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KANDIDÁT do volieb výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného 
praktického 
 lekárstva SLS. Uskutočnia sa korešpondenčným spôsobom 16.mája – 
9.júna 2014 
 
Titul meno, priezvisko, kontakty:  
MUDr. Michaela Macháčová, MIMAD s.r.o, ambulancia praktického lekára, 
Bernoláková 2476,Topoľčany 95501, www.machacova.sk  

 
Dosiahnuté odborné vzdelanie: 1998, LFUK Bratislava 
 
Atestácie:  2001- I.st. v odbore anesteziológia a resuscitácia 
                  2006- postupová skúška v odbore vnútorného lekárstva 
                  2007- euroatestácia v odbore všeobecné lekárstvo 
 
Certifikáty:  2000- školenie pôrodníckej analgézie 
                   2003- problematika riešenia akútnej a chronickej bolesti 
                    
Spoločnosti: Slovenská spoločnosť praktického lekára 
                     EURACT- organizácia učiteľov všeobecného lekárstva 
 
Dosiahnuté pracovné skúsenosti: 
 
1.9.1998-31.10.2005   sekundárny lekár OAIM, Nemocnica Topoľčany n.o. 
1.11.2005-30.6.2006   vedúci lekár centrálnej JIS,Nemocnica Topoľčany n.o. 
1.7.2006-31.12.2006   lekár International Rescue System s.r.o. 
31.10.2007-31.8.2011 sekundárny lekár v dialyzačnom stredisku Topoľčany, 
                                    B.Braun Avitum s.r.o. 
1.1.2007 do t.č.         všeobecný praktický lekár pre dospelých-MIMAD s.r.o. 
                                   Bernoláková 2476,Topoľčany 
Od 12.6.2013  člen Odbornej pracovnej skupiny “J07” pre vakcíny 
Od školského roku  2013/2014  prednášam všeobecné lekárstvo na LFUK v Bratislave 
študentom 5.ročníka medicíny 
 
Aktívne účasti : 
 
XXXIV. Výročná konferencia SSVPL SLS, Vysoké Tatry 2013: 
Kazuistika: Suspektná retroperitoneálna fibróza u pacientky s akútne sa rozvíjajúcou 
bilaterálnou hydronefrózou III.st. 
POCT analyzátor: Štandard alebo nadštandard v ambulancii všeobecného lekára 
 
Ďaľšie informácie:  
Účasť na kongrese Svetová WONCA- svetová organizácia praktických a rodinných 
lekárov 2013 v Prahe 
 
 
Jazykové znalosti:  anglický jazyk 
 

http://www.vpl.sk/
mailto:vpl@vpl.sk
http://www.machacova.sk/


Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej 
spoločnosti  
Sídlo: Námestie SNP 10, 814 66, Bratislava. Kontakty: www.vpl.sk, vpl@vpl.sk 
 

 
Záujmy:   aktívne sa venujem jóge, cestovanie, knihy a hudba 
 
Vo všeobecnom lekárstve je mojím cieľom dosiahnhutie, čo najlepšieho vybavenia  
na ambulanciách VPL, v zmysle POCT analyzátorov ( CRP, INR, EKG, tlakový   
Holter, ABI.meranie),  ktoré efektívne pomáhajú  v prevencii, diagnostike a terapii. 
a preplácanie týchto výkonov nad rámec kapitácie zdravotnými poisťovňami.  
 

5. Dátum a podpis/v prípade elektronického zaslania dátum doručenej správy 
 
7.5.2014, Michaela  Macháčová 
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