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26. 3. 2020
Liečba Angle III. triedy u detí a u dospelých pacientov
Prof. Nazan Küçükkeleş

PROGRAM

27. 3. 2020
BlOK Pre leKÁrOV

1.  ortognátna chirurgia – spolupráca čeľustného ortopéda  
a maxilofaciálneho chirurga 
mUDr. Irena Klímová 
doc. mUDr. Dušan Hirjak, PhD.

2.  Liečba Angle III. triedy 
mUDr. michal Beňo, PhD.

BlOK Pre zUBNýcH TecHNIKOV

spolupráca čeľustného ortopéda, stomatochirurga a zubného 
technika pri liečbe operačných prípadov Angle III. triedy
mDDr. Daniel Hlaušek
mDDr. Jaroslav Janec
Bc. elena Gregušová-Kohútová, dipl.z.t.

PlENáRNa SchôDZa SOS

SPOlOčENSKý vEčER

28. 3. 2020
BlOK Pre leKÁrOV

1.  čestná prednáška prof. Andrika 
mUDr. marie Štefková, cSc.

2.  Ďalší prednášajúci 
doc. mUDr. rastislav maďar, PhD., mBa 
mUDr. et mUDr. Juraj lysý, PhD., mHa 
mUDr. Katarína Jakubová 
mUDr. Simona Dianišková, PhD, mPH



REGISTRačNé POPlaTKy

do 31. 1. 2020 od 1. 2. 2020

Lekár – člen SOS, ČOS 250,00 € 300,00 €

Lekár – nečlen SOS, ČOS 350,00 € 400,00 €

Postgraduanti* 100,00 € 150,00 €

Zubní technici, klinickí pracovníci 100,00 € 150,00 €

*Prosíme postgraduantov o zaslanie kópie o zaradení do prípravy e-mailom 
na kongressos@amedi.sk
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku. 
Uvedené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet po dodržaní stano-
vených termínov.

INé POPlaTKy
spoločenský večer (téma: folklór)   27. 3. 2020 – 50 €

FORma PREZENTácIE
Prednášky – v sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové 
premietanie
Postery – rozmer (výška x šírka) 120 x 100 cm

JaZyK KONGRESU
slovenčina, angličtina (s tlmočením do češtiny)

PODUJaTIE JE OhODNOTENé KREDITmI SKZl.
Kongres bude sprevádzaný výstavou firiem.
Vstup na výstavu je zahrnutý v registračnom poplatku.

INFORMÁCIE
A REGISTRÁCIA



UBYTOVANIE
možnosti ubytovania: Hotel Patria
Vysoké Tatry 05985, Štrbské Pleso

Izba cena/izba/noc

Dvojposteľová 94,00 €

Jednoposteľová 82,00 €

Dvojposteľová LUX 115,00 €

Jednoposteľová LUX 102,00 €

* IzBY lUX sú NOVOreKONŠTrUOVaNÉ

ÚDaJE K ÚhRaDE (ÚčaSŤ + UbyTOvaNIE)
A-medi management, s. r. o.
banka: Unicredit Bank ■ IBaN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
číslo účtu: 1026852003/1111 ■ variabilný symbol: 26320
SWIFT: UNcrSKBX ■ poznámka: meno účastníka

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, 
ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou). 
Úhradu prevodom na účet prosíme realizovať v termíne najneskôr do 20. 3. 2020.

v cENách Za UbyTOvaNIE JE ZahRNUTé: 
■  miestny poplatok 
■  raňajky podávané bufetovými stolmi
■  vstup do bazéna – plávanie, vstup do wellness, fitnes, internet
■  parkovanie na parkovisku

Vonkajšie parkovanie – neubytovaní hostia: 1 auto/deň = 6 €
Za garáž je doplatok – 1 auto/1 deň = 12 €

DôlEŽITé INFORmácIE
Ubytovanie v Hoteli Patria zabezpečuje 
a-medi management, s. r. o. Ubytovanie 
je možné rezervovať prostredníctvom 
rezervačného formulára.

Bližšie informácie vrátane storno podmienok nájdete na stránke:  
WWW.KONGRESSOS2020.AMEDI.SK



PRIhlÁškA
reGIstrÁcIA je MoŽNÁ Aj oNLINe 
NA WWW.KoNGressos2020.AMedI.sK
V prípade registrácie online nie je nutné zasielať prihlášku.
k o n g r e s 

sLoveNsKej ortodoNtIcKej
sPoLočNostI

Prihlášku posielajte na adresu organizačného sekretariátu:
Ing. Dana Chodasová, kongressos@amedi.sk, 
A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava

ID v SKZL:  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Priezvisko, meno a titul:  .........................................................................................................................................................................................................

Názov a adresa pracoviska:  ...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel.:  ...........................................................................................................  e-mail:  ........................................................................................................................................

Týmto dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto 
formulári. Dáta budú spracované v súlade legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov 
je dobrovoľné, avšak určité služby a funkcie, ktoré vyžadujú pre svoje fungovanie poskytnutie osobných údajov, nebudú bez 
ich poskytnutia fungovať. Súhlas možno kedykoľvek odvolať mailom zaslaným na ekonom@amedi.sk. Doporučujeme Vám 
starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia na http://www.amedi.sk/ochrana-osobnych-udajov-73.html, kde 
je podrobne opísané, prečo a ako spracovávame Vaše osobné údaje.

Objednávam si:
  Spoločenský večer – 27. 3. 2020 ........50 €
  požadujem bezmäsitú stravu

Registračný poplatok:
  Lekár – člen SOS, ČOS
  Lekár – nečlen SOS, ČOS
  Postgraduant
  Zubní technici, klinickí pracovníci
  Prvý autor

Počet nocí:
  noc 25. – 26. 3. 2020 
  noc 26. – 27. 3. 2020 
  noc 27. – 28. 3. 2020
  3 noci 25. – 28. 3. 2020

Rezervácia ubytovania v hoteli Patria: 
Typ izby:

  Dvojposteľová.................................94,00 € / noc
  Jednoposteľová...........................82,00 € / noc
  Dvojposteľová LUX ................115,00 € / noc
  Jednoposteľová LUX ....... 102,00 € / noc

..........................................................................................
Prosím uveďte meno spolubývajúceho 

(povinný údaj pri dvojlôžkovej izbe) 

..........................................................................................
podpis

Hotel patria
2020 marec

26.-28.


