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Organizátor 

Organizer 

Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu,  

o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti 

v spolupráci s  World Healthy Living Foundation, Poľsko   

Slovak Bioregenerative Medicine Association,  

a member of the Slovak Medical Association 

 

 

 

10. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium o 

bioregeneračnej medicíne na Slovensku 

10. International Scientific and Educational Symposium of 

Bioregenerative Medicine in Slovakia 

 

27. apríl  2023,  09 00 – 16 00 h 

April  27th,  2023, 09.00 a.m. -- 17.00 p.m. 

 

Miesto konania               

 Venue of the symposium 

Hotel Tatra, Kongresová sála LUX, 

Námestie 1 Mája, č. 5, 

811 06 Bratislava- Staré mesto 

 

 

Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD. 

Prezidentka SSBRM a sympózia, iniciátorka, vedecký a odborný garant 

President of SSBRM, president and scientific guaranty of symposium 
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Predslov prezidentky a vedeckej garantky sympózia 

 
 

Vážené a milé kolegyne a kolegovia, spolupracovníci z interdisciplinárnych odborov 
 a milí naši priaznivci, 

 
 

s radosťou vás pozývam na  výročné 10. Medzinárodné vedecké a edukačné 

sympózium o  bioregeneračnej medicíne. V tomto roku sme vytvorili sympózium 

v spolupráci so spoločnosťou World Healthy Living Foundation, ktorá vznikla 

v Poľsku a pôsobí v oblasti fytoterapie a nutrície už 15 rokov na medzinárodnom 

trhu. Pripravila som pre vás opäť veľmi pestrú  paletu zaujímavých tém z 

vedeckej integratívnej medicíny.  

1. Prehľad noviniek v diagnostike a terapii v integratívnej medicíne 

2. Liečebné fytoterapeutické protokoly vytvorené na základe znalosti synergického 

a antagonistického účinku účinných látok v liečivých rastlinách, zelenine a ovocí a ich 

vplyv na regulačné systému v organizme, nový systém šetrného spracovania liečivých 

rastlín, ovocia a zeleniny bez použitia chemických stabilizačných látok, ktoré si 

vytvorila a patentovala spoločnosť DUO Life.  

3. Z oblasti fyzioterapie prezentujeme zaujímavú prednášku o aktivácii a tréningu 

muskulárnych fascií a ich vplyv na zlepšenie zdravotného stavu organizmu:  

4. Prepojenie gastrointestinálneho traktu s CNS cez inervačný systém n. vagus a ich 

vzájomné interakcie. 

7. Prezentácia experimentálnej  transdermálnej biofotónovej terapie v integratívnej 

medicíne 

8. Úvodné prednášky pre edukačné semináre z mikroimunoterapie, mikroekológie 

čreva a z funkčnej svalovej diagnostiky pre záujemcov o štúdium. 

  

Ďakujeme vám za Vašu účasť na našich sympóziách, ktorou podporujete rozvoj 

integratívnej medicíny na Slovensku.  

 

                                                   

Vedomosť je silná zbraň na ochranu 

 pred nevedomosťou a jej následkami ! 
                                                        

                                                        

                                                                    Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD. 

                                                           Prezidentka SSBRM 
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Zameranie a ciele sympózia Slovenskej spoločnosti 
pre bioregeneračnú medicínu (SSBRM) 

 

 
 

1. Kontinuálna edukácia slovenských lekárov renomovanými vedecko – 

výskumnými pracovníkmi z univerzitných kliník a výskumných inštitútov 

s vedecko – pedagogickými hodnosťami v novom  interdisciplinárnom 

progresívne sa rozvíjajúcom odbore integratívnej bioregeneračnej medicíny. 

2. Prezentácia najnovších nezávislých výsledkov z oblasti experimentálneho a  

klinického vývoja a výskumu v odbore integratívnej bioregeneračnej medicíny 

a ich využitie v diagnostike a liečbe v integrácii do  klasickej medicíny. 

3. Motivácia slovenských lekárov k záujmu o integratívnu medicínu a jej 

diplomované postgraduálne štúdium pri lekárskych komorách, zatiaľ len v 

zahraničí.  

4. Zlepšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v prospech pacienta 

rozšírením si vedomostí a možnosti vo vedeckej diagnostike a liečbe pacienta. 

5. Udeľovanie cien a pôct SSBRM s akademickým laudačným  ceremoniálom:  

5.1. Kryštálová medaila za vedu a výskum v oblasti bioregeneračnej 

a integratívnej medicíny,   

5.2. Cena Dr. Martina Kukučína za bioregeneračnú medicínu integrovanú do 

praktickej medicíny  -  za celoživotné dielo výkonu lekárskeho povolania, za 

vysokú odbornosť a empatický prístup k pacientom,  

5.3. Ďakovný list kolegom z nemedicínskych interdisciplinárnych odborov, 

ktorí sa podieľajú na rozvoji odboru bioregeneračnej integratívnej medicíny 

a spolupracujú so SSBRM..   

6. Otvorené diskusné fórum pre lekárov pôsobiacich v privátnej sfére 

a poskytujúcich alternatívnu (Integratívnu) terapiu – výmena praktických 

skúseností, prezentácia kazuistík. 

7. Podpora prezentácie slovenských firiem produkujúcich fytoterapeutické 

farmaceutické výrobky a potraviny v biologickej kvalite. 
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Vedecký program. 
Scientific Program 

 
09 00 – 09 10 h   
Otvorenie sympózia a príhovor prezidentky SSBRM   
Opening  the symposium and preface of the president 
 
 
 
I. Téma/Topic  
Novinky v integratívnej medicíne – stimul pre hlbšie štúdium prezentovaných 
tém 
News in integrative medicine - an incentive for a deeper study of the presented topics  
 
09 10 – 10 00 h 
Doc. MUDr. J. Wendlová, PhD. (SK): Prehľad noviniek v integratívnej medicíne  
(50 min). 
Overview of news in diagnostics and therapy in integrative medicine 
  
 
III. Téma/Topic 
Fytoterapia – výživové doplnky/Phytotherapy -supplements 
 
 
10 00 – 10 15 h 
 
Ing Juraj Kudjak: Prezentácia tradičnej ekologickej manufaktúry z Čičmian 
Presentation of the traditional ecological manufactory from Čičmany. 

SSBRM poskytla prednášku bezplatne v rámci Programu podpory rozvoja 
slovenských tradičných ekologických remesiel 

 
                                                                                                                           
 
10 15 – 10 30 h (15 min) 
Prestávka/Break/Prezentácia firiem a ich prípravkov/ Firm presentations 
 
 
 
 IV. Téma/Topic 
Fytoterapia v regulačnej medicíne/ Phyotherapy in the regulatory medicine 
 
 
10 30 – 11 30 h 
Dr. rer. nat. Piotr Kardasz, Dr.h.c. (PL): Originálne fytoterapeutické receptúry 
zohľadňujúce optimálnu dávku, synergický a antagonistický účinok na regulačný 
homeostatický systém organizmu (60 min). 
Original phytotherapeutic formulas taking into account the optimal dose, synergistic 
and antagonistic effect on homeostatic regulatory systems in the body 
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11 30 – 12 30 h (60 min) 
Obedňajšia prestávka/Break/Prezentácia firiem a ich prípravkov 
Firm presentations   
 
12 15 – 12 35 h      
Dr. rer. nat. Piotr Kardasz, Dr.h.c. (PL): Otvorená interaktívna diskusia pre odborné 
plénum - otázky a spätné reflexie k prednáške. 
Open interactive discussion for the expert plenary - questions and reflections on the 
lecture. 
 
VI. Téma/Topic 
Ekologické tradičné slovenské výrobky/ Ecological traditional Slovak products 
 
 
12 35 – 12 50 h 
 
Ing. Adrián Doboly (SK): Aktuálne poznatky využitia beta glucanu v medicínskej 
praxi. Current knowledge of the use of beta glucan in medical practice, 
 
 
 
V. Téma/Topic 
Gastroenterológia – neurológia/Gastroneterology-neurology 
 
 
12 50 - 13 20 h 
Doz. Dr. Med. Thomas Rampp, PhD. (DE): Prepojenie črevného traktu s CNS.   
Gut – brain – axis. 
 
 
VI. Téma/Topic 
Biofotónová terapia/Biophoton therapy 
 
13 20 – 13 35 h 
PharmDr. Katarína Sidorová, (SK):  
Transdermálna biofotónová aplikácia a jej použitie v lekárskej integratívnej praxi 

Transdermal biophoton application and its use in medical integrative 
practice 
 
   
13 35 – 13 50 (15 min) 
Prestávka/Break/Prezentácia firiem a ich prípravkov/Firm presentations  
 
VII. Téma/Topic   
Mikrobion/Microbion                   Pozvánka na edukačný seminár 
 
 
 13 50 – 14 20 h 



 

 
6 

Doc. MUDr. J. Wendlová, PhD.: Mikroekológia čreva – úvodná prednáška 
k edukačnému semináru (Fyziológia, patológia, diagnostika a terapia) 
Microecology of the intestine - introductory lecture to the educational seminar 

(Physiology, pathology, diagnostics and therapy) 
 
VIII. Téma/Topic 
Mikroimunoterapia / Micro- immunotherapy    Pozvánka na edukačný seminár 
 
 
14 20 – 14 50 h 
 
Doc. MUDr. J. Wendlová, PhD.: Mikroimunoterapia – úvodná prednáška 
k edukačnému semináru. 
Microimmunotherapy - introductory lecture to the educational seminar. 
  
IX.. Téma/Topic 
Funkčná svalová diagnostika   FMD            Pozvánka na edukačný seminár 

Functional muscle diagnostics 
 
14 50 – 15 10 h 
Doc. MUDr. J. Wendlová, PhD.: Funkčná svalová diagnostika - úvodná 
prednáška k edukačnému semináru. 
Functional muscle diagnostik - introductory lecture to the educational seminar. 
 
Diskusia / Disccusion (30 min) 

 
15 10 – 16 00 h  Záver / Conclusion 
 
Zhodnotenie sympózia, plány SSBRM na budúci rok, plán edukačných 
seminárov, interaktívna diskusia s plénom, návrhy, pripomienky (15 min) 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Hosťujúci prednášateľ  
 

Dr. rer. nat. Piotr Kardasz, Dr.h.c. (Poľsko)               
 
Odborný profil 
 
Biológ, pedagóg, novinár, publicista a autor série príručiek o prírode, botanike, 

fytoterapii a zdravom životnom štýle. Študoval na  Jagelovskej univerzite 

v Krakove na Fakulte biológie a vied o Zemi, odbor botanika. Za jeho rozsiahle 

odborné vedomosti  z botaniky, v odbore liečivých rastlín a ich aplikácie v liečiteľstve 

mu Lekárska fakulta Univerzity udelila čestný titul Doctor honoris causa.  

Je spoluzakladateľom a vedúci Vedeckej rady Ústavu zdravotnej prevencie 

v Krakove, predsedom vedeckej rady spoločnosti DuoLife S.A, ktorá sa zaoberá 

produkciou prírodných potravinových doplnkov vytvorených na základe najnovších 
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vedeckých znalostí z oblasti integratívnej medicíny a používa originálne šetrné 

technológie na spracovanie liečivých rastlín, ovocia a zeleniny pre svoje prípravky. 

Pre spoločnosť DUO Life vypracoval komplexnú koncepciu fytoterapeutických 

protokolov na podporu zdravia a prevenciu najmä civilizačných ochorení. Je 

skutočným nadšeným botanikom pre liečivé rastliny z celého sveta a je zástancom 

holistického prístupu k liečbe pacienta. V Poľsku je známy pre množstvo 

rozhlasových a televíznych programov, vrátane prírodopisných dokumentárnych 

filmov a relácií, realizovaných pre TVP Katowice Television, Poľskú televíziu TVR24, 

Silesia Television, Radio eM a Radio Katowice. Tiež je spoluautorom patentu  

v oblasti environmentálnych technológií, ktorý získal prestížnu cenu „Eureka 2002“ 

na veľtrhu v Bruseli za technológiu „Izoling“, ktorú úspešne zaradil Ústav 

hospodárenia so surovinami Poľskej akadémie vied do strategického plánu Poľska 

pre odpadové hospodárstvo. Bola mu udelená Cena I. stupňa Ministerstva školstva a 

športu SR za celoživotnú pedagogickú činnosť a medaila Národnej školskej komisie. 

Od roku 2015 je lektorom Európskej sociálnej kampane „Žijem vedome“, ktorú 

organizuje nadácia World Healthy Living Foundation založená a aktívne pôsobiaca v 

Poľsku. Je spoluautorom publikácie „Imunita vo vašich rukách“. - praktický 

sprievodca pre vašu imunitu. Linky k filmom o práci a živote Dr Kardasza  

https://bit.ly/3wDG9wX https://bit.ly/3LcEa8y  

Muž plný vášne a lásky k prírode. Jeho životným poslaním je zvyšovať poznanie o 

zdravom a zodpovednom životnom štýle a takým spôsobom chce povzbudiť svojich 

poslucháčov, aby urobili vedomé voľby, a prevzali tak zodpovednosť a starostlivosť o 

svoje zdravie do vlastných rúk a zlepšili si svoj zdravotný stav.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CK ERIDAR aj toho roku podporuje naše sympózium 

venovaním 1 poukazu  výhercovi s 50% zľavou pre 

regeneračný a rehabilitačný pobyt 
 

 

CK ERIDAR sponzorsky venuje pre jedného účastníka sympózia  
regeneračný pobyt s 50% zľavou + pre partnera pobyt s 25% zľavou. 
Výber účastníka zájazdu sa uskutočni náhodným výberom z čísiel, 

ktoré obdržia účastníci pri registrácii.  
Čísla, ktoré ste obdržali pri registrácii, si prosím uchovajte  

do konca sympózia! 
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