
EDUKAFARM
v spolupráci so SLK
Vás pozýva na odborné sympózium pod názvom

TERMÍN: 26. - 27.01.2018
MIESTO: Hotel Borovica, Štrbské Pleso

Tešíme sa na Vašu účasť!

Demencia – strašiak 21. storočia
Na straty pamäti je potrebné pamätať

P
O

Z
VÁ

N
K

A
P

O
Z

VÁ
N

K
A



Demencia – strašiak 21. storočia
Na straty pamäti je potrebné pamätať
PROGRAM, 26. 1. 2018

15:30 – 16:00 Registrácia, privítanie, predstavenie účastníkov

16:00 – 16:30  Demencia, možnosti diagnostiky a liečby
	 Prof.	MUDr.	Zuzana	Gdovinová,	CSc.
 Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

16:30 – 17:00 Nekognitívne symptómy demencií,
 možnosti diagnostiky a liečby
	 MUDr.	Mária	Králová,	CSc.
 Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty UK
 a Univerzitnej nemocnice, Bratislava

17:00 – 17:30  Existuje generická substitúcia liekov potravinami?
 Kauza Ginkgo biloba
 Doc.	PharmDr.	Szilvia	Czigle,	PhD.,
	 Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky, UK Bratislava

17:30 – 18:15 Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti neurologickým
 a psychiatrickým pacientom
 (z pohľadu novej právnej úpravy Civilného mimosporového poriadku)
 JUDr.	Bc.	Radovan	Konečný

18:15 – 19:00 Diskusia, záver podujatia

19:00 Slávnostná večera s posedením 

Predsedníctvo: Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

Určené pre: neurológov, psychiatrov     

Odborný garant: Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice (Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.)
  
Partner podujatia: Schwabe Slovakia s.r.o.



ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania:
Hotel Borovica, Štrbské Pleso

Ubytovanie:
Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Hoteli Borovica****,
Štrbské Pleso (26. – 27. január 2018).

Doprava:
Individuálna

Možnosti parkovania:
Možnosť parkovania v rámci areálu hotela.

Strava:
Po skončení odborného programu je v piatok večer pre účastníkov seminára 
pripravená večera formou slávnostného rautu a na druhý deň, v sobotu raňajky  
a obed. Prosím uviesť špeciálne dietetické podmienky ak vyžadujete!

Nepeňažné plnenie:
Doklad o výške nepeňažného plnenia bude vydaný po skončení odborného 
podujatia. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy (§ 8 odst. 1 písm. I) 
podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 
(výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).

Výška dane z nepeňažného plnenia za poskytnutie občerstvenie a ubytovanie bude 
vypočítaná na základe reálnych nákladov za seminár.

Kredity:
Sympózium je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK.
Účastníci semináru dostanú seminárny zborník a na záver certifikáty s kreditmi 
pridelenými SLK.

Počet kreditov: 3 kredity
 
Možnosť získať okrem kreditov za účasť na seminári aj ďalšie 2 kredity za správne 
vyplnenie AD TESTU.
Navštívte sekciu E-LEARNING na stránkach www.edukafarm.sk a vyplňte 
AD TEST po seminári on-line.

Partner podujatia:
Schwabe Slovakia s.r.o.

Organizačno-technické zabezpečenie:
EDUKAFARM spol. s r.o. - organizačná zložka,
VIENNA GATE, KOPČIANSKA 8/A,
851 01 Bratislava

Nahláste Vašu účasť, ako aj záujem o ubytovanie a obed telefonicky alebo 
e-mailom na:
Michal Suchoň, mobil: +421 905 320 201, e-mail: suchon@edukafarm.sk


