Komora veterinárnych lekárov SR
Vás pozýva na Seminár pre začínajúcich veterinárnych lekárov
„Kde končia skriptá a začína prax“,

ktorý sa uskutoční v dňoch 21. - 22. 4. 2018 (sobota - nedeľa)
v Novej Lehote - Bezovec, v Hoteli INOVEC.
Program seminára:
Sobota 21. 4. 2018
08:30 - 09:00

REGISTÁCIA

09:00 - 09:15

OTVORENIE

09:15 - 10:00

Všeobecný klinicko-diagnostický prístup k stabilnému pacientovi vs. ABC plán urgentného pacienta (Dr.
Valašek)

10:00 - 10:45

Pes s edémom pľúc - ako to "udýchať". Pes s HGE (hemoragická gastroenteritída) - sú to urgentní
pacienti? (Dr. Pagáč)

10:45 - 11:15

OBČERSTVENIE

11:15 - 12:00

Ako sa dostanem k diagnóze FeLUTD, čo to vlastne je a čo s "tým" mám robiť? (Dr. Daniš)

12:00 - 12:45

Kastrácia súk - mýtický príbeh alebo jednoduchá rutina ? Alebo prečo ich sprevádza tak veľa komplikácií?
(Dr. Janovská)

12:45 - 13:00

DISKUSIA - ranný blok

13:00 - 14:30

OBED

14:30 - 15:15

GDV. "Blocked tomcat" (obštruovaný kocúr). Ako prežiť prvú hodinu? (Dr. Valašek)

15:15 - 16:00

Pes s hnačkou (Tak bežné a predsa vždy iné....) (Dr. Daniš)

16:00 - 16:30

OBČERSTVENIE

16:30 - 17:15

Trauma rohovky, prolaps bulbu....musím si naozaj spraviť celé oftalmologické vyšetrenie? (Dr. Janovská)

17:15 - 18:00

Základy komunikácie s klientom - od podania si ruky po podanie si ruky (Dr. Talajka)

18:00 - 18:45

PRIESTOR PRE DIPLOMANTOV
Moja cesta od diplomu z alma mater k diplomu európskeho špecialistu (Dr. Kovalík)

19:30 - ...

Spoločné posedenie pri guláši (Okrúhly stôl na tému- priestor pre neformálnu diskusiu s prednášajúcimi
a zástupcami orgánov Komory)

Nedeľa 22. 4. 2018
09:15 - 10:00

Anestézia psa a mačky. Ako na to, aby dobre spali a ešte lepšie sa zobúdzali (Dr. Pagáč)

10:00 - 10:45

Mačka s dýchacími problémami - kedy ide o život a kedy "len" o mačku? (Dr. Daniš)

10:45 - 11:45

"Kam kráčaš, Komora?" (priestor pre prezentáciu členov prezídia Komory mladým kolegom)

11:45 - 12:00

OBČERSTVENIE

12:00 - 12:45

Zaujímavé kazuistiky (tzv. "pikošky") (Dr. Janovská & Dr. Talajka)

13:00 - 14:00

OBED

14:00 - ...

Ukončenie seminára

Prednášajúci:
MVDr. Andrej Daniš – Anima - veterinárna klinika (http://www.anima.sk)
MVDr. Marcel Kovalik, PhD., Dip.ECVD. MRCVS – Anima - veterinárna klinika (http://www.anima.sk)
MVDr. Varvara Janovská - Tierklinik Parndorf (http://www.tierklinik-parndorf.at)
MVDr. Matúš Pagáč - Tierklinik Parndorf (http://www.tierklinik-parndorf.at), BullyPet- veterinárna klinika
(http://www.bullypetklinika.sk), člen DiK KVL SR
MVDr. Jozef Talajka - AHAVET- veterinárna klinika (http://www.ahavet.sk), člen DiK KVL SR
MVDr. Pavol Valašek - VetPoint- veterinárna klinika (www.vetpoint.sk), člen DK KVL SR

Organizačné zabezpečenie
Vložné je bezplatné pre členov KVL SR, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium po roku 2013 (vrátane). Vložné pre
platiacich členov je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii, platba bude realizovaná cez registračnú
pokladňu. Neplaťte bankovým prevodom, ani neposielajte peniaze poštovou poukážkou.

Upozorňujeme členov KVL SR, aby si priniesli so sebou identifikačné karty (ID) člena KVL SR, nakoľko
registrácia na začiatku sa bude vykonávať iba elektronickou formou. Zároveň by sme Vás chceli upozorniť, že
z kapacitných dôvodov je počet účastníkov obmedzený. Uplatňuje sa pravidlo - kto sa skôr zaregistruje, ten má
rezervované miesto.
Vložné pre platiacich členov KVL SR (2 dni): 130 € s DPH (bez DPH 108,33 €; DPH 21,67 €) - ukončené vysokoškolské
štúdium pred rokom 2013
Podmienky a možnosti zaplatenia vložného:
(Vložné je nedeliteľné a platí sa len na mieste konania pri registrácii)
- poukazy v hodnote 80 € + doplatok 50 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 13. 04. 2018)
- poukazy v hodnote 70 € + doplatok 60 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 13.04.2018)
- poukazy v hodnote 60 € + doplatok 70 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 13. 04. 2018)
- poukazy v hodnote 50 € + doplatok 80 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 13. 04. 2018)
- poukaz v hodnote 30 € + doplatok 100 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 13. 04. 2018)
- poukaz v hodnote 20 € + doplatok 110 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 13. 04. 2018)
- poukaz v hodnote 10 € + doplatok 120 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 13. 04. 2018)

- v prípade použitia vzdelávacích poukazov, (možná kombinácia platby), je potrebné vzdelávacie poukazy s Vašim menom priniesť
priamo na miesto a odovzdať ich pri registrácii. Upozorňujeme, že v prípade nedoloženia vzdelávacích poukazov pri kombinovanej
platbe, bude potrebné celé vložné uhradiť v hotovosti.
- platba priamo na mieste 130 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 13. 04. 2018)

Na seminár sa môžete prihlásiť výlučne vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je na www.kvlsr.sk do termínu:
13. 04. 2018. Telefonická a ani žiadna iná forma registrácie nie je možná!
Dátum ukončenia registrácie: 13. 04. 2018 (vrátane). Storno poplatok pri neúčasti na akcii je po 13. 04. 2018 stanovený
na 20 € (stornopoplatok akceptujete Vašou písomnou registráciou).

Po odoslaní elektronickej prihlášky obdržíte obratom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní sa na e-mailovú adresu,
ktorú uvediete v prihláške.
Cena vložného zahŕňa: v sobotu obed, večerné posedenie, ubytovanie zo soboty na nedeľu, v nedeľu raňajky, obed v
nedeľu vstup do prednáškovej miestnosti, prenájom priestorov.
Účastníci s bezplatnou registráciou majú komorou hradené:
(štúdium ukončené po roku 2013 vrátane)
* odborné prednášky
* večerné posedenie
* ubytovanie pre účastníka
* obedy v sobotu a v nedeľu + raňajky
Ubytovanie v chatkách poskytuje možnosť vlastnej prípravy jedla v kuchynke.
Ďalšie možnosti športových aktivít na www.hotelinovec.sk
Všetky informácie budú tiež priebežne uverejňované aj na www.kvlsr.sk
V prípade Vašich otázok, týkajúcich sa seminára, nás môžete kontaktovať e-mailom: kvlsr@kvlsr.sk a na telefónnych
číslach sekretariátu: 02-65 44 32 12, 02-65 44 32 11, 0903 895 003, 0907 320 010.

Bodové ohodnotenie seminára KVL SR: 120 bodov.

MVDr. Silvia Štefáková,
prezidentka KVL SR

