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VĚDECKÁ RADA / CONVOCATION:

• Prof. Dr. Andreas Fröhlich; autor konceptu Bazální stimulace®, profesor speciální pedagogiky, Spolková republika Německo / Author of the concept of Basic 
stimulation®, professor of special education, Federal Republic of Germany

• Prof. Christel Bienstein; spoluautorka konceptu Bazální stimulace®, vedoucí Oddělení pro výzkum v ošetřovatelství Zdravotnické fakulty Univerzity Witten/Herdecke, 
prezidentka Německého ošetřovatelského svazu, Spolková republika Německo / Co-author of the concept of Basic stimulation®, professorship for the research in 
nursing, the head of the Department for the research in nursing of the Faculty of Health of the Witten/Herdecke University, the president of the Nursing union of 
Germany, Federal Republic of Germany

• PhDr. Karolína Maloň Friedlová; ředitelka INSTITUTu Bazální stimulace® pro Českou a Slovenskou republiku / director of the INSTITUTE of Basic stimulation® for 
Czech and Slovak republic

• Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.; primářka, Dětské kardiocentrum, Národní ústav srdce a cévních chorob, a.s., Slovenská republika / Senior doctor of Pediatric 
Cardiac Intensive Care Unit at the National Institute of Cardiovascular Diseases, Slovak republic

• Prof. Dr. Vlastimil Kozoň, PhD.; univerzitní profesor, AKH - Medizinischer Universitätscampus, Direktion des Pflegedienstes, Wien, Rakousko; Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovenská republika / University professor, AKH – Vienna General Hospital, Management of the Nursing service, Wien, 
Austria; St Elizabeth University of health and social work, Slovak republic

• Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.; přednostka kliniky, Novorozenecká klinika M. Rusnáka, Fakultní nemocnice s poliklinikou Sv. Cyrila a Metoděje Bratislava / 
Chief of Service, Newborn clinic, St. Cyril and Metod University hospital Bratislava, Slovak republic

• Doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.; člen vědecké rady, Fakulta zdravotnictví, Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Slovenská republika / Member 
of the Convocation, Faculty of Health, University of Alexander Dubček Trenčín, Slovak republic

• doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.; prorektorka pro vzdělávání, Katolická univerzita v Ružomberku, Slovenská republika / vice-chancellor for education, 
Catholic university in Ruzomberok, Slovak republic

• Prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.; Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika / Institute 
of Special Education Studies, Faculty of Education, Palacký University Olomouc, Czech republic

• PhDr. Iveta Matišáková, PhD.; děkanka Fakulty zdravotnictví, Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Slovenská republika / dean of the Faculty of 
Health, University of Alexander Dubček Trenčín, Slovak republic

• Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.; přednosta kliniky, Univerzitní nemocnice Martin, Univerzitní profesor, Jesseniova lékarska fakulta v Martině, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Slovenská republika / Chief of Service, University hospital Martin, University professor, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, 
Slovak republic

• doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.; vedoucí Ústavu porodní asistence, Jesseniova lékarska fakulta v Martině, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika 
/ director of the Institute of Midwifery, JJessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava, Slovak republic

• prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.; vedoucí katedry pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika / director of the 
department of education, Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak republic 
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PROGRAM / AGENDA:

11:30 – 13:00 Registrace hostů, občerstvení / Guest registration, snack

1.  BLOK / 1st PART:  13:00 – 15:00

13:00 – 13:45 Slavnostní zahájení, zdravice hostů / Celebratory opening, salutations of guests of honour

13:45 – 15:00 Pedagogicko-psychologická báze pro koncept Bazální stimulace® / Pedagogic-psychologic basis for the concept of Basic stimulation®

Další vývoj konceptu Bazální stimulace® v ošetřovatelské péči založené na vědeckých důkazech / Further development of the concept of Basic 
stimulation® in nursing care based on the scientific evidence.

Prof. Dr. Andreas Fröhlich; Autor konceptu Bazální stimulace®, profesor speciální pedagogiky, Spolková republika Německo / Author of the concept of 
Basic stimulation®, professor of special education, Federal Republic of Germany

Prof. Christel Bienstein; Spoluautorka konceptu Bazální stimulace®, profesorka ošetřovatelství, vedoucí Oddělení pro výzkum v ošetřovatelství 
Zdravotnické fakulty Univerzity Witten/Herdecke, prezidentka Německého ošetřovatelského svazu, Spolková republika Německo / Co-author of the 
concept of Basic stimulation®, professor of the nursing science, the head of the Department for the research in nursing of the Faculty of Health of the 
Witten/Herdecke University, the president of the Nursing union of Germany, Federal Republic of Germany

Občerstvení / Coffee break: 15:00 – 15:40

2.  BLOK / 2nd PART:  15:40 – 17:10

15:40 – 16:10 S Bazální stimulací® na vrchol K2. / With Basic stimulation® to the top of K2.

PhDr. Karolína Maloň Friedlová; ředitelka INSTITUTu Bazální stimulace® pro Českou a Slovenskou republiku / director of the INSTITUTE of Basic 
stimulation® for Czech and Slovak republic

Libor Uher; horolezec, historicky druhý Čech na K2, Česká republika / mountaineer, the second Czech who climbed the K2.

16:10 – 16:20 Koncept Bazální stimulace® jako součást profesní kompetence speciálních pedagogů připravovaných na Univerzitě Palackého v Olomouci. / The concept 
of Basic stimulation® as a part of professional competence of special educators trained at the Palacký University Olomouc.

prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.; Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika / 
Institute of Special Education Studies, Faculty of Education, Palacký University Olomouc, Czech republic
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16:20 – 16:30 Implementace konceptu Bazální stimulace® do výuky studijního programu ošetřovatelství na Fakultě zdravotnictví Trenčianské univerzity A. Dubčeka. 
/ Implementation of the concept of Basic stimulation® into the education of the study programme Nursing at the Faculty of Health of the University 
of Alexander Dubček in Trenčín.

PhDr. Iveta Matišáková, Ph.D.; děkanka Fakulty zdravotnictví, Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Slovenská republika / dean of the 
Faculty of Health, University of Alexander Dubček Trenčín, Slovak republic

16:30 – 16:40 Bazální stimulace® v pediatrické intenzivní péči, podpora rodičů hospitalizovaného dítěte. / Basic stimulation® in pediatric intensive care, supporting 
parents of the hospitalized child. 

MUDr. Alice Nogolová; primářka Oddělení dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava, Česká republika / senior doctor of the Children medicine 
ward of the Municipal hospital Ostrava, Czech republic

PhDr. Táňa Bártová; staniční sestra Oddělení dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava, Česká republika / ward nurse of the Children medicine 
ward of the Municipal hospital Ostrava, Czech republic

16:40 – 16:50 Úloha Bazální stimulace® v aktuálním konceptu sedace na odděleních intenzivní péče. / The role of Basic stimulation® in the current concept of sedation 
at the Intensive care wards. 

Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.; primářka Oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny Dětského kardiocentra, Národní ústav srdce a cévních 
chorob, a.s., Slovenská republika / director of Pediatric Cardiac Intensive Care Unit at the National Institute of Cardiovascular Diseases, Slovak republic

16:50 – 17:00 Somatické omezení speciálního pedagoga a aplikace Bazální stimulace® do logopedické praxe. / Somatic limitation of the special educator and the 
application of the Basic stimulation® into the logopedic practice

Mgr. Zuzana Majorošová; speciální pedagog, logoped, Centrum speciálně-pedagogického poradenství, Košice, Slovenská republika. / special educator, 
speech therapist, Centre of special education counselling, Košice, Slovak republic.

17:00 – 17:10 Využití Bazální stimulace® v rehabilitaci / Use of the Basic stimulation® in rehabilitation

MUDr. Miriam Dziaková, PhD.; primářka Oddělení fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, Univerzitní nemocnice Louise Pasteura, Košice, 
Slovenská republika / senior doctor of the Physiatry, balneology and medical rehabilitation, University hospital of Louis Pasteur, Košice, Slovak republic

MUDr. Petra Sabolová; lékař, Oddělení fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, Univerzitní nemocnice Louise Pasteura, Košice, Slovenská republika 
/ doctor, Physiatry, balneology and medical rehabilitation, University hospital of Louis Pasteur, Košice, Slovak republic

Občerstvení / Coffee break: 17:10 – 17:40
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3.  BLOK / 3nd PART:  17:40 - 18:50

17:40 – 17:50 Uplatnění konceptu Bazální stimulace® u pacientů se spasticitou po cévní mozkové příhodě a dětské mozkové obrně / Application of the concept of 
Basic stimulation®in patients with spasticity after the brain stroke and cerebral parsy.

Anna Petríková, DiS.; fyzioterapeut, Specializovaný léčebný ústav Marína, Kováčová, Slovenská republika / physiotherapist, Specialized medical 
institute Marína, Kováčová, Slovak republic.

MUDr. Katarína Recabarrenová; primářka, lékařský náměstek, Specializovaný léčebný ústav Marína, Kováčová, Slovenská republika / senior doctor, 
medical deputy, Specialized medical institute Marína, Kováčová, Slovak republic.

17:50 – 18:00 Stav minimálního vědomí. / The state of minimal consciousness.

MUDr. Alena Škutchanová; lékařka, Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny Jesseniovy lékařské fakulty v Martině, Univerzity Komenského 
v Bratislavě a Univerzitní nemocnice Martin, Slovenská republika / doctor, Anaesthesiology and intensive medicine clinic, Jessenius Faculty of Medicine 
in Martin, Comenius University Bratislava, University in Bratislava and University hospital Martin, Slovak republic

18:00 – 18:10 Bazální stimulace® u pacienta po kraniotraumatu – příběh Lukáše. / Basic stimulation® in patient after the cranial trauma.

Bc. Šárka Štěpánková; vrchní sestra, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Oblastní nemocnice Náchod, Česká republika / head nurse, Ward of 
anestesiology and resuscitation, Regional hospital Náchod, Czech republic

Kateřina Dvořáková; vrchní sestra, Akutní lůžková rehabilitace, Oblastní nemocnice Náchod, Česká republika / head nurse, Ward of acute inpatient 
rehabilitation, Regional hospital Náchod, Czech republic

18:10 – 18:20 Coma vigile – osobní prožitek pacienta a jeho manželky. / Coma vigile – a personal experience of patient and his wife.

Lenka a Lukáš Sedláčkovi; Česká republika / Czech republic

18:20 – 18:30 Bazální stimulace® – cesta ke zlepšení vztahů mezi klienty s těžkým a vícenásobným postižením a také mezi klientem a personálem. / Basic stimulation® 
- a way for improvement of the relationships between the clients with severe and multiple disabilities and also between the client and the staff.

Mgr. Kamil Bednár; vedoucí sociálno-zdravotného úseku Domov důchodců, Pažítková 2, Bratislava, Slovenská republika / manager of the division of 
social and health care, Retirement home, Pažítková 2, Bratislava, Slovak republic

18:30 – 18:40 Využití konceptu Bazální stimulace® u pacientů v domácí a hospicové péči. / Use of the concept of Basic stimulation® in patients in home and hospice care.

Mgr. Libuše Koppová; jednatelka, vedoucí sestra, MEDICA zdravotní péče, s.r.o., Česká republika / director, head nurse, MEDICA health care, Ltd., 
Czech republic
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18:40 – 18:50 Stimulační nabídka u seniorů s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence. / Stimulating offers in elderly with 
Alzheimer’s disease and other types of dementia.

Lukáš Marel, DiS.; všeobecná sestra, Domov Alzheimer Karviná, Darkov, Česká republika / nurse, Alzheimer home Karviná, 
Darkov, Czech republic

18:50 Zahájení galavečera / Beginning of the Gala evening

18:50 - 20:15 Raut / Banquet

20:15 - 21:15 KONCERT MIROSLAVA ŽBIRKY / CONCERT OF THE LEGEND OF CZECH-SLOVAK POP-MUSIC MIROSLAV ŽBIRKA
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ZVLÁŠTNÍ HOSTÉ / SPECIAL GUESTS

Prof. Dr. Andreas Fröhlich
Autor konceptu Bazální stimulace®, profesor speciální pedagogiky, po-
sledních více než 20 let před odchodem do důchodu vedl Institut speciální 
pedagogiky na Univerzitě Landau v Německu. Autor stovek publikací, stá-
le aktivně přednáší na mezinárodních konferencích a je účasten v charita-
tivních projektech. Nositel několika vyznamenání. 

Author of the concept of Basic stimulation®, professor of special education. 
For more than 20 years before his retirement he led the Institute of speci-
al education at the Landau University in Germany. Author of hundreds of 
publications. He still actively lectures at international conferences and he 
participates in charity projects. He is a laureate of many honours.

Prof. Christel Bienstein
Spoluautorka konceptu Bazální stimulace®, profesura za výzkum v ošet-
řovatelství, 23 let je vedoucí Oddělení pro výzkum v ošetřovatelství Zdra-
votnické fakulty Univerzity Witten/Herdecke, autorka stovek publikací, 
organizátorka mnoha projektů nejen vědeckovýzkumných, ale také chari-
tativních. Od roku 2012 prezidentka Německého ošetřovatelského svazu.

Co-author of the concept of Basic stimulation®, professorship for the re-
search in nursing. She is the head of the Department for the research in 
nursing of the Faculty of Health of the Witten/Herdecke University for 
23 years. She organizes many scientific and charity projects. She is the 
president of the Nursing union of Germany since 2012.
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ / LECTURERS

PhDr. Karolína Maloň Friedlová
Ředitelka INSTITUTu Bazální stimulace® pro Českou a Slovenskou repub-
liku. Členka Mezinárodní asociace Bazální stimulace®. První certifikovaná 
lektorka Bazální stimulace® v České a Slovenské republice. Zavedla kon-
cept Bazální stimulace® v obou těchto zemích, autor desítek publikací. 
Externí lektor Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Student doktorand-
ského studia ošetřovatelství, Univerzita zdravotnictví a sociální práce 
sv. Alžbety.

Head of INSTITUTE of Basic stimulation® for Czech and Slovak republic. 
Member of the International association of Basic stimulation®. The first 
certified lecturer of the Basic stimulation® in Czech and Slovak repub-
lic. She introduced the concept of Basic stimulation® in both countries. 
Author of tens of publications. External tutor at the Faculty of Medicine, 
University of Ostrava. Student of postgraduate studies of Nursing at the 
St. Elizabeth University of health and social work.

prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
Profesor speciální pedagogiky, Ph.D. v oboru Speciální pedagogika, Ph.D. 
v oboru Psychologie/Vzdělávací psychologie. V současné době profesor, 
výzkumný pracovník, emeritní profesor Sečuánské university v Chengdu, 
v Číně. Mezinárodní aktivity: výzkumné aktivity ve Španělsku, Řecku, Číně. 
Zaměření výzkumu: studie hluchoty – vzdělávací psychologie, vzdělávání 
hluchých a sluchově postižených dětí, behaviorální management a hlu-
chota, psychologie speciální podpory pro rodiče postižených dětí.

Full professor of special education, Ph.D. in Special education; Ph.D. in 
Psychology/Educational Psychology. Present position: professor, resear-
cher, Professor Emeritus of Sichuan Normal University Chengdu, PRC. In-
ternational activities: research activity in Spain, Greece, China. Research 
interests: Deaf studies as general – educational psychology, Education 
of the deaf and hearing impaired children, Behavioral management and 
deafness, Psychology of special support to parents of impaired children.
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PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
Děkanka Fakulty zdravotnictví, Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka 
v Trenčíně, Slovenská republika. Původně zdravotní sestra, pracovala na 
neurologickém oddělení intenzivní péče. Od roku 1993 působila jako učitel 
odborných předmětů na Střední zdravotnické škole v Trenčíně a od roku 
2004 působí na Fakultě zdravotnictví. 

Dean of the Faculty of Health, University of Alexander Dubček Trenčín, 
Slovak republic. Formerly she worked as a nurse at the neurological unit 
of intensive care. Since 1993 she worked as a teacher of specialist subjects 
at the Secondary Nursing School in Trencin, since 2004 she works at the 
Faculty of Health.

MUDr. Alice Nogolová
Primářka dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava, atestace z pe-
diatrie a dětské neurologie. Specializuje se především na problematiku 
nedonošených novorozenců, sonografickou diagnostiku a je držitelkou li-
cence z EEG. Vyučuje pediatrii na lékařské a pedagogické fakultě Ostravské 
univerzity.

Senior doctor of the Children medicine ward of the Municipal hospital 
Ostrava, Czech republic. Certification in pediatry and children neurology. 
She focuses mainly on the issues of preterm born children, sonographic 
diagnostics and has a licence from EEG. She lectures the lessons of pediatry 
at the Faculty of Medicine and Pedagogical Faculty at the University of 
Ostrava.
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PhDr. Táňa Bártová
Staniční sestra dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava. Mentor 
pro Bazální stimulaci® v Městské nemocnici Ostrava. Rigorózní práci obhá-
jila na téma Bazální stimulace®.

Ward nurse of the Children medicine ward of the Municipal hospital Ost-
rava, Czech republic. Mentor for Basic stimulation® in the Municipal hos-
pital Ostrava. She finished  her postgraduate studies with theses on the 
topic of Basic stimulation®.

Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
Primářka Oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny Dětského kardio-
centra, Národní ústav srdce a cévních chorob, a.s., které poskytuje péči 
dětem s vrozenými a získanými onemocněními a pokrývá celou dětskou 
populaci Slovenska. Oblasti zájmu: pooperační arytmie, plicní hypertenze, 
endokrinologické a imunologické aspekty kardiochirurgických pacientů, 
nestandardní ventilační režimy, vzdělávání prostřednictvím videokonfe-
rencí, simulační trénink. 

Lubica Kovacikova is a Director of Pediatric Cardiac Intensive Care Unit at 
the National Institute of Cardiovascular Diseases that provides care for 
children with congenital and acquired cardiac diseases covering whole 
Slovakia. Areas of interest: postoperative arrhythmias, pulmonary hyper-
tension, endocrine and immune aspects in cardiosurgical patients, non-
-standard ventilation, using videoconferencing for education, simulation 
training.
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Mgr. Zuzana Majorošová
Speciální pedagožka a logopedka. Pracuje 
v centru speciálně-pedagogického poradenství 
s dětmi s narušenou komunikační schopností 
a mentálním postižením. Pomocí Bazální sti-
mulace® a orofaciální stimulace rozvíjí celko-
vou komunikaci těchto dětí.

Special educator and speech therapist. She 
works in the centre of special-pedagogic 
counseling with children with damaged com-
munication ability and mental handicap. With 
the help of Basic stimulation® and orofacial 
stimulation she develops the complete com-
munication of these children.

MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
Primářka oddělení fyziatrie, balneologie a lé-
čebné rehabilitace. Je odbornicí v léčbě one-
mocnění pohybového aparátu dětských a do-
spělých pacientů. Věnuje se pedagogické, 
přednáškové i publikační činnosti. Je hlavní 
odbornicí Ministerstva zdravotnictví Slovenské 
republiky pro odbor oddělení fyziatrie, balneo-
logie a léčebné rehabilitace.

Senior doctor of the physiatry, balneology and 
medical rehabilitation. She is an expert in the 
field of curing the diseases of the locomotive 
apparatus of children and adults. She engages 
in pedagogical, lecturing and publication acti-
vities. She is the major expert of Ministry of 
Health of the Slovak republic for physiatry, 
balneology and medical rehabilitation.

MUDr. Petra Sabolová
MUDr. Petra Sabolová je lékařkou na Oddělení 
fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, 
Univerzitní nemocnice Louise Pasteura Koši-
ce, kde působí od roku 2008. Atestaci v oboru 
získala v roce 2011. V současnosti se věnuje 
rehabilitační  léčbě dospělých pacientův i dětí 
a akupunktuře.

MUDr. Petra Sabolová has started as doctor 
on Department of rehabilitation and balne-
ology, University hospital of Louis Pasteur, 
Košice (Slovak republic) since 2008. She has 
achieved specialization in 2011. Currently she 
acts as specialist for adult and pediatric pa-
cients. She has experience in acupuncture as 
well.
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Anna Petríková, DiS.
Fyzioterapeutka s 25letou praxí. V rámci kinezioterapie se věnuje dětským 
i dospělým pacientům s neurologickými a ortopedickými diagnózami 
(především dětská mozková obrna, cévní mozkové příhody, kraniocere-
brální traumata, Coma vigile, různá polytraumata s míšní lézí). Do ki-
nezioterapie zařazuje různé koncepty - Bazální stimulaci, Bobath koncept, 
Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, Reflexní cvičení podle Vojty, 
AZH (Autoreflexní zapojení hlubokého stabilizačního systému), Koncept 
spirálové dynamiky, nespecifické mobilizace soft tenisovým míčkem, Hy-
drokinezioterapii.

Physiotherapist with 25 years of practice. In the field of kinesiotherapy she 
takes care of children and adult patients with neurological and orthopae-
dic diagnoses (mainly cerebral parsy, brain stroke, craniocerebral trauma, 
Coma vigile, various polytraumas with spinal cord lesion). She incorpora-
tes many concepts into kinesiotherapy: Basic stimulation®, Bobath con-
cept, Proprioreceptive neuromuscular facilitation, Reflexive excersising 
according to Vojta, Autoreflexive incorporation of the deep stabilization 
system, Concept of the spiral dynamics, non-specific mobilization with the 
soft tennis ball, Hydrokinesiotherapy.

MUDr. Katarína Recabarrenová
Primářka a lékařská náměstkyně certifikovaného pracoviště Bazální stimu-
lace® Specializovaný léčebný ústav Marína, Kováčová, Slovenská republi-
ka. Jako lékařka pracovala od roku 1991 na dětském oddelení v nemocnici 
ve Zvolenu, 1. atestace z pediatrie, od roku 2003 působí v Specializovaném 
léčebném ústavu Marína, 2. atestace z fyziatrie, balneologie a léčebné re-
habilitace. Kromě Bazální stimulace® absolvovala vzdělání v Bobath kon-
ceptu a Vojtovy reflexní terapie. 

Senior doctor and medical deputy of certified workplace of Basic stimula-
tion® - Specialized medical institute Marína, Kováčová, Slovak republic. As 
a doctor she worked at Children ward in Zvolen hospital since 1991 where 
she acquired her first certification in pediatrics. Since 2003 she works in 
the  Specialized medical institute Marína where she acquired her second 
certification in Physiatry, balneology and medical rehabilitation. Apart 
from Basic stimulation® she gained education also in Bobath concept and 
Vojta’s reflexive therapy.
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MUDr. Alena Škutchanová
Lékař anesteziolog na Klinice anesteziologie 
a intenzivní medicíny Univerzitní nemocnice 
Martin, Slovenská republika. Je doktorandkou 
Jesseniovy lékařské fakulty v Martině, Univer-
zity Komenského v Bratislavě.

Doctor anaesthetist at the Anaesthesiology 
and intensive medicine clinic of the Univer-
sity hospital Martin, Slovak republic. She is 
a postgraduate student of Jessenius Faculty 
of Medicine, Comenius University Bratislava.

Bc. Šárka Štěpánková
Vrchní sestra anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení Nemocnice Náchod, Česká republika. 
Její bakalářská práce ve studijním programu 
Ošetřovatelství byla zaměřena na Bazální stim-
ulaci®. Dalším vzděláváním získala dvě spe-
cializace: intenzivní péče a organizace a řízení 
zdravotnictví. V nemocnici Náchod pracuje 
také jako koordinátor Bazální stimulace®.

Head nurse of the Ward of anestesiology and 
resuscitation in the Regional hospital Náchod, 
Czech republic. Her bachelor thesis in the study 
programme Nursing was focused on the Basic 
stimulation®. She gained two specializations in 
further education: intensive care and organiza-
tion and managament of healthcare. She also 
works as a coordinator of Basic stimulation® in 
Náchod hospital. 

Kateřina Dvořáková
Vrchní sestra Akutní lůžkové rehabilitace Ne-
mocnice Náchod, Česká republika. Dalším 
vzděláváním získala specializaci: Organizace 
a řízení ve zdravotnictví. V nemocnici Náchod 
pracuje také jako auditor a školitel Rehabili-
tačního ošetřovatelství. 

Head nurse of the Ward of acute inpatient re-
habilitation in the Regional hospital Náchod, 
Czech republic. She gained specialization in 
further education: organization and mana-
gament of healthcare. She also works as an 
auditor and the lecturer of the Rehabilitation 
nursing in Náchod hospital.
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Lenka a Lukáš Sedláčkovi
Lukáš měl v roce 2013 autonehodu. Utrpěl těžká zranění, diagnóza: poly-
trauma, kraniotrauma, coma vigile. K dnešnímu dni je již plně při vědomí a s 
velkou podporou manželky žije běžný život se značnými psychomotorickými 
pokroky. Manželka Lenka je zdravotní sestra, od začátku používala u Lukáše 
koncept Bazální stimulace® a je nápomocna při rekonvalescenci a rehabilita-
ci. Manželé mají pětiletou dceru Anetu.

Lukáš had a car accident in 2013. He suffered severe injuries, diagnosis: pol-
ytrauma, craniotrauma, coma vigile. Today he is fully conscious and with 
great support of his wife he lives normal life with substantial psychomotor-
ical improvements. His wife Lenka is a nurse and she used the concept of 
Basic stimulation® from the beginning. She helps him with reconvalescence 
and rehabilitation. They have 5 years old daughter Aneta together.

Mgr. Kamil Bednár
V sociálních službách pracuje 13 let. Nejprve pracoval s lidmi s mentálním 
a kombinovaným postižením. Nyní je vedoucím sociálně-zdravotního úseku 
Domova důchodců Pažítková 2 v Bratislavě. Je rovněž manažerem kvality pro 
zařízení sociálních a zdravotnických služeb Slovenské republiky. 

He works in social services for 13 years. First he worked with people with 
mental and combined disabilities. Today he works as a manager of the divi-
sion of social and health care in the Retirement home, Pažítková 2 in Bratisla-
va. He is also a manager of quality for social and healthcare services institu-
tions in the Slovak republic.
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Mgr. Libuše Koppová
Zdravotní sestra s 52 lety praxe. Od oddělení popálenin přes intenzivní péči 
až po hlavní sestru nemocnice. Před 10 lety spoluzaložila agenturu domácí 
péče a mobilní hospicové péče MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Vede pora-
denství v oblasti komunitní péče, dlouhodobě působí jako pedagog.

A nurse with 52 years of experience, including working at a Burns Unit, 
a Unit of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Medicine and as the 
head of nursing staff in a hospital. 10 years ago co-founded home care and 
mobile hospice care agency: MEDICA health care, s.r.o.  She works as a con-
sultant in the field of community care and has many years of teaching ex-
perience.

Lukáš Marel, DiS.
V roce 2009 ukončeno studium na Střední zdravotnické škole v Karviné, 
v roce 2012 dokončeno studium na Vyšší odborné zdravotnické škole v Ost-
ravě. Pracoval v Ústavu radiační onkologie v Nemocnici na Bulovce v Praze, 
také v následné péči ve Fakultní nemocnici v Motole a od roku 2015 pracu-
je v Domově Alzheimer v Karviné Darkově.

In 2009 he graduated from the Medical High School in Karvina, in 2012 he 
graduated from a College health school. He worked in the Department of 
Radiation Oncology at the Hospital Bulovka in Prague, in the Aftercare Cen-
tre at University Hospital Motol in 2014 and since January 2015 he works 
at the Home Alzheimer Karvina Darkov.

Všichni přednášející jsou absolventy minimálně Základního a Nástavbového kurzu Bazální stimulace®.
All the lecturers participated at least at the Basic and Extensional course of Basic stimulation®.
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Kontakt / Contact:

institut@bazalni-stimulace.cz  •  00420 603 971 160  •  00420 558 434 920

Organizováno / 
Organized by: 

Generální partner kongresu / 
General partner of the conference: 

Pod záštitou / Under the auspices of:

INSTITUT  
Bazální stimulace® s. r. o. /  

INSTITUTE of Basic stimulation®

Mezinárodní asociace Bazální 
stimulace® / International 

Association of Basic 
stimulation®

European Association 
for Directors and Providers 

of Long-Term Care Services for 
the Elderly (E.D.E.)

Slovenské komory sester 
a porodních asistentek /  

Slovak Chamber  of Nurses  
& Midwives

Zväzu  poskytovateľov sociálnych 
služieb v Slovenskej republike / 
Association  of Social Services 

Providers  of the Slovak Republic

Profesní a odborové unie 
zdravotnických pracovníků / 

Vocational and union association 
of healthcare workers

Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR / 

Association of Social Services 
Providers of the Czech Republic

Datum a místo konání / Date and venue:

23. 11. 2017, Multifunkční aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava /  
23rd November 2017, Multifunctional auditorium Gong, Dolní Vítkovice  
in the centre of Ostrava

Přihlášky / Registration:

http://www.bazalni-stimulace.cz/kongresy/?formular=9

Cena / Price:

1 290 CZK / 50 €

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, 
prezidentka kongresu /  

President of the conference


