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gynekológie
detí a dospievajúcich

jubilejná 50. spoločná konferencia

S medzinárodnou účaSťou pri príležitoSti 10. výročia eurapag

termín a miesto
26. – 28. apríl 2018, crowne plaza Bratislava, hodžovo nám. 2, 816 25
začiatok: 26. 4. 2018 popoludní (konkrétne časy sa dozviete po zverejnení programu)
ukončenie: 28. 4. 2017 o 13.00 hod.

hlavnÉ tÉmy
hlavné témy podujatia sa budú týkať aktuálnych problémov v detskej gynekológii.

garant podujatia
mudr. zuzana nižňanská, phd.

za Slovenskú gynekologicko-pôrodnícku spoločnosť: doc. mudr. martin redecha phd. 

program konferencie:
• 26. 4. 2018 príchod a ubytovanie, spoločná schôdza výborov 
• 27. 4. 2018 odborný program 
• 28. 4. 2018 odborný program a ukončenie konferencie obedom

REGISTRAČNÝ POPLATOK
do 28. 2. 2018 od 1. 3. 2018

členovia sekcie a spoločnosti dg 35 € 45 €
členovia SgpS, čgpS, pediatri Sr a čr 40 € 50 €
nečlenovia 50 € 60 €
zdravotné sestry / študenti 20 € 25 €

ORGANIZAČNÝ 
sekretariÁt

mgr. klára Steiningerová
+421 911 038 002

+421 2 55 64 72 47
steiningerova@amedi.sk

a-medi management, s. r. o.
Stromová 13, 

831 01 Bratislava

inÉ poplatky
obed 27. 4. 2018 – 15 €
večera 27. 4. 2018 – 30 €
obed 28. 4. 2018 – 15 €

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 15. 4. 2018)
• v hotovosti pri registrácii
 majiteľ účtu: SGpS
 Banka: tatrabanka, a.s.
 sWiFt: tatr Sk BX 
 iBan: Sk 48 1100 0000 0026 6345 5128 
 variabilný symbol 260418 
 poznámka: meno a priezvisko účastníka.

*zvýhodnené poplatky platia pri úhrade prevodom pri dodržaní stanovených termínov.

SlovenSká gynekologicko-pôrodnícka SpoločnoSť
Sekcia gynekológie detí a doSpievajúcich SgpS

čeSká gynekologicko-porodnická SpolečnoSt člS Jep
Sekce gynekologie detí a doSpívajících ČgpS ČlS jep

čeSká SpolečnoSt gynekologie detí a doSpívaJících člS Jep

spÔsoB platBy za stravu
majiteľ účtu: a-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank
sWiFt: uncr SkBX
iBan: Sk11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
variabilný symbol: 260418
poznámka: meno a priezvisko účastníka



v poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
účasť je možné zrušiť v termíne do 28. 2. 2018. po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

POTVRDENIE O ÚČASTI
podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania s pridelením kreditov cme

zasielanie prihlÁŠok
Aktívna účasť
zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 15. 3. 2018
uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky a abstraktu na www.amedi.sk.
prípadne mailom na kongresový sekretariát – mgr. klára Steiningerová
e-mail: steiningerova@amedi.sk

Štruktúra aBstraktu
názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena), pracovisko, členený text (cieľ, súbor a metodika, 
výsledky, závery).
meno prednášajúceho autora podčiarknite. akceptovaný je len štrukturovaný abstrakt odoslaný 
v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom times new roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, 
dĺžka max. 1 strana a4.). abstrakty, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky nebudú akceptované.

INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
prvý autor prezentácie je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.

uBytovanie
Hotel CROWNE PLAZA – zabezpečuje A-medi management, s. r. o.
hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava, www.cpbratislava.sk

ceny: Jednolôžková izba  110 €
 dvojlôžková izba 130 €
 *v cene sú zahrnuté raňajky 

UBYTOVANIE jE MOŽNÉ REZERVOVAť MAILOM
A-medi management, s. r. o. – Mgr. Klára Steiningerová
e-mail: steiningerova@amedi.sk

prosím čakajte na potvrdenie rezervácie. rezerváciu vám potvrdíme mailom.
ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom
v termíne najneskôr do 15. 3. 2018. úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie.
po prijatí prostriedkov na náš účet vám bude zaslaná faktúra. vašu účasť je možné zrušiť  
do 28. 2. 2018. po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

ÚDAjE K ÚČTU – ÚHRADA UBYTOVANIA
• majiteľ účtu: a-medi management, s. r. o.
 banka: unicredit Bank
 číslo účtu: 1026852003/1111
 variabilný symbol: 11260418
 SWiFt: uncrSkBX
 iBan: Sk11 1111 0000 0010 2685 2003
 poznámka: ubytovanie + meno účastníka

Bližšie 
informácie

a registrácia online
www.amedi.sk



INÉ MOŽNOSTI UBYTOVANIA – REZERVÁCIA INDIVIDUÁLNE
hotel tatra
námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava
telefón: 00421 2 592 72 111
fax: 00421 2 592 72 135
recepcia@hoteltatra.sk
rezervacie@hoteltatra.sk
www.penzion-cierna-pani.sk
Falkensteiner hotel Bratislava
pilárikova ulica 5, 811 03 Bratislava
telefón: 00421 2 592 36 100
mobil: 0905 09911 1000
reservations.bratislava@falkensteiner.com
www.falkensteiner.com

austria trend hotel Bratislava
vysoká 2a, Staré mesto, 811 06 Bratislava
telefón: 00421 527 75 818
reservations.bratislava@austria-trend.at
www.austria-trend.at;
hotel saFFron
radlinského 27, 811 07 Bratislava
telefón: 00421 2 212 99 301
rezervacia@hotelsaffron.sk
www.hotelsaffron.sk

zÁväznÁ prihlÁŠka

gynekológie detí a dospievajúcich
jubilejná 50. spoločná konferencia

S medzinárodnou účaSťou pri príležitoSti 10. výročia eurapag

Registráciou dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spra-
covanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári v zmysle Zák. 
č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z o och-
rane osobných údajov. Súhlas možno kedykoľvek odvolať písomnou formou. 

DOPLŇUjÚCE INFORMÁCIE
Registračný poplatok
o člen sekcie a spoločnosti dg
o člen SgpS, čgpS, pediatri Sr a čr

Objednávam si
o obed 27. 4. 2018 (15 €)
o obed 28. 4. 2018 (15 €)
o večera 27. 4. 2018 (30 €)

prosíme o zaslanie vyplnenej prihlÁŠky do 15. 3. 2018
• elektronicky www.amedi.sk
• poštou na adresu organizačného sekretariátu

podpis

PRIHLASUjEM SA K ÚČASTI: o pasívnej o aktívnej 

názov prednášky :  _______________________________________________________________________________________

autori:  ____________________________________________________________________________________________________

pracovisko (bez skratiek):  _______________________________________________________________________________

id v Slk / SkSapa (povinné): ____________________________________________________________________________

priezvisko, meno a titul: _________________________________________________________________________________

pracovisko: _______________________________________________________________________________________________

adresa pracoviska: _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

telefón: ___________________________________________________________________________________________________

e-mail: ____________________________________________________________________________________________________

trvalý pobyt: _____________________________________________________________________________________________

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
mgr. klára Steiningerová, 
0903 224 625, steiningerova@amedi.sk
a-medi management, s. r. o., Stromová 
13, 831 01 Bratislava

o nečlen
o zdravotná sestra / študent


