
Organizátor
Organizer

Slovenská spoločnosť

pre bioregeneračnú medicínu, 

o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti

Slovak Bioregenerative Medicine Association, 

a member of the Slovak Medical Association

7. International Scientific and Educational Symposium

of Bioregenerative Medicine in Slovakia

21. september  2017,  09.00 – 17.30 h
September, 21st,  2017, 09.00 a.m. -- 17.30 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

7. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium
o bioregeneračnej medicíne na Slovensku



Doc. MUDr. Jaroslava 
Wendlová, PhD.
Prezidentka  
Slovenskej spoločnosti 
pre bioregeneračnú  
medicínu

Vážené a milé kolegyne a kolegovia, milí naši priaznivci, 

s radosťou vás pozývam na 7. Medzinárodné vedecké a edukačné sym-
pózium o  bioregeneračnej medicíne. Vyslovujem veľké poďakovanie firme 
Berlin Chemie AG, ktorá edukačným grantom už niekoľko rokov financuje 
naše nezávislé sympóziá. Teší ma, že na tohoročnom sympóziu Vám môžem 
predstaviť veľmi pestrú  paletu zaujímavých tém z integratívnej medicíny.

1. pokračovanie edukácie z oblasti bioenergetickej  
 a elektrotechnickej medicíny, 

2. zaujímavý a úspešný projekt lekárskej pomoci v Rwande s využívaním  
 integratívnej medicíny, 

3. osteoimunológiu z pohľadu bioregenerácie kosti, 

4. prednášku z histórie slovenskej naturálnej medicíny, 

5. experimentálne biorezonančné diagnostické  
 a terapeutické metódy - pokračovanie.

Teším sa, že sa zase stretneme, aby sme získali nové vedomosti, vymenili si 
skúsenosti z praxe, diskutovali s prednášajúcimi k zaujímavým témam a vy-
tvorili tak priateľskú atmosféru pre vedeckú a klinickú spoluprácu kolegov 
a  kolegýň na  medzinárodnej úrovni. Ďakujem vám všetkým, ktorí svojou 
účasťou a kongresovým poplatkom prejavujete priazeň a podporu koncepcie 
rozvoja bioregeneračnej medicíny na Slovensku. 

                                                              

 „Our knowledge is our power!“

Pre zdravie vašich pacientov a pre vaše zdravie!

For your patients´ health and for your health!

Predslov prezidentky a vedeckej garantky sympózia



1.	Kontinuálna edukácia slovenských lekárov renomovanými vedecko – výskum-
nými pracovníkmi z univerzitných kliník a výskumných inštitútov s vedecko 
– pedagogickými hodnosťami v novom  interdisciplinárnom progresívne sa 
rozvíjajúcom odbore integratívnej bioregeneračnej medicíny.

2. Prezentácia najnovších výsledkov z oblasti experimentálneho a  klinického 
vývoja a výskumu v odbore integratívnej bioregeneračnej medicíny a ich 
využitie v integrácii do  klasickej medicíny.

3. Motivácia slovenských lekárov k aktívnemu rozvíjaniu medzinárodnej ve-
decko – výskumnej  spolupráce v rámci EU, zapájanie slovenských lekárov 
do medzinárodných vedecko - výskumných a odborných tímov.

4. Vytvorenie sekcie pre mladých vedeckých pracovníkov, ktorí sú v procese 
doktorandského štúdia a umožnenie prezentácie výsledkov ich vedecko-
-výskumnej práce.

5. Udeľovanie cien a pôct SSBRM a tiež cien a pôct SLS s akademickým laudač-
ným  ceremoniálom: 

5.1. Kryštálová medaila za vedu a výskum v oblasti bioregeneračnej a inte-
gratívnej medicíny,  

5.2. Cena Dr. Martina Kukučína za bioregeneračnú medicínu integrovanú 
do praktickej medicíny  -  za celoživotné dielo výkonu lekárskeho povo-
lania, za vysokú odbornosť a empatický prístup k pacientom, 

5.3. Ďakovný list kolegom z nemedicínskych interdisciplinárnych odborov, 
ktorí sa podieľajú na rozvoji odboru bioregeneračnej medicíny a spo-
lupracujú so SSBRM.  

6.	Výmena praktických skúseností a vedomostí lekárov pôsobiacich v privátnej 
sfére a poskytujúcich alternatívnu terapiu.

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



9.00 – 9.10 h  
Otvorenie sympózia a príhovor prezidentky SSBRM.  

Opening  the symposium and preface of the president.

9.10 – 9.30 h 
 Laudačný ceremoniál – udeľovanie cien a pôct SSBRM. 

Slovak Bioregenerative Medicine Association Prize - giving Ceremony. 

I. Téma:
Bioenergetická medicína, bioinformačná medicína

Topic: Bioenergetic medicine, bioinformatic medicine

09.30 – 10.00 h
1. Doc. MUDr. Jaroslava. Wendlová, PhD:

Ľudské bioenergetické polia.

Human bioenergetic fields.
(30 min.)

10.00 – 10.15 h
PReSTávKa

(prezentácia firiem a ich prípravkov a prístrojov)

BREAK (presentations of companies)

II. Téma:
Medzinárodné projekty pomoci pre rozvojové krajiny v oblasti medicíny 

s využívaním miestnych zdrojov liečivých rastlín v komplexnej terapii

Topic: International aid  projects for developing countries in the field of medicine with 
the use of local resources of medicinal plants in the complex therapy

10.15 – 10.45 h
2. Univ. Dr. Med. erika Hronicek:

Projekt Rwanda

Project Ruanda
(30 min.)

Vedecký program
Scientific	Program



III. Téma:
Civilizačné ochorenia

Topic: Lifestyle deseases 

10.45 – 11.15 h
3. Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.:

výživa in utero ovplyvňuje predispozíciu 
ku kardiometabolickým ochoreniam v dospelosti. 

Nutrition in utero influences predisposition to cardiometabolic diseases in adulthood.
(30 min.)

11.15 – 11.45 h
4. MUDr. Zorka Gerová, CSc.:

Rizikové faktory chronických kardio metabolických ochorení

u zdravých adolescentov.

Risk factors for chronic cardio metabolic diseases in healthy adolescents.
(30 min.)

 IV. Téma:
Lekárska výživa

Topic: Medical nutrition

11,45 – 12.15 h
5. Univ. Dr. Med. Gabrielle Dienhart Schneider, PMH:

Mikronutrienty  z pohľadu integratívnej medicíny.

Micronutrients from the point of view of the integrative medicine.
(30 min.)

12.15 – 13.00  h
Obed / Lunch

V. Téma: 
História slovenskej naturálnej a integratívnej medicíny

Topic: From the history of Slovak natural and integrative medicine



13.00 – 13.30 h
6.  PhDr. Theodora Daniela Sechel, PhD.: 

Bratislavský lekár Zachariáš Gottlieb Huszty (1754 – 1803) a jeho prínos 
k naturálnej liečbe minerálnymi prameňmi.

The Bratislava physician Zacharias Gottlieb Huszty (1754-1803) and his contribution to 
the natural therapy with mineral springs.

(30 min.)

VI. Téma:
Osteoimunológia

Topic: Osteoimunology

13.30 – 14.00 h
7.  Prof. Dr. Med. Peter Pietschmann, PhD.:

20 – ročné výročie osteoimunológie, progresívne sa rozvíjajúceho vedného odboru, 
retrospektíva a perspektívy jeho rozvoja v budúcnosti v pohľadu bioregenerácie kosti.

20 - year anniversary of osteoimunology, progressively developing field of science, 
retrospective and perspectives for its development in the future from the poit  

of view of bone bioregeneration.
(30 min.)

VII. Téma:
Lekárska experimentálna biorezonančná metóda v diagnostike a terapii

Topic: Medical experimental bioresonance methods in diagnostics and therapy

14.00 – 14.30 h
8.  Mag. Marlene Bachmann:

Biorezonancia ako biofyzická diagnostická a terapeutická metóda – kazuistika.

Bioresonance as a biophysical diagnostic and therapeutic procedure – casuistic.
(30 min.)

14.30 – 14.45 h 
PReSTávKa

(prezentácia firiem

a ich prípravkov a prístrojov)

BREAK (presentations of companies)



14.45 – 15.15 h 
9.  Ing Peter Peutler, Ma.:

Účinok faktorov z vonkajšieho prostredia na regulačné systémy človeka, 
názorné prípady z praxe. 

Effects of environmental factors on the functional system of the human body; 

by practical examples.
(30 min.)

VIII. Téma:
Psycho – somato – sociálna medicína

Topic: Psycho - somato – social medicine

15.15 – 15.45 h
10. Dipl. Ing. vladimír Synek, CSc.:

anatómia šťastia.

 Anatomy of the happines.
(30 min.)

IX. Téma:
Komerčné firemné prednášky

Topic: Commercial presentations

15.46 – 16.15 h
11. Doc. MUDr. Jaroslava. Wendlová, PhD.:

Dexadol v liečbe bolesti.

Dexadol in the pain tratment.
(30 min.)

16.15 – 17.15 h
12. Diskusia / Diskussion

(60 min.)

 17.15  – 17.30 h
Zhodnotenie sympózia, plány SSBRM na budúci rok, plán edukačných seminárov, 

interaktívna diskusia s plénom, návrhy, pripomienky.
(30 min.)

DISKUSIa v KULOáROCH

FRIENDLy DISCUSSION IN LOBBy



Generálny poskytovateľ edukačného grantu
Berlin Chemie AG

Poskytovatelia čiastkových subvencií pre edukačný grant
Kangen s.r.o. 

Poďakovanie
Prezidentka  SSBRM a prednášajúci vyslovujú poďakovanie všetkým poskytovateľom 

edukačného grantu za podporu realizácie nezávislého odborného a  vedeckého 
sympózia a umožnenie rozvoja a vývoja nového interdisciplinárneho vedného 

odboru – bioregeneračnej a integratívnej medicíny - na Slovensku.

Sympózium je zaradené do zoznamu podujatí.

Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie. 
Potvrdenie o účasti si účastníci sympózia vyzdvihnú 

pri registračnom pulte.

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie:

6 kreditov.

Pre účastníkov sympózia je parkovné v garáži Hotela Tatra na celý deň za 7 €.

Prosím pri vstupe do garáže a pri platbe na hotelovej recepcii sa prihláste 
ako účastníci sympózia. 

Ubytovanie v Hoteli Tatra je so zľavou pre účastníkov sympózia:  
45 €  na noc s raňajkami.



Odborný profil 

Jaroslava Wendlová skončila Lekársku fakultu Univerzity J.A. Komenského 
v Bratislave. Pôsobila ako odborná asistentka na Klinike Geriatrie LFUK a I. In-
ternej klinike LFUK v  Bratislave. Študijný pobyt absolvovala na  univerzitných 
klinikách v Prahe, Moskve, Viedni, Bad Pyrmonte,  Hannoveri, Ulme. Získala ve-
deckú hodnosť kandidáta vied v ČR a docenta v SR. Společnost pro metabolické 
onemocnení skeletu České lékařske společnosti J. E. Purkyně v Prahe jej 3 - krát 
udelila prvú cenu za najlepšiu vedeckú prácu z osteológie  publikovanú v rokoch 
1999, 2006 a 2007. V roku 2009  jej sanofi – aventis s.r.o. udelila Čestné uznanie 
za 7 originálnych, nezávislých  publikácii z oblasti osteológie.

S úspechom (cum lauda) ukončila medzinárodný Certifikovaný kurz z kostnej 
denzitometrie International Osteoporosis Foundation (IOF) v Rakúsku, diplo-
mované postgraduálne štúdium  integratívnej medicíny v Nemecku a Rakúsku, 
diplomované štúdium  medicíny výživy v Rakúsku, diplomované štúdium psy-
chosomatosociálnej medicíny v Rakúsku, Certifikované postgraduálne štúdium 
aplikovanej biomechaniky muskuloskeletálneho systému na Technickej Univer-
zite v Ulme v Nemecku, diplomované štúdium regulačnej analýzy v chronopsy-
chológii na Inštitúte chronopsychológie, Univerzity S. Freuda vo Viedni. 

Konkurzným konaním získala pozície členky redakčnej rady Emergency Medi-
cine (DOVE Medical Press, New Zealand), Journal für Mineralstoffwechsel (Aus-
tria), Wiener medizinische Wochenschrift (Austria), zastupujúcej editorky Public 
Health (BioMed Central, England) a  recenzentky vedeckých prác prihlásených 
na  medzinárodné vedecké konferencie organizované WSEAS (World Scientific 
and Engineering Academy and Society) Anglicko, Journal of Integrative Nephrolo-
gy and Andrology (JINA, Shanghai, China).  

Publikácie: 69 vedeckých prác ako prvý autor, je samostatnou autorkou troch 
monografií: Osteoporóza. Pohybová liečba  (Bratislava, 2008), Biomechanical va-
riables in bone densitometry, (Bratislava 2010), Biomechanical variables in asse-
ssment of fracture risk (New York, 2012), 1 kapitola o príčinách vzniku depresie 
u osteoporotických pacientok po zlomeninách stavcov vo vedeckej knihe Women 
and Depression (New York, 2009), 8 kapitol vo vedeckej knihe Osteoporosis: Etio-
logy, Diagnosis and Treatment (New York, 2009), 1 kapitola vo vedeckej knihe 
Overweightness and Walking (New York, 2010), 1 kapitola vo vedeckej knihe Re-
cent Progress in Medicinal Plants (India, 2014). Svojimi 18 úspešnými odbornými 
brožúrami sa od roku 1998 podieľa na kontinuálnom vzdelávaní osteoporotické-
ho pacienta na Slovensku. Citácie: 247 takmer len v zahraničnej literatúre. 

V  roku 2010 vytvorila originálnu koncepciu zamerania a  cieľov bioregene-
račnej medicíny a iniciovala založenie  Slovenskej spoločnosti pre bioregenerač-
nú medicínu, ktorej je výkonnou prezidentkou. V súčasnosti pôsobí v zahraničí 
v odbore integratívnej medicíny,  bioregeneračnej medicíny a aplikovanej biome-
chaniky v muskuloskeletálnej medicíne. 

Je školiteľkou doktorandov na FZaSP TU v Trnave a na STU v Bratislave.  
Bronzová medaila SLS za  rozvoj interdisciplinárneho odboru aplikovanej 

biomechaniky v muskuloskeletálnej medicíne, 
Strieborná medaila SLS za  rozvoj interdisciplinárneho odboru bioregene-

račnej medicíny, za  vytvorenie koncepcie zamerania a  cieľov a  organizačnej 
štruktúry  Slovenskej spoločnosti pre bioregeneračnú medicínu a jej integráciu 

Doc. MUDr. Jaroslava 
Wendlová, PhD.

 

(Slovensko)

http://www.journalonweb.com/jina/
http://www.journalonweb.com/jina/


do medzinárodného programu JPI HDHL (Joint programming initiative a heal-
thy diet for healthy life).

Kryštálová medaila SSBRM za vedu a výskum v oblasti bioregeneračnej a in-
tegratívnej medicíny v osteológii.

Toho času pôsobí v  zahraničí, kde vedie Rehabilitačný inštitút pre kúpeľnú 
a integratívnu medicínu. 

Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc. absolvovala Lekársku fakultu UK v Bra-
tislave v  r. 1981 suma cum laude. Vedeckú hodnosť Kandidáta lekárskych vied 
získala na LF UK v r. 1988 po obhajobe práce na tému periférneho metabolizmu 
serotonínu pri chronickom zlyhaní obličiek, a hodnosť Doktora lekárskych vied 
na SAV v r. 2005 prácou o patofyziologickej úlohe produktov pokročilej glykácie 
a jej terapeutických možnostiach. Habilitovala v r. 2010 na SZU v odbore vnútorné 
choroby. Ukončila špecializačné štúdium v  klinickej biochémii 2 atestáciami, 
získala diplom v Certifikovanej metóde klinické skúšanie liekov, v Legislatívnych 
povinnostiach vedúcich projektov pri práci s  laboratórnymi zvieratami, 
a úspešne absolvovala kurzy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) 
o intelektuálnom vlastníctve a základoch písania patentov.

Pracovala vo Farmakobiochemickom laboratóriu III. Internej kliniky LF UK pod 
vedením Akademika Teofila Niederlanda, a neskôr na Oddelení klinickej farma-
kológie Výskumného ústavu lekárskej bioniky, Ústavu preventívnej  a klinickej 
medicíny a neskôr Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pod vedením 
Prof. MUDr. Rastislava Dzúrika, DrSc. Na SZU pôsobila v rokoch 2006-2011 ako 
Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť. T.č. pracuje na  Ústave molekulárnej 
biomedicíny LF UK ktorého prednostom je Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, 
PhD., MPH.

Absolvovala študijný pobyt v Laboratóriu nefrológie a hypertenzie na Uni-
verzite vo Würzburgu, SRN u prof. Dr. Dr. h.c. A. Heidlanda (DAAD štipen-
dium) a na Oddelení nefrológie v Children Hospital of East Ontario, Ottawa 
u prof. G. Fillera (Partnership for Tomorrow, Program of Association of Uni-
versities and Colleges of Canada).

V klinických štúdiách aj experimentálnej práci na zvieracích modeloch sa za-
oberá uremickou toxicitou, metabolizmom magnézia, účinkami nanomateriálov 
a produktov pokročilej glykácie na zdravie, metabolickým syndrómom, obezitou 
a  výživou. Pôsobila ako riešiteľka niekoľkých projektov Rámcového programu 
EU ako i domácich projektov, a ako školiteľka diplomandov a doktorandov. Vý-
sledkom jej rozsiahlej domácej a zahraničnej spolupráce je publikovanie > 120 
vedeckých článkov v indexovaných časopisoch, ktoré dosiahli citovanosť > 1300.

Je členkou Európskej asociácie pre štúdium diabetu, Vedeckého kolégia SAV 
pre lekárske vedy, niekoľkých spoločností SLS, a redakčnej rady časopisu Kidney 
and Blood Pressure Research.

Bronzová a Strieborná medaila SLS za rozvoj slovenskej vedy a výskumu.
Kryštálová medaila SSBRM 2014 za  vedu a  výskum v  experimentálnom 

výskume sledovania bioregeneračných procesov na zvieracích modeloch 
ochorení. 

Odborný profil 

Doc. MUDr. Katarína 
Šebeková, DrSc.

 

(Slovensko)



Odborný profil 

Univ. Dr. Med. Erika 
Hronicek

(Rakúsko) 

(Rwanda)

Po dlhoročnej úspešnej lekárskej praxi v Rakúsku v  odbore detské lekárstvo 
sa Dr. Hronicek rozhodla v roku 2005 zapojiť  do medzinárodných projektov pre 
lekársku  pomoc rozvojovým krajinám, vybrala si Africký kontinent. Na  Uni-
verzite v Heidelbergu ukončila postgraduálne štúdium tropickej medicíny a in-
tenzívne sa učila jazyk francúzsky. Jej prvá lekárska misia ju viedla do Ghany. 
V Ghane pracovala ako lekár 1 rok pre dospelých aj deti, musela zvládať prípady 
zo všetkých medicínskych odborov, nedostatok lekárov tu bol alarmujúci. V roku 
2007 začala pracovať ako detská lekárka v Rwande.  Chudoba a hlad v Rwande 
boli ešte väčšie ako v Ghane, to bola výzva pre Dr. Hornicek, aby svoje sily a prácu 
spolu s Rakúskymi a  Nemeckými kolegami nasmerovala do tejto krajiny. Začala 
pracovať vo veľmi jednoducho vybavenom zdravotníckom centre Rurenge He-
alth Center, ktoré nemalo žiadne prístupové cesty. Počas obdobia 3 - mesačných 
dažďov sa personál a pacienti brodili medzi pavilónmi v blate a bahno vtekalo aj 
do izieb pacientov. Za 7 rokov činnosti sa pod vedením Dr. Hronicek z finanč-
ných zbierok vybudovalo nové diagnostické a  terapeutické centrum s  betóno-
vými prístupovými cestami k  jednotlivým pavilónom. V  medicínskom centre 
Rwempasha Health Center sa vybudovalo zásobovanie pitnou vodou. 

Dr. Hornicek vypracovala edukačný program pre domorodcov, aby si dokázali  
sami pomáhať: plánovanie rodiny, AIDS profylaxia, ďalšie  vzdelávanie zdravot-
níckeho personálu, vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia, vybudo-
vanie 4 medicínskych záhrad s pestovaním domácich liečivých rastlín v blízkosti 
zdravotných stredísk a nemocníc, za účelom lacnej vlastnej produkcie prírod-
ných liečiv používaných vo fytoterapii v kombinácii s klasickou terapiou (ak je 
dostupná). Vybudovanie zeleninových a ovocných záhrad pre výživu podvyži-
vených pacientov, zakladanie včelích úľov pre med a včelí vosk, ktorý sa používa 
ako základ pre bylinné masti.  Dr. Hronicek založila Spolok pre celkovú podporu 
(Verein für ganzheitliche Förderung). Tento spolok finančne podporil ďalšie 
centrá v Ruande:

Center Marembo, IMIRASIRE youth clinic, podporuje štúdium nadaných 
detí z Rwandy v Rakúsku a financuje komplikované operácie rwandských detí 
v Rakúsku.

Dr. Hronicek je známou osobnosťou v oblasti medicínskej charitatívnej čin-
nosti, ktorá svojimi projektmi značne prekračuje rámec lekárskej pomoci. Spája 
etnické, geografické,  ekologické, poľnohospodárske a hospodárske prvky s me-
dicínskymi vedomosťami, aby vytvorila regionálne, samostatne fungujúce medi-
cínske centrá, využívajúce vlastné prírodné zdroje vrátane fytoterapie v prevencii 
a liečbe ochorení.



Odborný profil 

MUDr. Zorka Gerová, CSc. 

 

(Slovensko)

 absolventka Fakulty všeobecného lekárstva Karlovej Univerzity v Prahe, 
 atestácia z vnútorného lekárstva a klinickej farmakológie, 
 kandidatúra vied vnútorné lekárstvo: klinická farmakológia obehového systému, 
 pracovné zameranie od 1995:  
 - rizikové faktory chronických ochorení, 
 - nefarmakologické intervencie a edukačné projekty v prevencii chronických
  ochorení

Odborný profil 

Prof. Dr. Med.  Peter  
Pietschmann, PhD.

(Rakúsko) 

Profesor Peter Pietschmann po  skončení Viedenskej lekárskej Univerzity 
pôsobil na  3. internej univerzitnej klinike vo Viedni, kde získal diplom z vnú-
torného lekárstva, reumatológie a  vedeckú hodnosť docenta z vnútorného le-
kárstva. Niekoľko rokov pôsobil ako konzultant a vedecký pracovník na Odde-
lení reumatických ochorení internej kliniky v Juhozápadnom lekárskom centre 
Texaskej  Univerzity  v  Dallase. Po  návrate z  Texasu sa začal intenzívne ve-
novať základnému výskumu v oblasti osteoimunológie na Imunologickom in-
štitúte a na Oddelení patofyziológie Viedenskej Univerzity, kde obhájil vedeckú 
hodnosť docenta z patologickej fyziológie a  tiež hodnosť profesora. Od roku 
2002 je prednostom Oddelenia  pre výskum kosti, chrupavky a spojivového tka-
niva, v roku  2006 sa stal prednostom Oddelenia molekulárnej a biochemickej 
patológie a  zástupcom prednostu Ústavu patofyziológie Viedenskej lekárskej 
Univerzity. Profesor Pietschmann patrí k piatim najvýznamnejším svetovým 
vedeckým pracovníkom v oblasti osteoimunológie. Publikoval 261 vedeckých 
prác v medzinárodných vedeckých časopisoch ako prvý autora spoluautor, je 
autorom viacerých vedeckých a odborných publikácii (posledná úspešná pub-
likácia: Osteoimunológia – Cytokíny a biologiká v osteológii, UNI-MED Verlag 
AG, 2008), jeho práce boli citované 4 435 krát! Od roku 2012 je koordinátorom 
rozsiahleho celoštátneho programu Regenerácia kosti a chrupavky.
Funkcie vo vedeckých spoločnostiach:
	prezident spoločnosti  Elect of the Austrian Society of Bone and Mineral 
 Research, 
 prezident  spoločnosti Austrian Society of Geriatrics & Gerontology, 
 člen výboru spoločnosti Council Member of the International Association 
 of Gerontology & Geriatrics,
 člen výboru  spoločnosti  Austrian Society of Bone and Mineral Research 
Viaceré ocenenia ako napr.:
1996 – Young Investigator Award, World Congress on Osteoporosis
1991 – 1992 – Fellowship Award of the Max Kade Foundation, New York, USA
1986 – Paracelsus Award, Austrian Society for Internal Medicine
2009 – Guothova Medaila založenia Společnosti Lékařsko – Slowanské, udelená 
       Slovenskou lekárskou spoločnosťou za publikačnú činnosť a kontinuálnu 
       adukáciu slovenských lekárov v oblasti klinickej osteológie
2014 – Kryštálová medaila za vedu a výskum SSBRM



Odborný profil 

Primaria Univ. Dr. Med. 
Gabrielle Dienhart-
-Schneider, MPH

(Nemecko) 

(Rakúsko) 

Dr. Med. Gabrielle Dienhart_Schneider sa narodila v Nemecku. Po úspešnom 
skončení Lekárskej fakulty v  Homburgu/Saar začala pracovať na  chirurgickom 
oddelení a neskôr na internom oddelení v Marienkrankenhaus v Sankt Wendel 
v Nemecku, kde obhájila atestáciu z obidvoch odborov. Po získaní atestačných di-
plomov preberá rozsiahlu privátnu ambulantnú prax po svojich rodičoch v Bek-
ingene/Saar. V ambulantnej praxi pokračuje v  tradíciách rodičov – v klasickej 
medicíne, ale kontinuálne si rozširuje svoje vzdelanie štúdiom integratívnej me-
dicíny.

Nielen v  Nemecku ale aj  v zahraničí a s veľkým úspechom aplikuje svoje ve-
domosti v praxi. Liečebné úspechy integratívnej medicíny v jej privátnej praxi ju 
natoľko fascinujú, že sa rozhodne venovať len tomuto novému vednému odboru. 
Vzhľadom na rozsiahlu erudíciu a 30 ročnú prax z oblasti integratívnej medicíny 
získava v roku 2011 v konkurznom konaní post primárky Liečebného kúpeľného 
inštitútu La Pura v Gars am Kamp, Rakúsko, zameraného na female gender me-
dicine a integratívnu medicínu, kde pôsobila do roku 2016.  Od rok 2017 zastáva 
funkciu primárky Dennej kliniky integratívnej medicíny Vivamayr vo Viedni. 

V  roku 2013 po  návrhu a  zvolení do  funkcie vedeckej sekretárky Sloven-
skej spoločnosti pre bioregeneračnú medicínu, túto neplatenú funkciu prijala 
s predsavzatím pomáhať prezidentke spoločnosti v edukácii slovenských lekárov 
v praktickej klinickej integratívnej medicíne. Je členkou 9 odborných vedeckých 
medzinárodných spoločností zameraných na integratívnu medicínu.

Dr.  Med. Dienhart-Schneider má taktiež dlhoročné skúsenosti s  realizáciou 
prospektívnych intervenčných klinických štúdií vo fáze II. a III., v ktorých pôso-
bila ako vedúci klinický a vedecký pracovník.

Diplomy z  integratívnej medicíny: psychosomatická medicína, integratívna 
kúpeľná medicína, orthomolekulárna medicína, mezoterapia, estetická medicína 
(aplikácia kys. hyaluronovej, carboxyterapia, injekčná lipolýza, laserova liečba), 
hypnóza, autogénny tréning, detoxikačné terapeutické metódy v integratívnej me-
dicíne.
Ocenenie:
2014 – Cena Dr. Martina Kukučína SSBRM



Odborný profil 

Mag. Marlene Bachmann

(Rakúsko) 

Mag. Marlene Bachmann svoje prvé vzdelanie ukončila v oblasti ekonomi-
ky riadenia v podnikaní. V pracovnom kontakte s mnohými klientmi zistila, že 
intenzívne vníma ich správanie, psychické odchýlky zmeny nálad a že ju vlastne 
zaujíma psychológia viacej ako business a preto sa rozhodla ďalej študovať in-
tegratívnu psychológiu, z ktorej získala diplom master of science. V roku 2001 
si založila v Tirolsku Integratívny inštitút M.H. Bachmann, ktorý vedie veľmi 
úspešne až doteraz. Venuje sa kraniosakrálnej osteopatii, biorezonančnej dia-
gnostickej a terapeutickej metóde, mentálnemu tréningu podľa Prof. Tepperwei-
na, rôznym meditačným a  relaxačným technikám, psychologickým metódam 
podľa Dr. Roya Martina. 

Odborný profil 

PhDr. Theodora Daniela 
Sechel, PhD. 

(Rakúsko) 

(Rumunsko)

Dr.  Theodora Daniela Sechel skončila Filozofickú fakultu, odbor história, 
na medzinárodnej univerzite s výlukou v  jazyku anglickom, Central European 
University, v  Budapešti, Maďarsko a  doktorandské štúdium ukončila v  rodnej 
krajine na Filozofickej fakulte  Univerzity Babes – Bolyai, Cluj – Napoca, Ru-
munsko, na katedre Modernej histórie.

V konkurznom konaní získala miesto vedeckej a výskumnej pracovníčky  v In-
štitúte pre výskum dejín, na Oddelení pre juhovýchodné európske dejiny,  Karl 
Franzens Univerzity v Gráci. V oblasti vedeckej a výskumnej postdoktorandskej 
činnosti sa zaoberá históriou medicíny, históriou enviromentálnej medicíny, his-
tóriou vedy a výskumu, históriou európskeho osvieteneckého hnutia, kultúrou 
vzdelávania v 18. a 19. storočí v Európe. Svoje originálne vedecké práce prednies-
la  na početných medzinárodných konferenciách a s úspechom ich publikovala 
vo vedeckých časopisoch s impact faktorom. Je členkou medzinárodných vedec-
kých tímov, pôsobila a spolupracuje s Dimitrie Cantemir Institute, Univerzity of 
Oxford, sIinštitútom pre výskum dejín, University of Cambridge, s  Inštitútom 
pre výskum dejín Viedenskej Univerzity, s  Central European University v  Bu-
dapešti a tiež so Slovenskou akadémiou vied,  s Oddelením pre vedy o dejinách.   
Je členkou redakčnej rady popredných medzinárodných vedeckých a odborných časopisov:  
	Medical History, UK,
	Bulletin of History of Medicine, USA, 
	The social History of Alcohol and Drugs. An Interdisciplinary JournaL, Canada, 
	European Review of History, UK, USA

Na požiadanie prezidentky SSBRM  si Dr. Sechel, ako popredná odborníčka v ob-
lasti výskumu dejín medicíny, pripravila originálnu  prednášku z histórie sloven-
skej naturálnej medicíny. Prednáška s touto tematikou nebola doteraz spracovaná, 
na našom sympóziu bude prednesená prvý krát v histórii slovenskej medicíny.



Odborný profil 

Ing.  Peter Peutler, MA

(Rakúsko) 

Ing. Peutler skončil štúdium elektrotechniky a elektroniky na odbornej škole 
v Gráci. Od roku 1978 spolupracoval na výskumných projektoch  z oblasti elek-
trotechnických meracích techník v  reológií (koloidné roztoky) s  univerzitami 
v Gráci, Linci, Drážďanoch a Stuttgarte. Veľmi závažné ochorenie a jeho úspešné 
vyliečenie pomocou fyzikálnej frekvenčnej terapie, ktorú vyvinuli ruskí vedci, 
zmenilo celkom jeho profesionálnu orientáciu. Začal pracovať v  Spoločnosti 
a  inštitúte Ludwiga Boltzmanna v  Rakúsku, kde sa venoval výskumu biore-
zonančných metód a  výskumu ľudských  bioenergetických informačných polí. 
Na Filozofickej fakulte Univerzity S. Freuda vo Viedni ukončil master – štúdi-
um v  odbore Meditácia a  konfliktný manažment. Úspešne obhájil diplomovú 
prácu na tému „Meditácia ako liečebná intervencia – experimentálny dôkaz po-
mocou objektívnych biorezonančných meracích metód.“

Nadviazal vedeckú spoluprácu s Centrom pre inteligentné medicínske systé-
my (IMEDIS, Moskva), s ktorými spolupracuje dodnes. Založil si v Gráci aj vlast-
nú klinickú prax z oblasti integratívnej psychológie, kde používa diagnostické 
a terapeutické biorezonančné metódy, v ktorých nadobudol  už 15 ročnú prax.

V súčasnosti sa venuje spolu so zástupcami spoločnosti IMEDIS edukácii inte-
gratívnych lekárov v oblasti biorezonančných diagnostických a liečebných metód.

Biorezonančné prístroje spoločnosti IMEDIS získali v  Rakúsku certifikát – 
Medicínsky prístroj kategórie II. a.

Odborný profil 

Ing.  Vladimír Synek, CSc., je riaditeľom spoločnosti Corporate Consulting 
Group, s.r.o, nositeľ ocenenia Prominent ekonomiky Slovenskej republiky, za-
oberá sa problematikou neuroekonomiky, vzťahu mikromotivácie a makrosprá-
vania sociálnych systémov, je autorom projektu Štátna identita SR a  mnohých 
článkov a rozhovorov, ktoré otvorene pomenúvajú a odkrývajú tabu témy v ob-
lasti riadenia firiem a spoločnosti. V roku 2015 založil Ministerstvo šťastia, s.r.o, 
webovú stránku pre otvorené rozhovory o pravde v slovenskom politickom a so-
ciálnom dianí. 

Dipl. Ing. Vladimir  
Synek, CSc.

 

(Slovensko) 

(Česká republika)


