
 

 

 

 

Vážená pani doktorka, V

na kreditovaný odborný 

 

VIVID A VISTA 100 TÝ

AND EXTEND  REŽIM V 

OCHORENÍ 

Dátum konania:

Miesto:                     

Čas:                            

 

Program:  

 

14:30 hod: Úvod, privítanie
14:35 hod: Štefaničková J.: 
                                                       
14:55 hod: Svetlošáková Z
                                   sietnicových ochorení
16:15 hod: Diskusia
15:35 hod: Záver 

 

 

 

 

 

Odborným garantom podujatia je 

MUDr. Doc. Vladimír Krásnik PhD.

Očné oddelenie UNB Bratislava 

Podujatie je podporené 

edukačným grantom 

spoločnosti BAYER. 

 

pani doktorka, Vážený pán doktor, srdečne Vás poz

odborný seminár: 

VIVID A VISTA 100 TÝŽDŇOVÉ VÝSLEDKY A TR

AND EXTEND  REŽIM V LIEČBE SIETNICOVÝCH 

Dátum konania:   25.11.2015 

                     Bratislava 

Čas:                            14:30  

Úvod, privítanie 
Štefaničková J.: VIVID a VISTA 100 týždňové 

                                                       výsledky   

Svetlošáková Z.: Treat and Extend  režim v liečbe 
sietnicových ochorení 

Diskusia 

Odborným garantom podujatia je  

MUDr. Doc. Vladimír Krásnik PhD. 

UNB Bratislava - Ružinov. 

Podujatie je podporené  

s pozývame 

ŽDŇOVÉ VÝSLEDKY A TREAT 

LIEČBE SIETNICOVÝCH 

VIVID a VISTA 100 týždňové   

Extend  režim v liečbe    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o liekoch“) je taxatívne vymedzený okruh osôb, povinný 

vystaviť zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o výške peňažného alebo nepeňažného príjmu a účele jeho poskytnutia. Zároveň v súlade s 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov je taxatívne vymedzený okruh osôb povinný 

oznámiť príjemcovi výšku nepeňažného plnenia v lehote do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie bolo 

poskytnuté, pričom poskytnutie nepeňažného plnenia sa oznamuje aj správcovi dane.  

Výška predpokladaného nepeňažného príjmu prijatého na tomto odbornom podujatí sústavného vzdelávania je v sume  0 EUR vrátane DPH na 

jedného účastníka a  potvrdenie o výške nepeňažného príjmu dostanete pri registrácii alebo poštou. 

Taxatívne vymedzený okruh osôb je v súlade so Zákonom o liekoch povinný oznámiť bezodkladne Národnému centru zdravotníckych informácií 

(NCZI) zoznam zdravotníckych pracovníkov, s uvedením mena, priezviska, názvu a adresy zdravotníckeho zariadenia, v ktorom zdravotnícky 

pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie, ktorí sa zúčastnili na odbornom podujatí, ktoré bolo financované ním alebo na základe dohody treťou 

osobou, pričom NCZI  ho v súlade so Zákonom o liekoch bezodkladne po doručení zverejní na svojom webovom sidle www.nczisk.sk. 

 


