
Village resort Hanuliak, Belá

8. – 9. apríl 2022

Partner podujatia:



PROGRAM 

Organizačno-technické zabezpečenie:  
EDUprofiPHARM, s. r. o. Bosákova 7, 

851 04 Bratislava, tel.: 02 38 115 312, 
e-mail: info@eduprofipharm.sk, 

web: www.eduprofipharm.sk

PIATOK 8. 4. 2022

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

16:00 – 16:30 Úskalia diagnostiky a liečby prieduškovej astmy  
  u detí do 5 rokov
  MUDr. Monika Kolejáková

16:30 – 17:00 Astma a reflux – súvisia spolu?
  MUDr. Martin Lešťan

17:00 – 17:30  Laryngofaryngeálny reflux
  MUDr. Dušan Baláž

17:30 – 17:45 Coffee break

17:45 – 18:45  Kašeľ – vie pomôcť aj gastroenterológ?
  MUDr. Jozef Rusnák

19:30   Večera

SOBOTA 9. 4. 2022

8:30 – 9:00  Registrácia účastníkov

9:00 – 13:00  Zložité komunikačné situácie v medicíne 
                                       – ako zvládať v praxi? (interaktívny workshop)
                                       PhDr. Pavla Banýrová

13:00  Obed

Miesto konania: Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071/118, Belá

Ubytovanie: Pre účastníkov je zabezpečené vo Village resorte Hanuliak v Belej 
(8. – 9. apríl 2022).

Doprava: individuálna
Parkovanie: možnosť parkovania v rámci areálu hotela
Strava: Po skončení odborného programu je v piatok večer pre účastníkov seminá-
ru pripravená večera. Po skončení odborného programu je v sobotu pre účastníkov 
semináru pripravený obed.

Nepeňažné plnenie: Doklad o výške nepeňažného plnenia bude vydaný po 
skončení odborného podujatia. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy 
(§ 9 odst. 2 písm. y) podľa Zákona o dani z príjmov č. 344/2017, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (výška dane je 19 % 
z výšky nepeňažného plnenia). Výška dane z nepeňažného plnenia za poskytnuté 
ubytovanie bude vypočítaná na základe reálnych nákladov na jedného účastníka. 

Kredity: Sympózium je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. 
Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. 
Počet kreditov piatok:  3 kredity
Počet kreditov sobota: 4 kredity

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Určené pre: gastroenterológov, alergo-imunológov, 
                       pneumológov, ORL
Odborný garant: SLK
Partner podujatia: Zentiva, a. s. 


