
v spolupráci so SLeK a SK MTP a za podpory spoločnosti 

TEREZIA COMPANY Vás pozýva na seminár pod názvom

vzdelávanie v oblasti “OTC” a “RX” liečiv

POZVÁNKA

Inšpirácia v prírode 
pre medicínu 21. storočia

Termín a miesto konania (začiatok o 16:00 h):

5.10.2016   Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9

Termín a miesto konania (začiattookk oo 1166::0000 h):

5.10.2016   Bratislava, Hotel Bratislaavvaa,,  SSeebbeerríínniho 9



NÁVRATKA

Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia

15:30 – 16:00 

16:00 – 16:05 

16:05 – 16:15 

16:15 – 17:00 

17:00 – 17:45 

17:45 – 17:55 

17:55 – 18:15 

18:15 – 19:00 

19:00 – 19:45 

19:45 – 20:00 

20:00 –  

REGISTRÁCIA 

Otvorenie a predstavenie účastníkov

Predstavenie spoločnosti TEREZIA COMPANY
Ing. Terézia Svátová, Ing. Zdeněk Sváta

Liečivé huby z pohľadu praktického lekára
MUDr. Jana Mrázová

Imunomodulačný účinok hlivy ustricovitej u detí
prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc

Pestovanie a spracovanie liečivých húb (video)

Prestávka

Anémia – častý zdravotný problém detí a dospelých               
MUDr. Daniela Babincová

Liečivé účinky rakytníka rešetliakového 
MUDr. Jana Mrázová

Pestovanie a spracovanie rakytníka rešetliakovitého ( video) 

Diskusia, záver podujatia

PROGRAM

Titul, meno, priezvisko: 

Registračné číslo:

Úplná adresa pracoviska:

PSČ:

Mesto: 

Tel./Fax/E-mail: 

Na základe tejto prihlášky budete zaregistrovaní medzi účastníkov seminára. 

Kredity za seminár sú pridelené len za účasť.

Vyplnenú prihlášku pošlite poštou na našu adresu:

Edukafarm, spol. s r.o., VIENNA GATE, Kopčianska 8/A,  Bratislava  851 01 

alebo Vašu účasť potvrďte telefonicky (02/44 630 400), faxom (02/44 630 401). 

Najjednoduchší spôsob prihlásenia:

e-mailom: seminar@edukafarm.sk, alebo online na našej 

webovej stránke www.edukafarm.sk.

Určené pre: lekárnikov a farmaceutických laborantov
Odborný garant: Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
Partneri podujatia: TEREZIA COMPANY

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP. Účastníci semináru 
dostávajú pri registrácii Zborník prednášok a na záver certifi káty s kreditmi pridelenými SLeK a SK MTP.  
Semináru boli pridelené 3 kredity.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na 

seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na 

mieste konania semináru. Zaplatením poplatku odpadá účastníkovi povinnosť 

odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie podľa Zákona o dani z príjmov 

č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Miesto konania:

5. 10. 2016   Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9

Prosíme vyplniť paličkovým písmom.


