
TyFaVKa 2013 
 
Kde? Všeobecná študovňa (Čitáreň) na Odbojárov 10 
 
Pondelok - 18.marec 
 
10:00-11:30  Elektronické knihy a ich mobilné aplikácie (o možnostiach 

využívania elektronických kníh)  
Kto?       Ing. Ladislav Svršek, manažér predaja a podpory AIB (Albertina 

Icome Bratislava) 
 
13:00-17:00  Clinical Skills Event (CSE)  
Kto?   Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK a SSŠF 
O čom?  Chceš si otestovať svoje klinické vedomosti, preniesť sa na 
jedno poobedie do sveta tajuplných liečiv, záhadných symptómov, a 
nejasných prípadov? Logické myslenie a kreatívny prístup sú tá správna 
cesta k víťazstvu. 
 

Utorok – 19.marec 
 
10:00-10:25 Ekonomika lekárne z pohľadu prevádzkovateľa siete 

lekární  
Kto?       Mgr. Tomáš Slechan,  výkonný riaditeľ siete lekární Dr. Max 
O čom?  Kľúčové faktory, ktoré majú rozhodujúci význam pre 
hospodárenie lekárne a možnosti ich  ovplyvnenia zo strany lekárnika.    
 
10:30-10:55 GSK-ariéra - Využi svoj potenciál a staň sa odborníkom! 
Kto?       Mgr. Ivan Chalupa a MUDr. Lucia Hlavinková 
O čom?  5 rokov tvrdo študuješ a chceš uplatniť aj v budúcnosti svoju 
odbornosť? Pracovať eticky u lídra medzi originálnymi farmaceutickými 
firmami? Vyhnite sa stereotypu, využite svoju kreativitu a komunikačné 
schopnosti, či už v teréne vo všetkých regiónoch Slovenska alebo 
v Bratislavskej centrále. Ak chceš o nás vedieť viac, príď sa pozrieť. 
 
 



11:00-11:25 Ako si budovať kariéru v SUNPHARMA GROUP 
Kto?       Ing. Ivana Zelinová, zastupujúci HR Manager 
O čom?  Chceš pracovať pre niekoho výnimočného? Chceš objaviť svoj 
kariérny potenciál a svoje možnosti? Preto neváhaj, prihlás sa k nám 
a zaži kariéru v SUNPHARME! 
 
11:30-12:20 Stručne o novej liekovej legislatíve 
Kto?       Dr. Mgr. Jana Srníková, manažérka ADL 
O čom?  V prednáške sa autorka bližšie zameria na problematiku 
paralelného exportu a zľavy z doplatku ako nového fenoménu 
v lekárňach 
 
12:30-12:55 Sanofi - Globálny líder v oblasti poskytovania zdravotnej 

starostlivosti so zameraním na potreby pacientov 
Kto?       Ing. Magdaléna Zacharová 
O čom? Predstavenie spoločnosti Sanofi ako globálneho lídra v oblasti 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej história, ambícia a stratégia. 
Divízie spoločnosti Sanofi v Čechách a na Slovensku. Predstavenie 
kľúčových údajov o spoločnosti Zentiva. Práca v spoločnosti Sanofi a 
predstavenie najčastejšie obsadzovaných pozícii. 
 
13:00-13:25 Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov siete lekární Dr. Max  
Kto?      PharmDr. Martina Belišová, personálna riaditeľka siete lekární 
Dr. Max 
O čom?  Zvyšovanie odbornej úrovne a kvalifikácie lekárnikov ako 
priorita prevádzkovateľa siete lekární Dr. Max. Projekty organizované na 
rozvoj znalostí a zručností personálu našich lekární. 
 
13:30-13:55 Gedeon Richter - od počiatkov až po súčasnosť. Kariéra 

v spoločnosti Gedeon Richter 
Kto?       Mgr. Jana Martincová - PR Manager, MUDr. Dionýz Košč – Sales 
Force Manager, Gedeon Richter Slovakia, s.r.o. 
O čom? Cieľom prezentácie bude predstaviť spoločnosť Gedeon Richter 
od jej počiatkov až po súčasnosť, skúsenosti z praxe a na záver krátky 
test pre študentov na zistenie technických zručností a personálnych 
vlastností, ktorými by mal disponovať obchodný zástupca vo 
farmaceutickej spoločnosti. 



Streda - 20.marec 
 
10:00-11:00 Komunikácia pacient – lekárnik. Ako správne komunikovať 

zdravie.  
Kto?       Ing. Dr. Nora Lauková, konateľka spoločnosti F.A.M.E., s.r.o., 
consulting & education company  a Jaroslava Valčeková, predsednícka , 
ZDRUZENIE SCLEROSIS MULTIPLEX NADEJ 
 
11:00-11:30 Krátky prehľad zamestnanosti/nezamestnanosti 

farmaceutov - prečo už nie sme takí výnimoční ako kedysi.  
Kto?       Dr. Mgr. Jana Srníková, manažérka ADL a Ing. Dr. Nora Lauková, 
konateľka spoločnosti F.A.M.E., s.r.o., consulting & education company . 
O čom?  Identifikácia správnych požiadaviek a potrieb na pracovné 
miesto, ako byť úspešný v praxi. 
 
11:30-12:00 Vyhodnotenie CSE 
 
12:15-13:00 Aktuálne aktivity PGEU  
Kto?       PharmDr. Štefan KRCHŇÁK, viceprezident PGEU 
O čom?  PGEU (The Pharmaceutical Group of the European Union) je 
asociácia reprezentujúca viac ako 400 000 lekárnikov z celej Európy. Príď 
a dozvieš sa viac.  
 
13:00-14:00 Najčastejšie interakcie v každodennej praxi lekárnika 
Kto?       Lekárnik siete lekárni Dr.Max 
O čom?  Druhy a riešenie najčastejších liekových interakcií vznikajúcich 
medzi predpísanými liekmi, medzi liekmi viazanými na predpis 
a vo voľnom predaji a s potravinami. 
 

14:00-15:00 Dôležitosť očkovania proti chrípke 
Kto?      MUDr. Andrea Čulmanová 
O čom? 1./ Chrípka – ochorenie: závažnosť, priebeh, komplikácie, dopad; 
2./ Chrípka – očkovanie: význam, účinnosť, reakcie, zaočkovanosť, 
vakcíny 
 
 
 



17:00-22:00 FaF UK Lodenica Teambuilding 
Projekt spoluorganizovaný spolu s KTVŠ FaFUK privádza študentov na 
Lodenicu FaFUK-u a dáva im možnosť zažiť niečo atypické na bratislavský 
život. Člnkovanie po Karloveskom ramene Dunaja je len malou 
ochutnávkou programu, ktorý sa oplatí vidieť (a zažiť). 
 

Štvrtok – 21.marec 
 
10:00-13:30 Pacient Counselling Event (PCE) 
Kto?       SSŠF a Fakultná lekáreň FaF UK 
O čom?  Na jednej strane je študent a na tej druhej pacient - herec v 
simulovanom prostredí lekárne. Vyskúšaj svoje komunikačné zručnosti, 
schopnosť zvládnuť stresovú situáciu a vedomosti z lekárenstva! Vítaní 
sú aj diváci!  
 
14:00-15:00 Vakcíny – marketingový ťah alebo budúcnosť medicíny? 
Kto?       MUDr. Peter šebo 
O čom?  Pýtajte sa skôr, než sa pacienti opýtajú vás. Očkovanie sa stáva 
predmetom kontroverzných mediálnych výstupov a nie je preto 
jednoduché zorientovať sa v záplave protichodných informácií.  
Pravdepodobnosť, že ako farmaceuti budete vyzvaní zaujať postoj k 
očkovaniu, je vysoká. Pýtajte sa a diskutujte preto skôr, než sa pacienti 
opýtajú vás! 


