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Invitation/pozvánka
Dear colleagues and
friends,

Vážené kolegyne, kolegovia,
milí priatelia!

Vedecký výbor:

Organizačný výbor

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
MUDr. Martin Hrivňák, PhD
MUDr. Peter Kertes
MUDr. Ladislav Macko
MUDr. Jozef Marko
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
MUDr. Roman Sokol
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
predseda organizačného výboru
MUDr. Jozef Babeľa, PhD.
MUDr. Magdaléna Božiková
MUDr. Roman Farra
MUDr. Martin Franko
MUDr. Marek Chudý
MUDr. Radoslav Kňazík
MUDr. Viktor Kováčik
MUDr. Viliam Kubas
Bc. Marianna Schwarzova

TÉMY KONFERENCIE
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Urologická onkológia
Urolitiáza
Ochorenia prostaty
Zápalové ochorenia UGS
Funkčna urológia
Pediatrická urológia
Urologická traumatológia
Transplantácia obličiek
Andrológia
Vária
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Vladimír Baláž
Prezident XXV. Výročnej konferencie SUS
The President of 25th Annual conference of SUS

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

NG

Dovoľte aby som Vás pozval na XXV. Výročnú konferenciu Slovenskej urologickej
spoločnosti, v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier, na Táľoch, v hoteli Partizán.
Pre slovenskú urológiu je výročná, dvadsiata piata konferencia, príležitosťou, aby
sme sa pozreli akú cestu sme prešli, kde
v súčasnosti sme a ako chceme v našej
práci ďalej pokračovať.
Naše stretnutie sa bude viesť v novom,
dúfam, že atraktívnom a modernom
duchu. Súčasťou konferencie bude laparoskopicko – robotický workshop,
živá chirurgia a prednášky významných
domácich a zahraničných expertov.
Významnou súčasťou je aj prezentácia
vlastných prác jednotlivých urologických
pracovísk zo Slovenska a zahraničia.
Využívanie nových technológií a citlivý
prístup k životnému prostrediu budú
dôležitou súčasťou konferencie.
Každé podujatie sa nesie aj v znamení
stretávania starých priateľov a spoznávania nových. Je tu priestor na stretnutia,
výmeny názorov a skúseností. Dúfam,
že k tomu prispeje aj sociálny program
podujatia.
Verím, že stretnutie nám prinesie veľa
nových impulzov do našej práce.

Prezident konferencie:

O

It is my pleasure to
invite you to the 25th
Annual conference of
Slovak Urological Society (SUS) in a beautiful scenery of the
Low Tatras in Tále in hotel Partizán.
25th Conference of Slovak urology is an
opportunity to look back what we have
made, to see where we are now and
plan how to go on in the future.
Our meeting will be held in a new,
hopefully attractive and modern spirit.
The part of the event will be Workshop
on laparoscopy and robotic surgery,
live surgery and presentations of distinguished guests from abroad, as well
as from Slovakia. Important part of the
Conference will be using new technologies and sensitive approach to the
environment.
Every event like this provides an opportunity to see old friends and meet
the new ones. It is great possibility to
meet, share the views and experiences.
The social programme will be a good
contribution to the meeting.
I believe the meeting will bring a lot of
new impulses and inspiration to our
work.

vedecký a organizačný výbor
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Kontakty

Organizačné zabezpečenie
konferencie

Prezident konferencie
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
II. Urologická klinika SZU FNsP
Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica

Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru
dostupného na webovej stránke www.sus.sk

TAJPAN s.r.o.
Hrachová 6,
821 05 Bratislava

Vedecký výbor rozhodne o zaradení práce do kategórie elektronický poster s
prednáškou alebo elektronický poster bez prednášky.

E-mail: vbalaz@nspbb.sk

Kontaktná osoba
Jana Chrenková
Mob: +421 911 454 298

Tel.:

e-mail: jana.chrenkova@tajpan.com

+421 484 412 151

Abstrakty

Všetky príspevky – prednášky, elektronické postery je potrebné pripraviť
vo formáte ppt.

Posterová sekcia

pokyny pre prípravu posterov
webová stránka konferencie

www.sus2018.sk

•

prosím o prípravu posterov v programe MS PowerPoint: - nastavte veľkosť
dokumentu na orientáciu krajinka v programe MS PowerPoint: výška 52 cm,
šírka 63,5 cm. Texty, obrázky alebo grafy vkladajte do pptx dokumentu iba na
jednu stranu MS PowerPoint.

•

doporučená minimálna veľkosť písma je 20 bodov. Jednu stranu MS PowerPoint
odošlite na peter.slovak@tajpan.com. Agentúra zabezpečí spracovanie
podkladu na elektronický poster vo formáte pdf

•

Príprava posterovej prezentácie bude vždy dvojitá:
1x e-poster na jednej strane (1 slide) MS PowerPoint
1x prednáška maximálne na tri strany (3 slide) MS PowerPoint

•

Prezentujúci bude mať poster dostupný počas trvania konferencie na LCD
obrazovke a na stránke www.sus2018.sk a druhú vlastnú prezentáciu
(max. 3 strany) bude prezentovať počas svojej prednášky

•

Zaslaním posteru autor súhlasí s jeho zverejnením na stránke
www.sus2018.sk

Dôležité termíny
Prihlásenie abstraktov (elektronicky)
Informácia o akceptácii abstraktu (elektronicky na mailovú adresu)
Rezervácia ubytovania
Zvýhodnená platba účastníckeho poplatku

do 1. 5. 2018
do 15. 5. 2018
do 10. 5. 2018
do 4. 5. 2018

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Dátum:

6. – 8. jún 2018

Miesto konania: 	Hotel Partizán
Bystrá 108 - Tále
977 65 Brezno
Rokovacie jazyky:

slovenčina, čeština, angličtina

Technika prezentácie: dataprojekcia, videoprojekcia, elektronický poster
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REGISTRÁCIA

KREDITY

Prihlásiť sa k účasti je možné prostredníctvo registračného formulára na stránke
www.sus2018.sk

Podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávanie
a účastníkom bude pridelený prislúchajúci počet kreditov

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

do 4. 5. 2018

po 4. 5. 2018

5€

10 €

Spoločenský program pri príležitosti odborného podujatia
Streda 6. 6. 2018 20:00 h
Obed		
20 ₣/osoba

10 €

15 €

50 €
60 €
zdarma

70 €
90 €
zdarma

Uvítací večer
Vstupenku v hodnote 30 ₣/osobu si bude možné objednať:
jana.chrenkova@tajpan.com

Úhradu účastníckeho poplatku je možné uskutočniť bankovým prevodom alebo
priamo na mieste.
Súčasťou bankového prevodu musí byť meno a priezvisko účastníka (v časti
Doplňujúce údaje), za ktorého je účastnícky poplatok uhrádzaný.
Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku si uschovajte a v prípade potreby
predložte pri registrácii.
Účastnícky poplatok zahŕňa vstup do konferenčných a výstavných priestorov,
konferenčný materiál a občerstvenie počas odborného programu.
Účastnícky poplatok v prípade neúčasti nebude vrátený.

Slávnostný spoločenský večer
Vstupenku v hodnote 45 ₣/osobu si bude možné objednať:
jana.chrenkova@tajpan.com

Spôsob úhrady

Číslo účtu:
IBAN:
Swiftcode:
Variabilný symbol:
Doplňujúce údaje /
Poznámka pre príjemcu:

UBYTOVANIE
Ubytovanie pre účastníkov konferencie je zabezpečené v hoteloch a penziónoch
na Táloch, v Mýte pod Ďumbierom
Bližšie informácie o ubytovaní nájdete na webovej stránke podujatia
www.sus2018.sk a na adrese: peter.slovak@tajpan.com

Bankové spojenie
Bankové spojenie :

Štvrtok 7. 6. 2018
Obed		
20 ₣/osoba

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
6624435018 / 1111
SK52 1111 0000 0066 2443 5018
UNCRSKBX
20180606
meno a priezvisko účastníka
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