým prevodom prosíme o úhradu do 10 dní. 
V prípade zrušenia potvrdenej účasti do 28. 9. nás, prosím, kontaktujete na adrese: 
kongres.nm@gmail.com. 

* člen LSNM a ISNM sa musí preukázať dokladom o zaplatení členského príspevku na rok 
2018. Uhradiť členský poplatok priamo na kongrese nie je možné. 

** študent sa musí preukázať platným výkazom o štúdiu (indexom) 
*** v prípade záujmu je potrebné uhradiť nedeľný obed pri prezentácii (prosím, neplaťte tento 

obed bankovým prevodom) 

https://www.akupunktura.sk/prihlaska-na-kongres/
mailto:kongres.nm@gmail.com
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Partneri 
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Medzinárodná spoločnosť naturálnej medicíny 

  
Lekárska spoločnosť 
naturálnej medicíny 

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej 
medicíny G. Solára, s.r.o. 

  

Mesto Šamorín Avita International, a. s. 
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