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36. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY MUDr. IVANA STODOLU 

 

18. – 19. október 2011 
Horský hotel Remata, 972 31 Ráztočno 



36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu: 
 Hodnotenie dopadov na verejné zdravie 

Zameranie konferencie: 

- implementácia metódy hodnotenia dopadov na verejné zdravie, 
ktorá predstavuje nové prístupy práce vo verejnom zdravotníctve - 
prvé poznatky a skúsenosti  

- posilňovanie politík verejného zdravia s dôrazom na programy 
a projekty založené na podporu zdravého životného štýlu 
a redukovanie najväčších rizikových faktorov 

- výmena informácií, skúseností a poznatkov o hlavných výzvach 
vo verejnom zdravotníctve  

- hodnotenie priorít vo verejnom zdravotníctve 

Vedecká konferencia bude rozdelená do nasledovných tematických 
sekcií: 

1. „Hodnotenie dopadov na verejné zdravie – HIA“ (posúdenie 
priamych a nepriamych vplyvov ľudskej aktivity na verejné 
zdravie).  

2. Podpora zdravia znevýhodnených komunít 

3. Prevencia závislostí vo výchove k zdraviu 

4. Hodnotenie programov a projektov vo verejnom zdravotníctve 

5. Úloha a hodnotenie poradenstva v ovplyvňovaní výskytu rizikových 
faktorov 

6. Varia 

Súčasťou konferencie bude: 

Odovzdávanie ocenenia - plakety MUDr. Ivana Stodolu - 
za významný prínos k rozvoju zdravotnej výchovy, prevencie 
a k podpore zdravia na Slovensku 



Vedecký výbor konferencie: 
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doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. 

MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD. 

prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. 
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doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH 

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, PhD. 

Organizačný výbor konferencie: 
PhDr. Viktória Jakubková 

Mgr. Oľga Herdová 

Mgr. Paulína Kadličeková 

PhDr. Ľubica Majtánová 

MUDr. Darina Sedláková, MPH 

Ing. Katarína Halzlová, MPH 

RNDr. Iveta Drastichová 

MUDr. Miroslava Štovčíková 



Predbežný program konferencie* 

18. októbra 2009 
08:30 – 10:00 Registrácia účastníkov 

10:00 – 10:45 Otvorenie konferencie a odovzdávanie plakiet MUDr. Ivana 
Stodolu  

10:45 – 11:45 Hlavné prednášky sekcie 1 

11:45 – 12:00 Prestávka 

12:00 – 13:00 Hlavné prednášky sekcie 1 

13:00 – 14:00 Obed 

14:00 – 15:00 Hlavné prednášky sekcie 2 

15:00 – 15:15 Prestávka 

15:15 – 16:15 Hlavné prednášky sekcie 2 

16:15 – 16:30 Prestávka 

16:30 – 17:30 Hlavné prednášky sekcie 3 

18:00 – 19:00 Večera 

19:30 – 21:30 Spoločenské posedenie 

19. októbra 2009 
08:30 – 10:30 Hlavné prednášky sekcie 3 

10:30 – 11:00 Prestávka 

11:00 – 13:00 Hlavné prednášky sekcie 4 

13:00 – 14:00 Obed 

14:00 – 15:00 Hlavné prednášky sekcie 5 

15:00 Záver Konferencie  
*zmena časového harmonogramu vyhradená 



Organizačné pokyny: 

Miesto konania konferencie: 

Horský hotel Remata , 972 31 Ráztočno 

Termín konania: 18. - 19.  október 2011 

Termín zaslania abstraktov: do 10.08.2011  

Termín zaslania prihlášky: do 10.08.2011 

Termín zaslania príspevkov do zborníka: 18.10.2011 

Konferenčné poplatky: aktívni účastníci: 15 eur 

     pasívni účastníci: 25 eur 

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady na prípravu konferencie, kredity 
SACCME, vytlačenie zborníka. 

Cestovné, ubytovacie a stravovacie náklady si hradia účastníci konferencie 
sami. 

Váš záujem potvrďte zaslaním prihlášky na adresu:  
heslo: Stodolove dni 
Odbor podpory zdravia 
Úrad verejného zdravotníctva SR 
Trnavská cesta 52 
826 45 Bratislava 

alebo e-mailovú adresu: stodolovedni@uvzsr.sk 

Pozvánku s programom konferencie (s uvedením všetkých referátov) 
pošleme prihláseným účastníkom v predpokladanom termíne september. 

Spôsob platby: 
Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 10.08.2011  na číslo účtu 
7000200522/8180, VS : 1300002011, do poznámky žiadame uviesť meno 
prihláseného účastníka. Konferenčný poplatok sa  nedá platiť na mieste 
konania konferencie. 



Dôležité informácie Vám poskytne Úrad verejného zdravotníctva SR. 
www stránka: www.uvzsr.sk 

tel.: 02/49 284 243, 02/49 284 206  

e-mail: stodolovedni@uvzsr.sk 

Technické poznámky: 
Prednášky: 10 minút 

Poster:  70 x 100 cm 

Technika: dátová projekcia, multimediálna projekcia (USB, CD) 
Príspevok do zborníka: WORD dokument, maximálne v rozsahu 5 
normostrán A4, vrátane grafov, tabuliek a literatúry, písmo Times New 
Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5. členenie príspevku: názov príspevku, 
mená  a priezviská autora/autorov, pracoviská autorov, úvod, metódy, 
výsledky, záver, literatúra. Príspevok na uverejnenie v zborníku zaslať 
e-mailom do 18.10.2011. Termín je z tohto dôvodu uzávierky záväzný. 

Abstrakt: WORD dokument, 250 – 350 slov; písmo Times New Roman, 
veľkosť 12, riadkovanie 1,5, názov abstraktu Times New Roman Bold, 
členenie abstraktu: názov príspevku, mená a priezviská autora/autorov, 
pracoviská autorov, úvod, metódy, výsledky, záver, kľúčové slová. 
Abstrakt zaslať e-mailom do 10.08.2011. 

Ubytovanie:  Horský hotel Remata, Ráztočno 

http://www.hotel-remata.sk/index_sk.html 

Poplatok za spoločenský večer pre neubytovaných 15,00 € 

Potvrdenia o účasti budú zaslané na adresu uvedenú v prihláške 



Vedecká konferencia 

 36. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY MUDr. IVANA STODOLU 
18. - 19.. október 2011 

Horský hotel Remata, Ráztočno 

Prihláška na aktívnu / pasívnu účasť (nehodiace sa preškrtnite) 

Autor (meno a priezvisko, titul, adresa pracoviska, číslo ID v komore resp. 
dátum narodenia):  

Meno, priezvisko, tituly.................................................................................. 

ID..............................komora.......................................................................... 

Adresa pracoviska: ulica................................................................................. 

mesto................................................................................. PSČ: .................... 

tel.: ...................................mobil:  .................................................................. 

e-mail: ............................................................................................................ 

Spoluautori (meno a priezvisko, titul, adresa pracoviska , číslo ID 
v komore resp. dátum narodenia): 

Meno, priezvisko, tituly.................................................................................. 

ID..............................komora.......................................................................... 

Adresa pracoviska: ulica................................................................................. 

mesto................................................................................. PSČ: .................... 

Meno, priezvisko, tituly.................................................................................. 

ID..............................komora.......................................................................... 

Adresa pracoviska: ulica................................................................................. 

mesto................................................................................. PSČ: .................... 



Názov prednášky: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

k prednáške potrebujem:     dátovú projekciu 

  multimediálnu projekciu 
(USB kľúč, CD, DVD) 

forma prezentácie:    prednáška 

  poster 

Formu prezentácie a potrebnú didaktickú techniku prosíme označiť   

Registrácia je možná mailom alebo poštou do 10.08.2011.  

Prihlášku prosíme zaslať na adresu: 
Stodolove dni 
Odbor podpory zdravia 
Úrad verejného zdravotníctva 
Trnavská cesta 52 
826 45 Bratislava  

alebo na e-mail: stodolovedni@uvzsr.sk 

V ………………………..   .................................................. 

dňa        podpis účastníka  
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 36. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY MUDr. IVANA STODOLU 
18. - 19. október 2011 

Horský hotel Remata, Ráztočno 

Prihláška na ubytovanie (nehodiace sa preškrtnite) 

Meno a priezvisko, titul, adresa pracoviska: 
........................................................................................................................ 

ulica................................................................................................................. 

mesto................................................................................. PSČ: .................... 

tel.: ...................................mobil:  .................................................................. 

e-mail: ............................................................................................................ 

Záväzne žiadam objednať ubytovanie, zaplatím v recepcii hotela*: 

z 18.10. na 19.10.2011/ 1 noc   áno    nie  

Záväzne žiadam 
byť ubytovaný sám v dvojlôžkovej izbe*:  áno    nie   

Chcem byť ubytovaný/á spolu:...................................................................... 

Cena ubytovania:  
na osobu v dvojlôžkovej izbe  61,50 € + 0,35 €/ os. 

  na osobu ako v jednolôžkovej izbe 71,50 € + 0,35 €/ os. 

Uvádzané ceny sú na izbu/ noc a zahŕňajú raňajky, obed (trojchodové 
menu) na obidva dni, občerstvenie počas konferencie na obidva dni, večeru 
na mítingu odborníkov vo forme bufetu, vnútorný relaxačný bazén, parnú 
sauna na 2 hod. bezplatne, prenájom bowlingu na 2 hod. bezplatne a daň za 
ubytovanie,  vrátane s DPH. Účastníci si môžu ubytovanie rezervovať 
najneskôr do 10.08.2011. 



Jednotlivé služby: 

Záväzne žiadam objednať len stravovanie, zaplatím v recepcii hotela*:  

18. október  2011  obed/7,50 €  áno    nie  

19. október  2011  obed/6,50 €  áno    nie  

18. október  2011  spoločenské posedenie  

  /15,00 €   áno    nie  

vegetariánska strava  áno    

iná strava    áno    typ diéty ...................................... 

Prihlášku zaslať do 10.08.2011 na adresu: 
Stodolove dni 
Odbor podpory zdravia 
Úrad verejného zdravotníctva 
Trnavská cesta 52 
826 45 Bratislava  

alebo na e-mail: stodolovedni@uvzsr.sk 

V ………………………..   .................................................. 

dňa        podpis účastníka  

*Pobyt v zariadení sa riadi obchodnými a vnútornými predpismi (záväzne 
objednané služby je povinný objednávateľ uhradiť bez ohľadu na ich čerpanie; 
objednanie služieb po termíne je bez garancie možnosti poskytnutia služieb ) 


