Komora veterinárnych lekárov SR
Vás pozýva na
Seminár pre začínajúcich veterinárnych lekárov/absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia /s názvom :
„Kde končia skriptá a začína prax“, tentoraz na tému:

Dermatologia a laboratórna diagnostika
ktorý sa uskutoční v dňoch 13. - 14. 4. 2019 (sobota - nedeľa)
v Novej Lehote - Bezovec, v Hoteli INOVEC.
Program seminára:
SOBOTA 13.04.19 8:30 – 17:00
08:30 - 09:00 Registrácia
09:00 - 09:15 Otvorenie
09:15 - 10:45 Prístup k pacientovi s pruritom ( MVDr. Lucia Panáková, Dipl. ECVD)
10:45 - 11:05 Coffee break
11:05 - 12:35 Prístup k pacientovi s alopéciou (MVDr. Lucia Panáková, Dipl. ECVD)
12.35 - 12:50 Diskusia
12:50 - 13:50 Obed
13:50 - 15:20 Prístup k pacientovi s otitídou (MVDr. Lucia Panáková, Dipl. ECVD)
15:20 - 16:20 Managment veterinárnej praxe (MVDr.Ladislav Stodola)
16:20 - 16:35 Diskusia
16:35 - 16:55 Coffee break
17:00 - 19:00 Športové popoludnie (volleyball)
19:30 Spoločenský večer spojený s grilovačkou na terase hotela
NEDEĽA 14.04.19 9.00 – 13.00
09:00 - 09:50 Akú skúmavku si vybrať a úskalia preanalytiky.
(MVDr. Helena Danielová, MVDr. Veronika Talandová)
09:50 - 10:40 Ktorý test a kedy (MVDr. Helena Danielová, MVDr. Veronika Talandová)
10:40 - 11:00 Coffee break
11:00 - 11:50 Priestor pre KVL SR (Potrebujeme profesnú komoru? Čo by sa veterinárovi nemalo stať, DK)
11:50 - 12:40 Mláďatá, geriatri a niektoré plemená – čo je u nich inak?
(MVDr. Helena Danielová, MVDr. Veronika Talandová)
12:40 - 13:00 Diskusia
13:00 Záver

Sponzori akcie

Organizačné zabezpečenie
Vložné je bezplatné pre členov KVL SR, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium po roku 2014 (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 - ukončené vysokoškolské štúdium pred rokom 2014
Podmienky a možnosti zaplatenia vložného:
(Vložné je nedeliteľné a platí sa len na mieste konania pri registrácii)
- 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 5. 4. 2019)
Na seminár sa môžete prihlásiť výlučne vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je na www.kvlsr.sk
do termínu: 5. 4. 2019. Telefonická a ani žiadna iná forma registrácie nie je možná!
Dátum ukončenia registrácie: 5. 4. 2019 (vrátane). Storno poplatok pri neúčasti na akcii je po 5. 4. 2019
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 2x coffee break,obed, večerné posedenie, ubytovanie zo soboty na
nedeľu, v nedeľu raňajky, 1x cofee break ,vstup do prednáškovej miestnosti, prenájom priestorov,
Účastníci s bezplatnou registráciou majú komorou hradené:
(štúdium ukončené po roku 2014 vrátane)
v sobotu 2x coffee break,obed, večerné posedenie, ubytovanie zo soboty na nedeľu, v nedeľu raňajky, 1x coffee
break vstup do prednáškovej miestnosti, prenájom priestorov.
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: 80 bodov
MVDr. Silvia Štefáková,
prezidentka KVL SR

MVDr. Lucia Panáková, Dipl ECVD
Narodená v Bratislave
Vzdelanie
Promovaná MVDr. na univerzite v Brne v roku 2002.
Absolvovala Internship na 1. Medicínskej Klinike, LudwigMaximilliánovej Univerzity v Mníchove 2002-2003
Rezidentúra z veterinárnej dermatológie pod ECVD na súkromnej
vet. klinike v Birkenfelde (Dr.Dr. Hans Koch, Dipl ECVD) a vo
kooperácii s Ludwig - Maximilliánovou Univerzitou v Mníchove
(Prof. Ralf Mueller) 2003-2007
Úspešne absolvovala skúšky ECVD a tak obhájila titul Diplomate of
the European College of Veterinary Dermatology v roku 2009
Pracovná kariéra
V roku 2009 spoluzakladala laboratórium Laboklin s.r.o. v Bratislave, pre ktoré dodnes poskytuje odborné poradenstvo
v oblasti dermatológie a alergológie
Veterinárny dermatológ na Jaggy (2009 – 2010) v Prahe, CZ
Od r. 2009 do súčasnosti prevádza súkromný dermatologický servis v Bratislave jeden deň v týždni (SIBRA, Bratislava)
Od r. 2010 do súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník tri dni v týždni na Veterinárnej Univerzite vo Viedni, kde má
na starosti klinický servis, výuku veterinárnej dermatológie a klinický výskum
V roku 2012 pracovala tiež ako vedec na Messerli Inštitúte vo Viedni, na oddelení Comparative Medicine na Veterinárnej
Univerzite vo Viedni
Členstvá
Od r. 2004 člen ESVD, od roku 2012 člen prezídia ESVD
Od r. 2009 člen ECVD
Spoluzakladala (SSVD-SAVLMZ)
Koníčky:
Canicross, Skijoering a Outdoorové športy
MVDr. Helena Danielová
Študovala na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, štúdium ukončila
v roku 2007. Počas štúdia absolvovala domáce ako aj zahraničné pobyty so zameraním na
veterinárnu prax malých zvierat. Po ukončení štúdia sa venovala práci vo veterinárnej
nemocnici v Bratislave s non - stop prevádzkou. Od roku 2011 pracuje pre veterinárne
laboratórium Laboklin v Bratislave ako veterinárny lekár pre laboratórnu diagnostiku, v
roku 2012 sa k jej konzultačným povinnostiam pripojilo vedenie laboratória. Počas práce
pre Laboklin mala možnosť zúčastniť sa stáží v zahraničných laboratóriách, ako
aj mnohých prednášok a seminárov, aby sa mohla so svojimi kolegami deliť o aktuálne
informácie zo sveta veterinárnej medicíny. Náplňou jej práce je okrem vyššie
spomínaných aj vzdelávacia činnosť veterinárnych lekárov, sestričiek a nevyhýba sa ani
prednáškam pre chovateľov zvierat v oblasti genetiky.

MVDr. Veronika Talandová
Štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne na Fakulte veterinárneho
lekárstva ukončila v roku 2008. V rokoch 2008-2011 pracovala na súkromnej veterinárnej
klinike v Bratislave so zameraním na malé zvieratá. Od roku 2010 pracuje pre veterinárne
diagnostické laboratórium LABOKLIN s. r. o. Venuje sa klinickej patológii, hematológii,
konzultačnej činnosti a sprostredkovaniu aktuálnych informácií laickej i odbornej verejnosti.
Absolvovala stáže v oblasti laboratórnej diagnostiky na Vetmeduni vo Viedni a v LABOKLINe
v Linzi. Mala prednášky z oblasti hematologickej diagnostiky pre veterinárnych lekárov
a genetiky pre chovateľské kluby psov.

