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Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na letošní 32. slovenský a český neu-
rologický sjezd, který je spojen s 65. společným slovenským a českým neuro-
logickým sjezdem klinické neurofyziologie. Oba sjezdy se po 6 letech vrace-
jí do města Martin, nacházejícím se v regionu Turiec. Turčianska kotlina je 
jednou z nejkrásnějších přírodních oblastí Slovenska. Panoramatický výhled 
z města Martin (při pěkném počasí) na pravděpodobně nejvíce fotogenické 
slovenské pohoří Malou a Velkou Fatru (na přelomu listopadu a prosince často 
se zasněženými vrcholy) je nezapomenutelný a fatranské hole, skalnaté a do-
liny jsou krásné v každém ročním období.

V roce 2018 (stoleté výročí vzniku společné české a slovenské státnosti) 
právě v Turci a městě Martin zkoušíme nový model spoluorganizace této vě-
decké, odborné a společenské akce. Přece jen z Turčianského Jasena pochází 
šlechtický rod Jesenských, jehož členem byl i Ján Jessenius. Byl významným 
lékařem a anatomem na přelomu 16. a 17. století a byl i rektorem Univerzity 
Karlovy v Praze. Naopak jedním ze zakladatelů Neurologické kliniky ve městě 
Martin byl profesor Václav Piťha - žák uctívaného Kamila Hennera (jehož 
otec byl mimochodem také rektorem Univerzity Karlovy). Naše spolupořada-
telství sjezdu reflektuje i unikátní situaci české a slovenské neurologie, která
i po rozdělení společného státu v roce 1993 zůstala prakticky nerozdělená. 
Samozřejmě realita každodenní rutinní medicínské práce není zcela iden-
tická, ale chápání oboru, diagnostická a terapeutická činnost jakož i akadem-
ické záležitosti, jsou stále sdíleny v obou částech bývalého společného státu a 
kontakty obou neurologických komunit jsou, skromně řečeno, nadstandardní. 
V neposlední řadě naše spolupořadatelství reflektuje dlouholetý družební 
vztah martinské a olomoucké lékařské fakulty (twin faculties) jakož i naše 
osobní přátelství.

Těšíme se na Vás v Martině v co největším počtu. Zajímavý odborný program 
ze všech oblastí neurologie určitě všechny uspokojí. Užijete si pohostinnost 
všeho, co město Martin nabízí. V případě zájmu (nejlépe deklarovaného ještě 
před začátkem akce) Vám organizátoři akce rádi nabídnou i zvlášť organizo-
vané poznávací a turisticko-sportovní aktivity v celém regionu. Nabízí se
i možnost prodloužení pobytu a návštěvy kterékoliv fatranské doliny, vrcholků 
či jiných zajímavosti po oficiálním ukončení sjezdu.

Srdečně Vás zveme, 

Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
přednosta Neurologické kliniky JLF UK a UN, Martin 


