
                                                                 

 
AkSen – aktívny senior o.z. 
Alzheimercentrum Piešťany 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 
 

Vás srdečne pozývajú na  
 

3. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 

Spoločne proti Alzheimerovej chorobe 

tematické zameranie je sústredené na zdravý životný štýl seniorov, multidisciplinárnu 

spoluprácu pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou 

chorobou, špecifiká domácej starostlivosti o pacienta s ACH. 

Termín: 7. – 8. decembra 2017 

Miesto konania: Piešťany, Hotel PARK 

Záštitu nad konferenciou prevzal primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka 

Organizátor:   

AkSen – aktívny senior o.z. 

Spoluorganizátori:   

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Alzheimercentrum Piešťany, 

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek 

Partneri: 

Mesto Piešťany, Komora sociálnych pracovníkov, Slovenská Alzheimerova 

Spoločnosť, Memory centrum, 

 

Organizačný výbor: 
 

Mgr. Jarmila Staneková  
PhDr. Jana Martinková, PhD. 

Ing. Beata Mjartanová 
 Mgr. Blanka Juttnerová 



                                                                 

 
 

Konferenčný poplatok: 

aktívny účastník - prednášateľ  0€ 
pasívny účastník člen komory  15€ 

pasívny účastník nečlen  20€ 
platba na mieste 25€ 

 

 

Organizačné pokyny: 

Prihlásiť sa je potrebné do 11. 11. 2017 
e-mailom aksenpn@aksen.sk 

Viac informácií telefonicky:  +421 948 118 850, +421 948 113 933 
 

Zaplatenie konferenčného poplatku do 15.11. 2017  
 

 

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť na:  
Bankový účet:  4040262601 / 3100 
IBAN:    SK22 3100 0000 0040 4026 2601 

BIC - SWIFT:   LUBASKBX 

Variabilný symbol:  ACH2017  

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka, za ktorého bolo zaplatené. 
V prípade vystavenia daňového dokladu prosíme požiadavku nahlásiť vopred na adresu: 
bmjartanova@aksen.sk. 
 
Pri registrácii je účastník povinný predložiť potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku. 
Konferencia je určená pre sestry, sociálnych pracovníkov, opatrovateľov a je zaradená do 
systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa Vyhlášky MZ SR 
366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 

Ubytovanie: Každý účastník si ubytovanie zabezpečuje individuálne. Organizátor pripravuje 

ponuku na ubytovanie v Hoteli PARK. 

 

Spoločenský večer : organizátor pripravuje Spoločenský večer pre ubytovaných 

 

Kontakt:  AkSen – aktívny senior o.z. 

  Sládkovičova 11 

  Piešťany 

  aksenpn@aksen.sk 
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Náš cieľ: 

Cieľom konferencie je prispievať k zvyšovaniu odbornosti a kvalifikovanosti pracovníkov, 

starajúcich sa o seniorov v zariadeniach i v domácnostiach a tiež domácich opatrovateľov 

a rodinných príslušníkov osôb s Alzheimerovou chorobou. Je dôležité, aby sestry, 

ošetrovatelia, opatrovatelia ale i rodinní príslušníci mali dostatok informácií o možnostiach 

starostlivosti o klienta s Alzheimerovou chorobou.  

Poslaním AkSen o.z. je mobilizovať a aktivizovať seniorov vo veku 50 a viac rokov k 

aktívnemu prežívaniu svojich životov a prispievať tak k lepšej psychickej a fyzickej pohode. 

Alzheimerova choroba je jednou z hrozieb už nielen seniorského veku a AkSen o.z. chce 

poskytnúť seniorom aktivity na zachovanie si fyzického a duševného zdravia, ale aj dostatok 

informácií o možných ochoreniach.  

Viac informácií o nás nájdete na www.aksen.sk. 

 

http://www.aksen.sk/

