1. informácia

Slovenská urologická spoločnosť SLS
Urologické oddelenie FNsP Žilina
Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek,
sekcia sestier pracujúcich v urológii pri SLS

Vás pozývajú na

23. výročnú konferenciu
Slovenskej urologickej spoločnosti
a
Konferenciu sestier
pracujúcich v urológii pri SLS
15. – 17. jún 2016
Hotel Holiday Inn Žilina

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,
dovoľte mi, aby som Vás pozval na XXIII. výročnú konferenciu Slovenskej urologickej spoločnosti, ktorá sa bude konať v dňoch
15. – 17. 6. 2016 v Žiline. Je pre nás ocenením, že po vyše 20 rokoch Vás môžeme znovu privítať v našom meste na najvýznamnejšom slovenskom urologickom podujatí. Tešíme sa na Vašu účasť a očakávame, že na konferenciu prídete v hojnom počte.
Som presvedčený, že odborná úroveň Vašich prezentácií na konferencii prispeje k jej vysokej úrovni a umožní nám všetkým načerpať množstvo nových a stimulujúcich podnetov do našej ďalšej práce.
Tak ako každý rok radi privítame kolegyne a kolegov z Českej republiky. Ich účasť je nielen významným prínosom pre vysokú
vedeckú a odbornú úroveň nášho podujatia, ale súčasne tiež potvrdzuje blízky a priateľský vzťah slovenských a českých urológov.
Už tradične bude súčasťou konferencie Európska škola urológie, ktorú pripravuje výbor SUS v spolupráci s Európskou urologickou
spoločnosťou. V poslednom období sa čoraz intenzívnejšie rozvíja spolupráca s urológmi zo susedných krajín. Túto skutočnosť
podčiarkne účasť zahraničných hostí a zástupcov urologických spoločností z okolitých krajín. Okrem kvalitných odborných
prezentácií nám ich prítomnosť na konferencii istotne umožní ďalší rozvoj spolupráce na základe osobných kontaktov.
Konferencia sa bude konať v kongresovom centre Hotela Holiday Inn, čo zaručuje jej dôstojný a kvalitný priebeh, ako aj vysokú
úroveň spoločenských podujatí. Na záver by som chcel pripomenúť Vám isto známu skutočnosť, že v okolí Žiliny je množstvo
atraktívnych prírodných lokalít, ako aj významných pamiatok. Bude pre Vás obohatením, ak sa po konferencii rozhodnete stráviť
nejaký čas ich poznávaním.
Juraj Mikuláš,
prezident konferencie
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Sekretariát konferencie
FARMI-PROFI, s.r.o.
www.farmi-profi.sk
tel.: +421 2 6446 1614, +421 2 6446 1555
mobil: +421 915 293 610
e-mail: uro23@farmi-profi.sk
Kontaktná osoba:
Marcela Idlbeková, mobil: +421 918 569 890
e-mail: idlbekova@farmi-profi.sk
Eva Káčeriková, mobil: +421 918 502 341
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Zastúpenie SLS, registračné poplatky
Slovenská lekárska spoločnosť
Kongresové oddelenie
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Bieliková
tel.: +421 2 5292 20 20, +421 2 5292 20 19
mobil: +421 905 530 371
e-mail: bielikova@sls.sk

Abstrakty
Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky
vyplnením online formuláru dostupného
na webovej stránke www.sus.sk.
Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť
o zaradení práce do kategórie (prednáška, elektronický
poster), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky, elektronické
postery je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Postery
Posterová sekcia bude prebiehať v elektronickej forme.
Kritériá k zaslaniu postera budú prístupné
na stránke www.sus.sk

Miesto konania
Hotel Holiday Inn Žilina,
Športová 2, 010 01 Žilina
Ubytovanie
Ubytovanie zabezpečuje FARMI-PROFI, s.r.o.
Podrobnejšie informácie budú prístupné
na stránke www.sus.sk

Potvrdenie o účasti
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie
o účasti s kreditovým hodnotením na konci podujatia.
Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Registračné poplatky
do 29.04.2016 od 30.04.2016

Sestry – člen sekcie sestier
pracujúcich v urológii SSSaPA, o.z. SLS
Sestry – nečlen sekcie sestier
pracujúcich v urológii SSSaPA, o.z. SLS
Členovia SUS alebo ČUS
Nečlenovia SUS alebo ČUS
Rezidenti organizovaní v SLS

5€

10 €

15 €

20 €

50 €
60 €
zdarma

70 €
90 €
zdarma

Bankové spojenie
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Banka Bratislava – mesto
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Swiftcode: SUBASKBX
Variabilný symbol: 161016054
Účel platby: Meno a priezvisko účastníka

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
29.04.2016 posledný termín na elektronické
zaslanie abstraktov originálnych prác
29.04.2016 posledný termín úhrady skorého
registračného poplatku
09.05.2016 posledný termín na zaslanie
objednávky na ubytovanie
13.05.2016 oznámenie prijatia prác autorom
a uverejnenie zoznamu akceptovaných
abstraktov na www.sus.sk
01.06.2016 uverejnenie definitívneho
programu na www.sus.sk
06.06.2016 posledný termín úhrady registračného
poplatku prevodom
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