Komora veterinárnych lekárov SR
Vás pozýva na kongres a workshop

Cytológia vo veterinárnej praxi,
ktorý sa uskutoční v dňoch 10. - 11.11. 2018 (sobota - nedeľa)
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
(farmaceutický pavilón).
Program:
Sobota 10.11. 2018

(kongres)

08.00-09.00

REGISTRÁCIA

09.00-09.10

OTVORENIE KONGRESU

09.10-10.05

Cytologické vyšetrenie močového sedimentu - od spracovania vzorky
po jej interpretáciu (MVDr. Magic)

10.05-11.00

Päť “hrčiek”, ktoré by ste mali poznať - základy cytologickej diagnostiky
kožných útvarov (MVDr. Magic)

11.00-11.10

DISKUSIA (MVDr. Magic)

11.10-11.30

OBČERSTVENIE

11.30-12.25

Hematológia I - od zhotovenia dobrého krvného náteru
po jeho interpretáciu (Dr. Daniš)

12.25-13.30

OBED

13.30-14.25

Hematológia II - od zhotovenia dobrého krvného náteru
po jeho interpretáciu (Dr. Daniš)

14.25-14.35

DISKUSIA - (Dr. Daniš)

14.35-15.00

OBČERSTVENIE

15.00-15.55

Od ušných sterov po kožné zoškraby
- cytologické vyšetrenie kože I. (Dr. Talajka)

15.55-16.50

Od ušných sterov po kožné zoškraby
- cytologické vyšetrenie kože II. (Dr. Talajka)

16.50-17.00

DISKUSIA - (Dr. Talajka)

Nedeľa 11.11. 2018

(workshop)

08.30-09.00

REGISTRÁCIA A OTVORENIE WORKSHOPU

09.00-10.30

BLOK I.

10.30-11.00

OBČERSTVENIE

11.00-12.30

BLOK II.

12.30-13.30

OBED

13.30-15.00

BLOK III.

15.00-16.00

Vyhodnotenie a ukončenie workshopu

Prednášajúci:
MVDr. Andrej Daniš
Univerzitu veterinárskeho lekárstva absolvoval v roku 2001. Po ukončení začal nadobúdať praktické skúsenosti
v klinikách v Českej republike, kde sa začal rozvíjať jeho záujem o internú medicínu malých zvierat. V roku 2007
sa vrátil na Slovensko. Začal pôsobiť ako internista v nonstop klinike v Bratislave. Absolvoval niekoľko
zahraničných stáží na internistických klinikách renomovaných veterinárnych univerzít (Budapešť, Viedeň,
Liverpool). Je autorom alebo spoluautorom viacerých odborných publikácií zameraných na internú medicínu.
Je členom autorského kolektívu niekoľkých učebníc. Viedol viacero prednášok na Slovensku aj v zahraničí
zameraných na internú medicínu, ultrasonografické vyšetrenie a kardiorespiračné ochorenia malých zvierat.
V roku 2012 spoluzakladal Slovenskú spoločnosť felínnej medicíny, ktorej je predsedom.
MVDr. Dušan Magic
Univerzitu veterinárskeho lekárstva absolvoval v roku 1995. Od roku 1996 pôsobil ako odborný asistent na Klinike
vnútorných chorôb mäsožravcov, koní a vtákov. Tu úzko spolupracoval s MVDr. Ševčíkovou pri zavázdaní
aspiračnej cytológie do bežnej klinickej praxe. Bol aj školiteľom pri diplomovej práci v tejto oblasti. 2005 až 2009
bol na pracovnom pobyte v Anglicku. Tu zakladal veterinárne praxe siete Simply Pets v Stroude a Gloucesteri.
Vykonával pohotovostné služby pre VetsNow v Birminghame, GWReferrals vo Swindone a pre Lansdown
Veterinary Services v Stroude. Od roku 2009 pracuje ako súkromný veterinárny lekár v Banskej Bystrici.
MVDr. Jozef Talajka
Vysokú školu veterinárnu v Košiciach ukončil v r. 1989. Od roku 1992 vykonáva veterinárnu prax. V roku 1999
založil vlastnú prax pre spoločenské zvieratá AHAVET. Od roku 2010 je predsedom Spoločnosti posudzovateľov
DBK a DLK SAVLMZ. 24 rokov je členom SAVLMZ a ČAVLMZ. Vo svojej praxi sa zameriava na dermatológiu,
cytológiu, rádiológiu, ortopédiu, chirurgiu a neurológiu. Získal certifikát Štvorročného medzinárodného
dermatologického kurzu ESAVS. Prednášal na veterinárnych kongresoch na témy dermatológie, cytológie a
röntgenológie. Každoročne organizuje ako predseda SPDD niekoľko workshopov v ortopédii a röntgenológii.
Organizuje osvetovú činnosť a prednášky pre chovateľské kluby psov a mačiek na témy dermatológie, luxácie
pately a dysplázie bedrového a lakťového kĺbu.

Organizačné zabezpečenie
Vložné 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 seminára sa bude vykonávať iba elektronickou formou.
Počet účastníkov na workshope (nedeľa) je obmedzený na 24. Počas workshopu budú účastníci rozdelení
do 3 pracovných skupín.
Vložné pre členov KVL SR (kongres + workshop):
170,- € s DPH (bez DPH 141,67 €; s DPH 28,33 €)
Vložné na kongres (sobota):
70,- € s DPH (bez DPH 58,33 €; s DPH 11,67 €)
Vložné na workshop (nedeľa):
150,- € s DPH (bez DPH 125,- €; s DPH 25,- €)
Riadni študenti 2. stupňa denného štúdia UVLF (sobota): 30,- € s DPH
(podmienkou účasti študenta je zaslanie potvrdenia o návšteve školy na: kvlsr@kvlsr.sk, do: 2. 11. 2018).
Doktorandi a externí študenti UVLF Košice (sobota):
50,- € s DPH.
Podmienky a možnosti zaplatenia vložného:
- v prípade použitia vzdelávacích poukazov (možná kombinácia platby) je potrebné vzdelávacie poukazy s Vaším
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 bude navýšená o 20,- € za každý deň (platíte pri zaregistrovaní sa na mieste bez
predchádzajúceho prihlásenia sa elektronickou prihláškou do 2. 11. 2018).
Upozorňujeme, že pri platbe (bez Vašej predchádzajúcej registrácie) sa pri navýšenom vložnom nedajú
uplatniť vzdelávacie a ani iné firemné poukazy.Na seminár sa môžete prihlásiť výlučne vyplnením
elektronickej prihlášky, ktorá je na www.kvlsr.sk do termínu: 2. 11. 2018.
Telefonická a ani žiadna iná forma registrácie nie je možná!
Dátum ukončenia registrácie bez príplatku: 2. 11. 2018 (vrátane).
Storno poplatok pri neúčasti na akcii je po 2. 11. 2018 stanovený na 20,- € (storno poplatok 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, 2× občerstvenie počas prestávok, v nedeľu obed, 1× občerstvenie počas
prestávok, v sobotu vstup do prednáškovej miestnosti, v nedeľu vstup do laboratórií, prenájom priestorov,
certifikát. Certifikáty si budú účastníci môcť stiahnuť zo stránky KVL SR v nasledujúci týždeň po skončení
kongresu a workshopu.
Ubytovanie: Individuálne.
Všetky informácie budú tiež priebežne uverejňované aj na www.kvlsr.sk.
Bodové ohodnotenie seminára KVL SR: Sobota 45 bodov, Nedeľa 50 bodov.

MVDr. Silvia Štefáková
prezidentka KVL SR

