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XIX. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI
15. – 17. 9. 2021, Špindlerův Mlýn
Vážení přátelé, kolegyně, kolegové,
je naší milou povinností Vás všechny pozvat na výroční XIX. kongres České spondylochirurgické společnosti
pořádaný v termínu 15. - 17. 9. 2021. Pro konání kongresu jsme zvolili příjemné prostředí Špindlerova Mlýna
v samém srdci Krkonoš v termínu malebného babího léta. Odborný program kongresu se bude skládat z částí
určených pro lékaře a sestry, a bude obsahovat všechna obvyklá témata. Naší snahou bude podpořit
multidisciplinární charakter setkání s účastí dalších spřízněných odborností. Kongresový hotel Horal prošel
komplexní rekonstrukcí a nabízí kromě standardních hotelových služeb i bohaté sportovní vyžití včetně
rozsáhlého wellness zázemí. Pro zájemce je možné prodloužit pobyt v hotelu za zvýhodněných podmínek
o následující víkend, užít si našich velehor a vyrazit třeba na nedalekou Luční boudu nebo rovnou na Sněžku.
I přes neutěšenou epidemiologickou situaci doufáme, že budeme kongres v září organizovat klasickou
prezenční formou v obvyklém formátu. O aktuální situaci Vás budeme pravidelně informovat.
Věříme, že plánovaný kongres bude pro Vás tradičně nejen kvalitní odbornou událostí, ale i po dlouhé době
příjemným společenským a relaxačním zážitkem.
Těšíme se na setkání ve Špindlerově Mlýně.
doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika UJEP a MN, Ústí nad Labem

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
15. – 17. 9. 2021
OREA Resort Horal, Svatopetrská 280, Špindlerův Mlýn

POŘADATEL KONGRESU
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
NCH klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v
Ústí nad Labem, o.z.

PREZIDENT KONGRESU
doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA – NCH klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

VĚDECKÝ VÝBOR
PŘEDSEDA – doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA
ČLENOVÉ
doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.
doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
as. MUDr. Tomáš Vyskočil

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
PŘEDSEDA – doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA
ČLENOVÉ
Lékařská sekce:
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
MUDr. Martin Bolcha
MUDr. Jan Lodin
prim. MUDr. Pavel Maršálek

Sesterská sekce:
Kateřina Tomová
Lucie Lippertová
Mgr. Věra Zemanová
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TÉMATA LÉKAŘSKÉ SEKCE A SESTERSKÉ SEKCE
Onemocnění krční páteře
Patologie míchy (včetně úrazů a intradurálních lézí)
Umělá inteligence (robotika, navigace, biomechanické modely)
Komplikace
Mezioborová spolupráce
Vária

SEKRETARIÁT KONGRESU, INFORMACE
REGISTRACE a UBYTOVÁNÍ
INFORMACE, AKTIVNÍ ÚČAST
Alena Fraňková
Tel.: +420 475 207 082
E-mail: info@bos-congress.cz

Jeanette Lacinová
Tel.: +420 475 214 226
E-mail: lacinova@bos-congress.cz

BOS. org s.r.o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem
www.bos-congress.cz

www.spondylo-kongres.cz
KREDITNÍ HODNOCENÍ KONGRESU
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci
s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako
taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.
FYZIOTERAPEUTI – Žádost o akreditaci bude podána u UNIFY

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM KONGRESU
15. 9. 2021 - středa
16.00 – 19.00
Registrace na kongres
19.00 – 21.00
Uvítací koktejl
16. 9. 2021 - čtvrtek
07.30 – 18.00
Registrace
08.30 – 12.30
Odborný program – lékařská sekce
12.30 – 13.30
Oběd
13.30 – 18.00
Odborný program – lékařská sekce
13.00 – 17.30
Odborný program – sesterská sekce
20.00 – 01.00
Společenský večer
17. 9. 2021 - pátek
08.00 – 13.30
08.30 – 12.00
08.30 – 12.50
12.50 – 13.00
12.00 – 14.00

Registrace
Odborný program – sesterská sekce
Odborný program – lékařská sekce
Závěr kongresu
Oběd

AKTIVNÍ ÚČAST
AKTIVNÍ ÚČAST – REGISTRACE ON-LINE
Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 31. 5. 2021 na stránkách:
www.spondylo-kongres.cz/aktivni-ucast
Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt. Doručení Vám bude potvrzeno na Vámi
zadaný e-mail. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové
adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstraktu – možno vložit později.
Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE K DODÁNÍ ABSTRAKTŮ
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě nejpozději do uzávěrky registrace pro aktivní účast
dne 31. 5. 2021.
Abstrakty je možno následně editovat do sborníku přednášek, termín úpravy/uploadu abstraktů je nejpozději do
16. 8. 2021. Více informací na www.spondylo-kongres.cz/aktivni-ucast

POSTERY
Postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových LCD obrazovkách.
E-postery budou vystaveny po celou dobu kongresu a budou k dispozici všem účastníkům. Účastníci si mohou
samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích. Pro vypracování Vaší
e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.
• E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 24. 8. 2021 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE
AKTIVNÍ ÚČASTI.
Programový výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové sekce.
V případě pozdního zaslání výbor negarantuje zařazení do programu.

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ PŘEDNÁŠKY, E-POSTERU
Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky, či e-posteru informováni programovým výborem kongresu nejpozději
7. 6. 2021 e-mailem. Program a informace o délce přednášky bude k dispozici od 30. 6. 2021. Prezentující
autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým
výborem kongresu.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
DŮLEŽITÁ DATA
31. 5. 2021
7. 6. 2021
15. 6. 2021
30. 6. 2021
16. 8. 2021
24. 8. 2021
15. - 17. 9. 2021

Uzávěrka registrace pro aktivní účast – přednáška, e-poster
Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky, e-posteru
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
Program
Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky a posteru do sborníku
Termín uploadu elektronického posteru
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REGISTRAČNÍ POPLATKY
Lékař/ka
SZP, student/ka*

Úhrady do 15. 6. 2021
2 500 Kč
1 200 Kč

Úhrady od 16. 6. 2021
2 700 Kč
1 400 Kč

* Student/ka (do 26 let) zašle po registraci na e-mail: info@bos-congress.cz kopii své ISIC karty nebo
jiné potvrzení o studiu

V ceně registračního poplatku jsou: vstup na kongres a výstavu firem, kongresové materiály, občerstvení
o přestávkách, objednaná vstupenka na uvítací koktejl dne 15. 9. 2021, certifikát.
Ceny poplatků jsou vč. 21 % DPH.
Vstupenku na Uvítací večer je nutno rezervovat při registraci zvlášť.

STRAVOVÁNÍ
Obědy budou podávány formou menu (polévka, hlavní chod, salátový bar a voda). O přestávkách odborného
programu bude podáváno malé občerstvení.
16. 9. 2021 Bufet 350 Kč

17. 9. 2021 Bufet 350 Kč

Obědy si prosím objednejte při Vaší registraci. Ceny obědů jsou uvedeny vč. 10 % DPH.
Žádáme účastníky, kteří požadují bezlepkové nebo vegetariánské občerstvení, aby tuto skutečnost vyznačili
při registraci u stravování.
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SPOLEČENSKÝ PROGRAM
UVÍTACÍ KOKTEJL
15. 9. 2021
19.00 – 21.00
Místo konání: restaurace OREA Resortu Horal, Špindlerův Mlýn
Program: uvítací koktejl bude s welcome drinkem a malým občerstvením.
Cena Uvítacího koktejlu
Doprovodná osoba

zdarma pro registrované účastníky
450 Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER
16. 9. 2021
20.00 – 01.00
Místo konání: OREA Resort Horal, Špindlerův Mlýn
Program: večeře formou rautového pohoštění, program.
Cena společenského večera

850 Kč

Vstupenky na společenské programy si prosím rezervujte při Vaší registraci na kongres. Nebudou-li
objednány, nejsme schopni Vám zaručit možnost dokoupení na místě. Ceny společenského programu jsou
uvedeny vč. 21 % DPH.

UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ
OREA Resort Horal ****
Svatopetrská 280, Špindlerův Mlýn
Nově zrekonstruovaný Orea Resort Horal**** nabízí moderně vybavené pokoje různých kategorií, konferenční
prostory a letní terasu. Pokoje, které mají ve standardu LED televizi s minimální úhlopříčkou 43″ s HD satelitními
programy, telefon, trezor, minibar, čajový/ kávový set a Wi-Fi připojení. Koupelny se sprchovým koutem, toaletou
a fénem. Většina hotelových pokojů disponuje balkonem a překrásným výhledem do údolí Sv. Petra, celý areál
hotelu je nekuřácký. Snídaně je podávána formou bohatého bufetu. Parkování pro hotelové hosty zdarma.
Check-in: od 14.00 hodin, check-out: do 11.00 hodin.
Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj (1 lůžko/1 noc)

2.450 Kč
1.330 Kč

Cena ubytování nezahrnuje místní poplatek stanovený zákonem č.278/2019 Sb., který je hrazen nad rámec
ceny ubytování ve výši 30 Kč za osobu a noc v hotelové recepci.
Informace k ubytování ve vícelůžkových pokojích: Pokud v registračním formuláři neuvedete, s kým chcete
být ubytován/a, bude další lůžko obsazeno jinou osobou stejného pohlaví.

DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ
Ubytování si prosím rezervujte při Vaší registraci na kongres. Vaši objednávku po odeslání Vaší registrace
považujeme za závaznou. Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději do 7 dnů po provedení Vaší
objednávky. Zaplacené ubytování bude při Vašem příjezdu rezervováno v hotelové recepci na Vaše jméno.
Informace k registraci a ubytování – Alena Fraňková - tel.: +420 475 207 082, info@bos-congress.cz.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI ON-LINE
Na stránkách www.spondylo-kongres.cz/registrace
Vypište prosím formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré Vámi požadované služby.
Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.
Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout.
Po obdržení Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů na Vámi zadaný e-mail zasláno
potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě.
Vaši registraci s objednávkou považujeme za závaznou. Žádáme Vás o včasnou úhradu plateb.
Uvedené poplatky – registrace, uvítací koktejl a společenský večer jsou včetně 21 % DPH, ubytování a obědy
včetně 10 % DPH.
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ÚHRADA POPLATKŮ
REGISTRACE, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A SPOLEČENSKÉHO POGRAMU
Úhradu plateb proveďte, prosím, na účet firmy BOS. org s. r. o. ve prospěch účtu:
Název banky: UniCredit Bank Czech Republic a. s.
Číslo účtu: 1002040764/2700
Variabilní symbol: 202125
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.
Bankovní převod ze Slovenské republiky
Název banky: FIO banka, a. s.
Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic
Adresa majitele účtu: BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic
Číslo účtu: 2300539226/8330
Variabilní symbol: 202125
IBAN: CZ3620100000002300539226
SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.
Pro platby ze zahraničí použijte přepočet FIO banky dle aktuálního denního kurzu – DEVIZOVÉ KURZY
- NÁKUP. ODKAZ – www.fio.cz
(Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na hlavní stránku Fio banky. Po srolování dolů naleznete v levém
dolním rohu stránky DEVIZOVÉ KURZY. Vyberte devizový kurz NÁKUP.)
Platba ze SR se zadává jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu). Poplatky budou
zaslány na účet vedený v CZK, Fio banka provede automaticky konverzi prostředků aktuálním kurzem banky.
Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.
Firma BOS. org s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.ES
BOS.org s.r.o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 640498796, DIČ: CZ64049876

STORNO POPLATKY
Registrační poplatek
• do 19. 8. 2021 bez storno poplatků
• od 20. 8. 2021 do 31. 8. 2021 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 1. 9. 2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Stravování a společenský program
• do 5. 9. 2021 bez storno poplatků
• od 6. 9. 2021 do 10. 9. 2021 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 11. 9. 2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Ubytování
• do 15. 8. 2021 bez storno poplatků
• od 16. 8. 2021 do 29. 8. 2021 storno poplatek 75 % ze stornované objednávky
• od 30. 8. 2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení e-mailem na
sekretariát kongresu BOS. org s. r. o.- e-mail: info@bos-congress.cz, zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.
Vrácení poplatků
• Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten
od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.
• Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet,
z kterého byla uhrazena Vaše platba.

Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách

www.spondylo-kongres.cz

