
VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 
– ĽUDSKÁ STRÁNKA 
MEDICÍNY

Pozývame Vás na najväčšie 
odborné podujatie 
všeobecných lekárov 
na Slovensku

XXXV. Výročná 
konferencia SSVPL

Slovenská spoločnosť
všeobecného praktického lekárstva
www.vpl.sk

SO
CI

ET
AS

SLOVACA

MEDICINAE GENERALIS

PRACTICAE FAMILIA
RE

V P

VYSOKÉ TATRY – STARÝ SMOKOVEC

16. – 18. OKTÓBER 2014

2014 VP 1-14_casopis  6/3/14  2:03 PM  Stránka 32



Predsedníctvo a organizačný výbor konferencie
Prezident konferencie:

nový prezident SSVPL, bude známy do konca júna 2014 

Organizačný výbor konferencie:
Eva Berešová - predsedníčka, 0903 630 023, beresova.eva@vpl.sk
Peter Makara, MPH, 0903 705 055, makara.peter@vpl.sk
Peter Bakič, 0911 708 866, bakic.peter@vpl.sk
Peter Lipták, 0903 440 016, liptak.peter@vpl.sk
Soňa Ostrovská, 0903 472 495, ostrovska.sona@vpl.sk

Programový výbor konferencie: 
Peter Lipták - predseda, 0903 440 016, liptak.peter@vpl.sk
Jana Bendová, 0903 131 311, bendova.jana@vpl.sk
Martina Jandzíková, 0902 366 472, jandzikova.martina@vpl.sk
Iveta Vaverková, MPH, 0908 724 955, vaverkova.iveta@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
Štefan Krnáč, krnac.stefan@vpl.sk
Ľudmila Resutíková, resutikova.ludmila@vpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov: 
Jana Bendová, +421 903 131311, bendova.jana@vpl.sk

Spolupráca a podpora WHO: 
Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku,
0903420378, dse@euro.who.int 
Za Woncu bude mať hlavné posolstvo dlhoročný prezident Wonca
Europe prof. Igor Švab zo Slovinska. Z českých kolegov v rámci
česko-slovensko-slovinského dňa privítame prof. Seiferta, doc.
Býmu, dr. Karena, dr. Herbera, dr. Vojtíškovú a dr. Krále.

Sekcia sestier pracujúcich v ambulantných ZZ: 
Jaroslava Lunterová, int. a kard. amb., 
Daxnerová 9, 050 01 Revúca, 058/4424245, 
jaroslavalunterova@gmail.com, jaroslava.l@centrum.sk

Sekretariát SSVPL SLS: 
Peter Lipták, Námestie SNP 10, 814 66, 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, 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 uve-
dené pod pečiatkou) spolu s dokladom o zaplatení registračného po-
platku (ústrižok poukážky, výpis z účtu, potvrdenie o zaplatení
v hotovosti).

Dátum konania: 16. – 18. október 2014
Miesto: Grandhotel Bellevue – Horný Smokovec 21 a Grandhotel –

Starý Smokovec 38, Vysoké Tatry.
registrácia účastníkov: 15. októbra od 18.00 do 20.00 a

16. až 18. októbra od 7.30 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 dôchod-
covia majú vstup voľný.

Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej
databáze SSVPL.

Registračný (sčítací) poplatok reprezentanta farmaceutickej firmy
je 10,00 €. 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 ter-
mínu 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.

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 obra-
tom zašleme ID. Pre nečlenov – uveďte ako variabilný symbol ID SLK,
Špecifický symbol - 102014. Do správy pre príjemcu/doplňujúce
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XXXV. Výročná konferencia 
Vysoké Tatry 16. – 18. október 2014
Všeobecné lekárstvo – ľudská stránka medicíny

LEKÁRI do
31.8.2014

po
1.9.2014

na
mieste 

na mieste 
jeden deň 

členovia SSVPL  30 € 40 € 40 € 20 € 

nečlenovia SSVPL 40 € 50 € 50 € 25€ 

ZDRAVOTNÉ
SESTRY

do
31.8.2014 

po
1.9.2014

na
mieste 

na mieste
jeden deň

členky SKSaPA 15€ 20 € 25 € 5€ 

nečlenky SKSaPA 20 € 20 € 30 € 10€ 

O prevzatie záštity nad konferenciou požiadame ministerku zdravotníctva JUDr. Zuzanu Zvolenskú.
Konferencia sa koná s podporou Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu
(WHO/EURO), vedeckej organizácie všeobecných lekárov Wonca World a Wonca Europe, Európskeho
fóra pre primárnu starostlivosť (EFPC), Asociácie na ochranu práv pacientov(AOPP) a v spolupráci
so Slovenskou komorou zdravotných sestier a pôrodných asistentiek (SKZSaPA) a sekciou VLD Slo-
venskej lekárskej komory. Organizačnú podporu poskytuje už tradične Farmi-Profi.
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údaje napíšte meno lekára, zdravotnej sestry za ktorého ste po-
platky zaplatili. Žiadame vás aby ste presne uvádzali variabilný sym-
bol, predídete tak problémom s identifikáciou vašej platby.

registračný poplatok je nevratný.
registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tla-

čové materiály konferencie, vstup na sprievodnú expozíciu vystavu-
júcich firiem a občerstvenie v priebehu odborného programu. 

Podujatie je určené pre zdravotníckych pracovníkov a pozvaných
hostí. Pre verejnosť sú určené sprievodné komunitné projekty, ktoré
sú pre účastníkov bezplatné.

Poplatky na sprievodné kultúrne podujatia: večerné podujatie
a večera, Grandhotel Bellevue 16.10.2014 – členovia (SSVPL, SKSaPA)
15€, nečlenovia 20€. Kapacita podujatia 400 účastníkov.  Spoločenský
večer SSVPL, Grandhotel Bellevue a Grandhotel Starý Smokovec
17.10.2014 – členovia (SSVPL, SKSaPA) 20€, nečlenovia 30€.Kapacita
podujatia je do 500 účastníkov. Vstupenky na kultúrne podujatia si
budete môcť zakúpiť až na mieste pri registrácii. Prihlásiť na jed-
notlivé podujatia sa môžete na prihláške na konferenciu. Prihlá-
sení 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: 
17. októbra o 17.00 v reštaurácii Grandhotela Bellevue.

rokovacie jazyky: Slovenčina, Čeština, Angličtina. Simultánne
tlmočenie prednášok.
Konferencia bude interaktívna (hlasovacie zariadenie, autodi-
daktický test) 
Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grand-
hotela Bellevue.

Kredity
Lekári: pasívna účasť podľa kritérií CME cca 20 kreditov. 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 zodpovedá cca 20 kreditov za pa-
sívnu účasť. 

Tešíme sa na stretnutie!
Organizátori XXXV. Výročnej konferencie SSVPL

Všeobecný Praktik č. 2/2012Pripravujeme
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Solen, s. r. o., 
Ambrova 5, 831 01 Bratislava,
kongres@solen.sk, 
tel.: 02/5413 1365, fax 02/5465 1384, 
www.solen.sk, 
sekcia Kongresy a semináre

Registrácia a ubytovanie: 
Mgr. Andrej Šutka, sutka@solen.sk

Ing. Monika Liedlová, liedlova@solen.sk

18. – 19. september 2014

kongres lekárov 1. kontaktu

www.solen.sk

Medicína
PRE PRAX

10.

  Diabezita – pandémia 

  Geriatria
  

  Psychiatria

  

 

  

  Varia

Profesor Igor Švab:  „Všeobecný lekár používa 
najsofistikovanejší pracovný nástroj zo všetkých - ľudskú bytosť!“
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