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Oznámenie

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,
dovoľte mi, aby som Vás v mene organizačného výboru pozval na XIV. kongres slovenských a českých
dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Na základe pozitívnych ohlasov na podujatie organizované
pred dvoma rokmi v Jasnej sme sa rozhodli túto lokalitu opäť zvoliť za miesto konania nášho stretnutia.
Veríme, že sa Vám aj tohto roku bude v Demänovskej doline páčiť.
Náš kongres bude po odbornej stránke, tak ako vždy, zahŕňať celý rozsah problematiky dermatovenerológie
a jej hraničných odborov. Veríme, že sa nám aj s Vašou pomocou podarí pripraviť zaujímavý a hodnotný
odborný program. Na kongrese privítame viacerých popredných dermatológov zo zahraničia, rovnako ako
po minulé roky však ťažiskom odborného programu budú príspevky domácich, slovenských a českých
autorov. Rád by som Vás preto v mene organizačného výboru kongresu pozval k aktívnej účasti, príďte sa
s kolegami podeliť o svoje nové poznatky a skúsenosti! Vítaní sú, samozrejme, aj všetci pasívni poslucháči,
veď možnosť dozvedieť sa niečo nové zo svojho odboru a stretnúť sa s priateľmi je náplňou a zmyslom
takýchto podujatí. Dovoľujem si Vás preto vyzvať – príďte podporiť, či už formou aktívnej alebo pasívnej
účasti, tohtoročné najväčšie spoločné stretnutie kožných lekárov zo Slovenska a Českej republiky!
Dovidenia koncom mája v Demänovskej doline!
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.
za organizačný výbor kongresu
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Sekretariát kongresu:
Miesto konania:
Slovenská lekárska spoločnosť
Hotel Grand**** Jasná
Cukrová 3
Demänovská dolina
813 22 Bratislava
www.grandjasna.sk
Kontakt: E. Kurucová
Tel.: +421 2 52922017, 52922019, mobil: +421 948 303 543
e-mail: kurucova@sls.sk
Registrácia a objednávka ubytovania:
on-line: www.sdvs.sk

Termíny:
prihlášky k účasti (registrácia)
ubytovanie – objednávka
ubytovanie – platba
registračné poplatky – včasná platba
zvýšené registračné poplatky
abstrakty

do 10. apríla 2018
do 10. apríla 2018
do 1. mája 2018
do 1. mája 2018
po 1. máji 2018
do 1. mája 2018

Predbežný časový rozvrh odborného programu:
štv./31.5.
13.00 - 18.00 odborný program
pia./1.6.
8.00 - 18.00 odborný program
sob./2.6.
8.00 - 13.00 odborný program
Poplatky:
účasť na kongrese je podmienená uhradením registračného poplatku.
Registračný poplatok:
do 1. mája
Člen SDVS/ČDS
Člen SDVS/ČDS do 35 rokov
Nečlen SDVS/ČDS
Sprevádzajúca osoba

70,- EUR
50,- EUR
80,- EUR
60,- EUR

po 1. máji 2018 (po 20. máji možná platba už len na
mieste kongresu)
90,- EUR
70,- EUR
100,- EUR
80,- EUR

Zrušenie registrácie a vrátenie registračného poplatku (po odrátaní 50 % výšky poplatku) akceptujeme
do 10. mája 2018, ev. vyslanie náhradníka.

Platba: ubytovanie: len bankovým prevodom
registrácia: bankovým prevodom alebo na mieste v hotovosti
majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť
názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
SWIFT: SUBASKBX
variabilný symbol: 181002005

Ubytovanie:
Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie v hoteloch:
Hotel Grand**** Jasná
www.grandjasna.sk
dvojlôžková izba s raňajkami/noc
prístelka s raňajkami/noc
K cene sa pripočítava miestny poplatok 1,00 EUR/osobu/deň.
Parkovanie je v cene ubytovania.
Hotel Chopok****
Demänovská dolina
www.hotelchopok.sk
izba Plesnivec obsadená 1 osobou s raňajkami/noc
izba Plesnivec obsadená 2 osobami s raňajkami/noc
K cene sa pripočítava miestny poplatok 1,00 EUR/osobu/deň.
Parkovanie je v cene ubytovania.

85,- EUR
31,- EUR

107,- EUR
115,- EUR

V prípade zvýšeného záujmu oproti kapacitným možnostiam organizátori budú prihliadať na dátum
objednávky ubytovania. Prednosť budú mať skôr prihlásení.
Sekretariát kongresu Vám potvrdí registráciu a objednávku ubytovania a zašle podklady k úhrade.
Registračný poplatok možno uhradiť bankovým prevodom (po 1. máji 2018 za zvýšený poplatok),
po 20. máji už len v hotovosti na mieste.
Ubytovanie si účastníci platia len bankovým prevodom do termínu: 1. máj 2018.
Po termíne došlé objednávky ev. platby ubytovania nebudú akceptované.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno/mená prihlasovanej osoby/osôb!
Potvrdenie ubytovania a platby: obdržia účastníci do 20. mája 2018 zo sekretariátu kongresu.
Abstrakty prednášok a posterov
možno zaslať elektronicky prostredníctvom www.sdvs.sk v termíne najneskôr do 1. mája 2018,
pokyny pre ich napísanie sú uverejnené na uvedenej webovej stránke.
Kredity
Podujatie je zaradené do kalendára postgraduálneho vzdelávania a ohodnotené kreditmi ARS CME.
Je nutné priniesť si so sebou modrú kartičku CME.

