
určený pre lekárov
a odborných zdravotníckych pracovníkov

X. Slovenský vakcinologický kongres

si Vás dovoľujú pozvať na

SlovenSká epidemiologická
a Vakcinologická spoločnosť sls

v spolupráci s 

Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave
Slovenskou pediatrickou spoločnosťou

Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine

Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
A-medi management s.r.o.

11. – 13. apríla 2019

grandhotel
praha

Tatranská 
lomnica



TémyX. Slovenský vakcinologický kongres

pReZidenT kongReSU
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

vedeckÝ vÝBoR kongReSU
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
doc. MUDr. Milan Kuchta CSc., mim. prof.
MUDr. Peter Makara, MPH
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

pRogRAmovÝ vÝBoR kongReSU
doc. MUDr. Mária Avdičová PhD.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
MUDr. Andrea Kološová, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
MUDr. Eva Striežová
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

oRganiZačnÝ sEkRETaRiáT
ing. dana chodasová – A-medi management, s.r.o.
marketing@amedi.sk, 0903 224 625
Stromová 13, Bratislava 831 01



Témy

pRihlášky pReZenTácii BeZ dodAného ABSTRAkTU
neBUdú ZARAdené do pRogRAmU. 
pRihlášky k akTíVnEj účasTi, absTRakTy a pRihlášky 
k pasíVnEj účasTi pRosím ZasiElajTE:
(v termínoch, ktoré sú uvedené v pozvánke)
- elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk, 
- alebo mailom na marketing@amedi.sk 
obsah pREdnášky konZulTujTE so ZosTaVoVaTEľom 
BlokU Z pRogRAmového vÝBoRU.

1. oSÝpky STále AkTUálne
 doc. mudr. mária avdičová phd.
 maria.avdicova@vzbb.sk
2. imunologické pREhľady
 prof. mudr. henrieta hudečková, phd., mph
 henrieta.hudeckova@jfmed.uniba.sk
3. očkoVaniE V špEciálnych siTuáciách
 mudr. ingrid urbančíková, phd., mph
 urbancikova@dfnkosice.sk
 doc. mudr. miloš jeseňák, phd., mba, dott.Ric., mha
 jesenak@gmail.com
4. pRioRiTy V odpoRúčanom očkoVaní
 doc. mudr. mária štefkovičová, phd., mph
 stefkovicova@gmail.com
5. chRípkA
 prof. mudr. Zuzana krištúfková, phd., mph
 kristufkova@gmail.com
6. RiZiká ceSTovAniA
 prof. mudr. Vladimír oleár, csc.
 vladimir.olear@zilpo.sk
7. noVinky V očkoVaní
 doc. mUdr. igor kohl, cSc.
 igor.kohl@seznam.cz
8. vARiA
 mudr. Eva striežová
 eva.striezova@gmail.com
9. poSTeRy
 mUdr. Andrea kološová, phd.
 andrea.kolosova@gmail.com



dÔlEŽiTé dáTumy
15. 02. 2019 – Prihláška na aktívnu účasť + abstrakty
01. 03. 2019 – Prihláška na pasívnu účasť – zľavnený registračný 
poplatok

mieSTo konAniA
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

REgisTRačnÝ poplaTok
do 01. 03. 2019 po 01. 03. 2019

členovia sEVs 30 € 40 €
ostatní 50 € 60 €

– registračný poplatok neplatia prví autori prezentácii  
 (prednáška, poster)
– zvýhodnené registračné poplatky platia v prípade platby prevodom,  
 pri dodržaní stanovených termínov 

REgisTRačnÝ poplaTok ZahRŇujE
– účasť na odborných prednáškach
– všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška
– DPH
– materiály garantujeme len prihláseným účastníkom  
 pri dodržaní stanovených termínov

poplATky
Večera (11. 04. 2019) 15 €
obed (12. 04. 2019) 10 €
spoločenský večer (12. 04. 2019) 20 €

SpÔSoB plATBy
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 03. 04. 2019)
 majiteľ účtu: a-medi management, s.r.o.
 banka: UniCredit Bank • iban: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
 Variabilný symbol: 11418 • sWiFT: UNCRSKBX
 poznámka: meno účastníka
– v hotovosti pri registrácii

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. 
prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie 
platiteľa.
aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo 
poštou).



RegiSTRáciA
11. 04. 2019 9:00 – 13:00
12. 04. 2019 8:00 – 13:00
13. 04. 2019 8:00 – 10:00

odBoRnÝ pRogRAm
11. 04. 2019 12:30 (Slávnostné otvorenie kongresu)
 13:00 – 18:30 (prednášky)
12. 04. 2019 08:00 – 09:00 (posterová sekcia)
 09:00 – 12:00 (firemné sympóziá)
 13:00 – 18:30 (prednášky)
13. 04. 2019 09:00 – 12:30 (prednášky)
 13:00 (ukončenie kongresu)

poTVRdEniE o účasTi
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

pRednášky
V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie.

e-poSTeRy
- e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
- veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – 

veľkosť snímky)
- súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu
 marketing@amedi.sk v termíne do 03. 04. 2019
- aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do 

súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte 
ich v programoch Excel, alebo Word

Sli.do
Interaktívna webová aplikácia na kladenie otázok v diskusii a hlasovanie

ABSTRAkTy
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) 
napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 
strana A4. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru. do abstraktu 
nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky 
nebudú posudzované.
štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora 
podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a me-
todika, výsledky, záver.
štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora 
podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, 
záver. Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v Suplemente, ktorý 
obdrží každý účastník pri registrácii.



Ubytovanie Ubytovanie

gRAndhoTel pRAhA
Tatranská Lomnica, Slovakia

1-lôžková izba  95 €
2-lôžková izba zľava 105 €

Ubytovanie v grandhoteli praha 
zabezpečuje
A-medi management, s. r. o.
Ing. Dana Chodasová
marketing@amedi.sk

ubyToVaniE jE moŽné REZERVoVať mailom na
mARkeTing@Amedi.Sk

Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie.
Rezerváciu Vám potvrdíme mailom.

ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom  
v termíne do 10. 03. 2019. 
úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie.
po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra.

údajE k účTu
majiteľ účtu: a-medi management, s.r.o.
 banka: UniCredit Bank
 iban: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
 Variabilný symbol: 2211418
 sWiFT: UNCRSKBX
 poznámka: meno účastníka

zvýhodnenácenapre účastníkovkongresu

vašu účasť je možné zrušiť najeskôr do 11. 03. 2019. 
po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.



Ubytovanie

Ďalšie možnosti ubytovania
ReZeRváciA individUálne 

hoTel lomnicA
Tatranská lomnica 92, 062 01 Vysoké Tatry-Tatranská lomnica
reception@hotellomnica.s
052/285 3503
www.hotellomnica.sk

hoTel Simi – TeniScenTRUm
Tatranská lomnica 140 40, Vysoké Tatry 059 60
recepcia@tatrasimi.sk
058/446 7266
www.tatrysimi.sk

pEnZión snEŽiEnka
Tatranská lomnica 559c, 059 60 Vysoké Tatry
recepcia@snezienka.sk
0905 229 740
www.snezienka.sk

hoTel SoReA TiTRiS
059 60  Tatranská lomnica
0918 665 428
titris@sorea.sk
www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-titris

hoTel SlovAn
Tatranská lomnica 46, 059 60 Vysoké Tatry
0948 20 40 40
reservation@hotelslovan.sk
www.hotelslovan.sk



X. Slovenský
vakcinologický
kongres
id v slk:  __________________________________________________________________________________________________________

priezvisko, meno a titul:  ____________________________________________________________________________________

pracovisko:  _____________________________________________________________________________________________________

adresa pracoviska: __________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ tel.:  _________________________________________________

e-mail:  ___________________________________________________________________________________________________________

pRihlasujEm sa k účasTi:    pasívnej  aktívnej  prednáška    poster

názov prednášky / posteru:  ______________________________________________________________________________

autori:  ____________________________________________________________________________________________________________

pracovisko (bez skratiek):  ________________________________________________________________________________

 Večera 11. 04. 2019      Obed 12. 04. 2019      Spoločenský večer 12. 04. 2019

príspevok do tÉMY: 
 1. osýpky stále aktuálne
 2. imunologické prehľady
 3. očkovanie v špeciálnych situáciách
 4. priority v odporúčanom očkovaní
 5. chrípka
 6. Riziká cestovania
 7. novinky v očkovaní
 8. varia
 9. postery

Registráciou dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spracovanie mojich osobných 
údajov, uvedených v tomto formulári v zmysle Zák. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona 
č. 84/2014 Z. z o ochrane osobných údajov. 
Svojou registráciou potvrdzujem súhlas s uverejnením fotiek z podujatia vo fotogalérii webstránky podujatia.

26. – 28. apríla 2018
hotel patria, štrbské pleso

prihlášky zasielajte na:
ing. dana chodasová, A-medi management, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava

prihlášky zasielať najneskôr:
do 15. 02. 2019 (aktívna účasť), 
do 01. 03. 2019 (pasívna účasť)


