
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach 

 

 

a 

Centrum biovied Slovenskej akadémie vied, v.v.i.  
 

            

 

 

 

 

 

Vás pozývajú na  
 

 

 

XVIII. FYTO – APITERAPEUTICKÝ DEŇ 
s medzinárodnou účasťou 

 

 

dňa 9. septembra 2022 o 14.00 h 

 

v Košiciach 
 

 

 

v Kultúrno-spoločenskom centre JUŽAN 

Smetanova 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Organizačný výbor 

 

MUDr. Štefan Košlík, CSc, predseda  

RNDr. Katarína Bíliková, PhD., zástupca  

RNDr. Monika Kvaková, PhD., člen 

doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., člen  

 

 

 

Za finančnú, materiálnu a technickú pomoc  

organizačný výbor ďakuje  

nasledovným organizáciám 

 

Forever Living Products SR, s.r.o, Bratislava 

Zepter Slovakia, s.r.o., Bratislava 

Slov-Ukra Trans, s.r.o., Pribeník  

Alfa  Bio, s.r.o.,  Banská Bystrica 

Fytofarma, a.s., Malacky 

Agrokarpaty, s.r.o., Plavnica 

Calendula, a.s., Nová Ľubovňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyžiadané prednášky 

 

1. Synergický efekt - dôležitý faktor liečivých účinkov včelích produktov                                                                                             

Bíliková, K. (1), Krištof Kraková, T. (1), Košlík, Š. (2), Yamaguchi, Y. (3)                                                                                             

Centrum biovied SAV Bratislava (1), Univerzitná nemocnica LP Košice (2),  

JRJ Co. Ltd. Tokio (3) 

 

2. Synbiotiká a zdravie                                                                                                                                                                        

Kvaková, M., Štofilová, J., Kamlárová, A., Benetinová, V.                                                                                                            

Centrum klinického a predklinického výskumu MEDIPARK, Lekárska fakulta UPJŠ Košice    

 

3. Zdravotné benefity Tokajských vín                                                                                                                                 

Eftimová, J. (1), Megyesy Eftimová, Z. (2)                                                                                                                             

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (1), Stredná zdravotná škola 

Nitra (2).     

 

4. Možnosti podpory zdravia fytoterapiou u Ukrajincov presídlených v dôsledku ruskej 

agresie                     

Hanych, T., Hanych, O., Bletskan, M.                                                                                                                                       

Užhorodská národná univerzita, Užhorod, Ukrajina 

 

5. Repelentné protikliešťové metabolity v pote ľudí po pití niektorých aromatických čajov                                                                                 

Peťko, B., Baranová, K., Katuščáková, K.                                                                                                                                   

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

 

6. Prognostický význam plazmatickej hladiny L-carnitínu a echokardiografických 

parametrov u dlhodobo hemodialyzovaných pacientov                                                                                                                  

Košlík, Š.                                                                                                                                                                  

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

 

7. Doplnková liečba neurodegeneratívnych ochorení (A neurodegeneratív betekségek 

kiegészitô kezelése)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tihanyi, I.                                                                                                                                                                                

INTERLAB, Budapešť, Maďarsko              

  

 

XVIII. ročník Fyto-Apiterapeutických dní sa z viacerých dôvodov koná len jedno 

odpoludnie, kde nie je priestor na ďalšie nevyžiadané prednášky alebo postery. Trvanie 

vyžiadanej prednášky bude 20 minút s diskusiou 10 minút, s krátkou prestávkou po tretej 

prednáške a záverečnou plenárnou diskusiou k organizácii a odbornému zameraniu budúcich 

ročníkov Fyto-Apiterapeutických dní. Dodatočný priestor na diskusiu ku konkrétnym 

prednáškam s ich autormi bude aj počas spoločenského večera, kde budú prítomní všetci 

referujúci, resp. aj formou priamej mailovej komunikácie s autorom. Za prípadné 

nedorozumenia sa organizačný výbor ospravedlňuje. 



Informácie a organizačné pokyny 

 

Termín konania: 9. septembra 2022, so začiatkom o 14. hodine 

Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN, Smetanova 4, Košice 

Prihlášky k účasti posielajte mailom na adresu koslik.stefan@gmail.com, v kópii aj na 

petko@saske.sk, do 31.8.2022.  

Záujemcovia bez prístupu na internet sa môžu prihlásiť aj telefonicky u MUDr. 

Košlíka na čísle 0905 367 020, aj formou sms s menom a adresou (obec, mesto), 

s poznámkou: mám (prípadne nemám) záujem o spoločenský večierok.  

Účasť na podujatí je možná aj bez predchádzajúcej prihlášky s vyplnením 

prihlasovacích údajov pri registrácii. 

Registrácia v mieste konania dňa 9. septembra 2022 od 13.00 hod. 

Účastnícky poplatok (platba pri registrácii):  

- prihlásení účastníci 10 Eur 

- študenti a dôchodcovia   8 Eur 

- vopred neprihlásení 12 Eur 

Poplatok zahŕňa Zborník súhrnov prednášok, písacie potreby, propagačné materiály, 

kozmetické prípravky, čaje, vzorky liečivých bylín.  

Po skončení podujatia bude spoločenský večierok prihlásených účastníkov v závodnej 

jedálni UNLP, cca 200 m od miesta konania. Účasť vopred neprihlásených účastníkov 

bude riešená pri registrácii podľa voľnej kapacity. 

Poplatok 12 EUR (zahŕňa švédske stoly, nápoje, hudbu, tombolu), platba pri registrácii. 

Lekárom-členom SLK za účasť na tomto odbornom podujatí budú pridelené kredity 

(použijú aj zvláštnu prezenčnú listinu s uvedením registračného čísla SLK)  

Zborník abstraktov prednášok bude mať číslo ISBN. 

 

Informácie o podujatí a účasti:  

MUDr. Š. Košlík, koslik.stefan@gmail.com, 0905 367 020 

doc. B. Peťko, petko@saske.sk, 0903 623 343 
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