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38. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu: 

20 rokov od prijatia Národného programu podpory zdravia 

 
Zameranie konferencie: 
 
konferencia bude venovaná Národnému programu podpory zdravia, ktorého hlavnou úlohou je 
iniciovanie jednotlivých zložiek spoločnosti k zabezpečovaniu podpory a rozvoja verejného 
zdravia tak, aby sa dosiahlo trvalé zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. Program si 
zachováva multirezortnú zodpovednosť za zdravie, ktorá spočíva v spolupráci na všetkých 
úsekoch - pri politických, ekonomických, sociálnych, riadiacich i legislatívnych činnostiach a 
rozhodnutiach. Program a jeho priority sú stanovené tak, aby po organizačnej a výkonnej 
stránke mobilizovali celú spoločnosť k úsiliu za zdravie a to od jednotlivcov až po  komunity, 
od vysoko špecializovaných pracovísk až po vládne organizácie, od materských škôl až po 
univerzity. 
Konferencia bude zameraná na interdisciplinárnu výmenu informácií, skúseností,  výskumných 
zistení v oblasti podpory, rozvoja a ochrany verejného zdravia v kontexte plnenia Národného 
programu podpory zdravia, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 659 zo dňa 19. novembra 
1991 a následne SNR uznesením č. 245 zo dňa 30. januára 1992. Ďalšie aktualizácie vláda SR 
schválila v rokoch 1995, 1999, 2005, 2011.     
 
 
Vedecká konferencia bude rozdelená do nasledovných tematických sekcií: 
 
1. Výživa a podpora fyzickej aktivity  
 
2. Tabak, alkohol, drogy 
 
3. Zdravé pracovné a životné podmienky 
 
4. Preventívne opatrenia zamerané na znižovanie výskytu infekčných ochorení  
 
5. Varia 
 
 
Súčasťou konferencie bude: 
 
odovzdávanie ocenenia - plakety MUDr. Ivana Stodolu - za významný prínos k rozvoju 
zdravotnej výchovy, prevencie a k podpore zdravia na Slovensku. 
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Predbežný program konferencie 
 
 22. 10. 2014 
 8:00 -  9:30   Registrácia účastníkov 
 9:30 - 10:15  Otvorenie konferencie a odovzdávanie plakiet MUDr. Ivana Stodolu  
10:30       Začiatok prednášok (Program bude zostavený podľa prihlásených príspevkov     

a zaslaný prihláseným účastníkom konferencie). 
 
Organizačné pokyny: 
Miesto konania konferencie: Hotel Čingov, Slovenský raj   
Termín konania: 22. - 23. október 2014 
Termín zaslania abstraktov a prihlášky pre aktívnu/pasívnu účasť: do 30.06.2014 
Termín zaslania príspevkov do zborníka: do 31.10.2014 
 
Konferenčné poplatky: aktívni účastníci: 20 eur 
    pasívni účastníci: 30 eur 
                                        študenti(s indexom): 10 eur  
 
Konferenčný poplatok zahŕňa náklady na prípravu konferencie, kredity SACCME,  zborník. 
 
Záujem o účasť na konferencii potvrďte zaslaním Prihlášky na aktívnu/pasívnu účasť na 
adresu:  
 
heslo: Stodolove dni 
Odbor podpory zdravia 
Úrad verejného zdravotníctva SR 
Trnavská cesta 52 
826 45 Bratislava 
 
alebo na e-mail: stodolovedni@uvzsr.sk 
 
Pozvánka s programom konferencie bude prihláseným účastníkom zaslaná v termíne pred 
konferenciou.  
 
NAHLASOVANIE UBYTOVANIA A STRAVOVANIA SI ÚČASTNÍCI 
ZABEZPEČUJÚ SAMI - priamo  v hoteli Čingov, Slovenský raj (viď. Informácia o 
ubytovaní). 
 
Spôsob platby: 
Ubytovanie a stravovanie spolu s konferenčným poplatkom sa uhrádza na mieste na recepcii 
hotela. 
 
Cestovné, ubytovacie a stravovacie náklady si účastníci konferencie hradia sami. 
 
 
 
 



Technické poznámky: 
 
Prednášky: 10 minút 
 
Poster:  70 x 100 cm 
 
Technika: dátová projekcia, multimediálna projekcia (USB, CD) 
 
 
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 na e-mail: stodolovedni@uvzsr.sk do 30.6. 2014. 
 
 
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 na  
e-mail: stodolovedni@uvzsr.sk do 31.10. 2014.  
 
 
Dôležité informácie poskytne Úrad verejného zdravotníctva SR: 
www.uvzsr.sk 
tel.: 02/ 49 284 202, 243 
e-mail: stodolovedni@uvzsr.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Informácia o ubytovaní 

Ubytovanie je rezervované v hoteli Čingov, Slovenský raj, Smižany-Hradisko. Hotel sa 
nachádza v lokalite Čingov v národnom parku Slovenský raj, 5 km od mesta Spišská Nová Ves, 
www.hotelcingov.sk. 

Doprava k hotelu: taxíkom zo stanice (cena 5 €), autobusom z AS Spišská Nová Ves (pri 
železničnej stanici) smer Čingov-kopec odchody: 6.45 hod., 9.20 hod., 12.00 hod., 14.35 hod., 
16.00 hod., 22.25 hod. 

Záväzné potvrdenie Vášho záujmu o ubytovanie s presným termínom (výberom jedného 
z konferenčných balíčkov) nahláste prosím hotelu Čingov, Slovenský raj na e-mail: 
hotelcingov@hotelcingov.sk najneskôr do 20. septembra 2014. 
 
Vyberte jednu z možností:  
1. konferenčný balíček  od 21. do 23.10.2014:     79,00 eur /1 osoba /2 noci v 2-lôžkovej izbe 
Cena zahŕňa: 2x ubytovanie s raňajkami, 1x obed (22.10.), 2x občerstvenie, spoločenská 
večera, miestny poplatok, neobmedzený vstup do relaxačného bazéna 
 
2. konferenčný balíček  od 22. do 23.10.2014:      56,50 eur /1 osoba /1 noc v 2-lôžkovej izbe 
Cena zahŕňa: 1x ubytovanie s raňajkami, 1x obed (22.10.), 2x občerstvenie, spoločenská 
večera, miestny poplatok, neobmedzený vstup do relaxačného bazéna 

 

Záujem o ubytovanie pre šoférov v chate Čingov (v blízkosti hotela Čingov) treba nahlásiť 
vopred (do 20. septembra) -  cena 15,00 eur /1noc/1os. 
 
 
Služby pre neubytovaných hostí: 
22.10.  obed (polievka, hlavné jedlo, 0,2l minerálka)                                 7,00 eur    
22.10.  spoločenská večera (aperitív, grilovačka, 0,5l minerálka, káva)   13,00 eur    
22.10.  občerstvenie (káva, minerálka, čajové pečivo)                               2,50 eur   
23.10.  občerstvenie (káva, minerálka, čajové pečivo                                2,50 eur   

Prípadný záujem o stravovanie bez ubytovania nahláste hotelu Čingov, Slovenský raj      
na e-mail: hotelcingov@hotelcingov.sk najneskôr do 20. septembra 2014. 
 
 
 
!!! Ubytovanie a stravovanie spolu s konferenčným poplatkom sa uhrádza na recepcii 
hotela !!! 
 
 
 
 
 
 



Vedecká konferencia 
38. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY MUDr. IVANA STODOLU 

22. - 23. október 2014 
Hotel Čingov, Slovenský raj 

 
Prihláška na aktívnu / pasívnu účasť (nehodiace sa preškrtnite) 

 
Autor:  
Meno, priezvisko, tituly................................................................................... 
ID*................................komora........................................................................ 
Adresa pracoviska............................................................................................ 
ulica.....................................mesto.....................................PSČ........................ 
tel.: ...................................mobil:  .................................................................... 
e-mail: .............................................................................................................. 
Typ zdravotníckeho pracovníka (lekár, sestra, verejný zdravotník, iný zdrav. pracovník, iné): 
......................................................................................................................... 
 
Spoluautori: 
Meno, priezvisko, tituly.................................................................................... 
ID*................................komora........................................................................ 
Adresa pracoviska............................................................................................. 
ulica.......................................mesto...................................PSČ........................ 
Typ zdravotníckeho pracovníka (lekár, sestra, verejný zdravotník, iný zdrav. pracovník, iné): 
.......................................................................................................................... 
 
Meno, priezvisko, tituly.................................................................................... 
ID*................................komora........................................................................ 
Adresa pracoviska............................................................................................. 
ulica........................................mesto..................................PSČ........................ 
Typ zdravotníckeho pracovníka (lekár, sestra, verejný zdravotník, iný zdrav. pracovník, iné): 
.......................................................................................................................... 
 
Názov prednášky: 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................  
forma prezentácie:    prednáška 

  poster 
 
* ID – číslo ID v komore resp. dátum narodenia 
 
Vyhlásenie dotknutej osoby (účastníka konferencie): 
V súlade s § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam týmto Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely registrácie, evidencie a archivovania údajov o účastníkoch konferencie, ako aj na účely štatistického 
vyhodnocovania. Vaše osobné údaje budú poskytnuté Slovenskej akreditačnej rade pre kontinuálne medicínske vzdelávanie za účelom preukázania účasti na 
konferencii. Tento súhlas sa vzťahuje na osobné údaje uvedené v prihláške, na dobu archivácie 10 rokov. V prípade neúčasti na konferencii možno súhlas dotknutej 
osoby písomne odvolať. 
                                                                                                                                        
.................................................                               .............................................                           
Meno dotknutej osoby:                                          Podpis dotknutej osoby: 
 
 
... .............................................                               .............................................                           
Meno dotknutej osoby:                                          Podpis dotknutej osoby: 
 
 
.................................................                              ...............................................                           
Meno dotknutej osoby:                                          Podpis dotknutej osoby: 
 


