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XXXVI. Výročná konferencia  
Vysoké Tatry 15. –17. Októbra 2015 
Prínos všeobecného praktického lekárstva 

 
 
Záštitu nad konferenciou prevzal MUDr. František 
Klimo, Čestný prezident SSVPL, 1. Prezident 
SSVPL v rokoch 1979-1998. Konferencia sa koná 
v spolupráci s vedeckou organizáciou 
všeobecných lekárov Wonca World a Wonca 
Europe, Európskym fórom pre primárnu 
starostlivosť (EFPC), OZ Slovenský 
pacient, Slovenskou komorou  sestier 
a pôrodných asistentiek (SKSaPA). 
 
Organizačnú podporu poskytuje už tradične Farmi- 
Profi. 
 
 
 
 
 
 

Predsedníctvo, výbory a organizačné tímy konferencie: 
 
 
Prezident konferencie: MUDr. Peter Makara, MPH, prezident SSVPL  
 
Organizačný výbor konferencie: 
Peter Makara, MPH, 0903 705055, makara.peter@vpl.sk -predseda organizačného výboru, Michaela 
Macháčová viceprezidentka, 0905 876 100, machacova.michaela@vpl.sk, Peter Pekarovič, vedecký 
sekretár, 904 878 628, pekarovic.peter@vpl.sk,   Peter Lipták, riaditeľ sekretariátu, 0903 440016,  
liptak@vpl.sk. 
Programový výbor konferencie:  
Peter Lipták, 0903 440016,  liptak.peter@vpl.sk - predseda programového výboru, Peter Makara, 
MPH, 0903 705055, makara.peter@vpl.sk, Jana Bendová, bendova.jana@vpl.sk, Peter Pekarovič, 
0904 878 628 pekarovic.peter@vpl.sk,  Michaela Macháčová,  machacova.michaela@vpl.sk, Adriana 
Šimková, PhD., simkova.adriana@vpl.sk, Jana Zimanová, PhD., zimanova.jana@vpl.sk, Beata 
Blahová, blahova.beata@vpl.sk, Romana Compagnon romana.compagnon@vpl.sk, Štefan Krnáč, 
krnac.stefan@vpl.sk, Ľudmila Resutíková, resutikova.ludmila@vpl.sk 
 
Koordinácia zahraničných účastníkov: Jana   Bendová, +421 903 131311, bendova.jana@vpl.sk 
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Sekcia sestier pracujúcich v ambulantných ZZ: Jaroslava Nemogová, LUNAKARDIO s.r.o., 
Muráň 190, 049 01 Muráň, 058/4424245, jaroslavalunterova@gmail.com  
Sekretariát SSVPL:  
Peter Lipták, Stredná 80, 821 04 Bratislava, Bratislava, 0903 440016, tatry@vpl.sk, www.vpl.sk  
Organizačné zabezpečenie a podpora ubytovania:  
Marcela Idlbeková, 0918 569 890, idlbekova@farmi-profi.sk,  
Farmi - Profi spol. s r.o, Stredná 80, 821 04 Bratislava. www.farmi-profi.sk  
 
 
Organizačné pokyny 
 
Nakoľko SSVPL  nie je platiteľom DPH, nie je povinná vystavovať faktúry (daňové doklady) v 
súlade s § 71 Zákona o DPH a ako účtovný doklad môžu členovia použiť tieto organizačné pokyny  
(firemné údaje sú uvedené pod pečiatkou)  spolu s  dokladom o zaplatení registračného poplatku 
(ústrižok poukážky, výpis z účtu, potvrdenie o zaplatení v hotovosti).                                                                                                          
 
Dátum konania: 15. –17. október 2015 
Miesto: Grandhotel Bellevue – Horný Smokovec 21 a Grandhotel – Starý Smokovec 38, Vysoké Tatry. 
Registrácia účastníkov: 14.októbra  od 18.00 do 20.00 a 15. až 17. októbra od 7.00 hod. 
Účastníci sú povinní sa registrovať na každý konferenčný deň osobitne! 
Termíny na zaplatenie registračných poplatkov a podanie písomnej prihlášky: 

Prednášatelia, výbor, organizátori, študenti a nepracujúci dôchodcovia majú vstup voľný. 
Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL. 
Registračný(sčítací) poplatok reprezentanta farmaceutickej firmy je 20,00 €. Reprezentanti sa prihlasujú na 
prihláške vystavovateľa alebo sa môžu dohlásiť a uhradiť poplatok osobitne, najneskôr pri registrácii. 
Platbu v uvedenej výške je potrebné zaplatiť do stanoveného termínu na účet SSVPL.   
-  4 001 173 809/3100, prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou.  Ak budete platiť poštovou poukážkou, 
ústrižkom o zaplatení poplatku sa preukážte pri registrácii. Hromadné registrácie rieši Farmi-Profi. 
Konštantný symbol – 0308, Variabilný symbol - pre členov - číslo člena z členskej plastovej ID karty SSVPL 
(kto nepozná svoje ID v SSVPL informujte sa na  tatry@vpl.sk, registrovaným členom obratom zašleme ID. Pre 
nečlenov – uveďte ako variabilný symbol  ID SLK,  Špecifický symbol 102015. Do správy pre príjemcu/ 
doplňujúce údaje napíšte meno lekára a sestry za ktorého ste poplatky zaplatili. Žiadame vás aby ste presne 
uvádzali variabilný symbol, predídete tak problémom s identifikáciou vašej platby. 
Registračný poplatok je nevratný. 
Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie, vstup na sprievodnú 
expozíciu  vystavujúcich firiem a občerstvenie v priebehu  odborného programu. 
Poplatky na sprievodné kultúrne podujatia: večerné podujatie a večera, Grandhotel Bellevue 15.10.2014 –
20€. Kapacita podujatia 400 účastníkov.   Hlavný spoločenský večer SSVPL, Grandhotel  Bellevue(400 
účastníkov) a spoločenský večer  Grandhotel Starý Smokovec(100 účastníkov) 16.10.2014 – 30€. Kapacita  
obidvoch podujatí je do 500 účastníkov.  Vstupenky na kultúrne podujatia si budete môcť zakúpiť až na 
mieste pri registrácii. Prihlásiť na jednotlivé podujatia sa môžete na prihláške na konferenciu. Prihlásení 

LEKÁRI do 31.6.2015 po 1.7.2015 na mieste na mieste jeden deň 
členovia SSVPL  30 € 40 € 45 € 20 € 
nečlenovia SSVPL  40 € 50 € 55 € 25 € 
SESTRY do 31.6.2015 po 1. 7. 2015 na mieste na mieste jeden deň 
členky SKSaPA 15€ 20 € 25 € 5€ 
nečlenky SKSaPA 20 € 30 € 35€ 10€ 
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účastníci budú uprednostnení. Poplatky za svoju ambulantnú sestru alebo za ďalších zamestnancov svojej 
firmy môžete zaplatiť jednou platbou, položky rozpíšte vo svojej písomnej prihláške.   
Členská schôdza SSVPL:  
15.októbra 2015 o 17.30 v reštaurácii  Grandhotela Bellevue. 
Rokovacie jazyky: Slovenčina, Čeština, Angličtina. Simultánne tlmočenie prednášok. 
Konferencia bude interaktívna(hlasovacie zariadenie, autodidaktický test)  
Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grandhotela Bellevue. 
Kredity  
Lekári: pasívna účasť podľa kritérií CME konferencia zodpovedá 18 kreditom  
Aktívna účasť: 
1. správne vyplnený autodidaktický test 1-2 kredity (80-61% 1K; 81-100 % 2K) 
2. prednáška, workshop 10 kreditov CME 
 
Sestry:  
Podľa kritérií SKSaPA konferencia zodpovedá cca 20 kreditom za pasívnu účasť.  
Pasívna účasť v sobotu 17.10.2015  zodpovedá 6 kreditom.  
 
 
Tešíme sa na stretnutie! 
Organizátori XXXVI. Výročnej konferencie SSVPL 
 
 

http://www.grandhotel.sk/

