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UROLOGICKÉ
MIESTO KONANIA:
Residence Hotel & Club, Donovaly

TERMÍN KONANIA:
5. – 6. apríl 2019

ODBORNÍ GARANTI
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

VEDECKÝ VÝBOR
prim. MUDr. Baláž, PhD.
doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
MUDr. Peter Kertes
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU
prim. MUDr. Michal Korček
MUDr. Ladislav Macko
MUDr. Jozef Marko
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH
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Príhovor
Vážené kolegyne a kolegovia,
Tretí ročník ONKOUROLOGICKÉHO SYMPÓZIA,
sa uskutoční 5.-6. apríla 2019 v hoteli Residence na Donovaloch. Predchádzajúce dva ročníky
potvrdili, že tento nový projekt postgraduálného
vzdelávania v oblasti onkourológie zameraný na
problematiku diagnostiky a liečby karcinómu
prostaty, močového mechúra a obličiek sa úspešne zaradil medzi obľúbené podujatia, najmä z hľadiska multidisciplinárnej platformy, ktorá
nám v minulosti chýbala. Rovnako ako minulý rok budete mať možnosť
vypočuť si prednášky nielen slovenských a zahraničných urológov , ktorí
sa zoberajú problematikou onkourologie, ale aj odborníkov z oblasti
klinickej onkológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny. Význam
tohto odborného stretnutia podčiarkujú nové vedecké výsledky týkajúce
sa pokroku v zobrazovacích metódach , imunoterapii nádorov , genetických súvislostí nádorových ochorení. Máme k dispozícií výsledky a závery
viacerých dôležitých klinických štúdií, ktoré naznačujú akým smerom sa
bude v blízkej budúcnosti uberať moderná liečba napríklad karcinómu
prostaty a močového mechúra.
O všetkých týchto „ horúcich „ novinkách budeme na Onkourologickom sympóziu podrobne diskutovať a preto veríme, že sa podujatia
zúčastníte vo veľkom počte. Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti aj
tento rok garantuje všetkým rezidentom, ktorí sú členmi SUS ubytovanie
a účasť na sympóziu bez poplatkov!
Tešíme sa na stretnutie
za Výbor SUS
Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

Registračný poplatok: 60 €

Iné poplatky
Diskusný večer 5. 4. 2019
Obed a občerstvenie 6. 4. 2019

20 €
15 €

Spôsob platby
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 30. 3. 2019)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
		
Banka: UniCredit Bank
		
Číslo účtu: 1026852003/1111
		
Variabilný symbol: 50419
		
SWIFT: UNCRSKBX
		
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
		
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).

Ubytovanie
Residence Hotel & Club, Donovaly
Cena ubytovania:
Štandardná izba
Single
Double
Tripple
Štvorlôžková
*cena zahŕňa raňajky

90 €
115 €
170 €
220 €

De Luxe
Single
Double
Tripple
Štvorlôžková

95 €
125 €
185 €
245 €
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Cena ubytovania:
Single
Double
Apartmán

.sk

80 €
110 €
130 €

*cena zahŕňa raňajky

Ubytovanie zabezpečuje
Mgr. Klára Steiningerová
A-medi management, s. r. o.
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk
Ubytovanie je možné rezervovať mailom na steiningerova@amedi.sk
Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie. Rezerváciu Vám potvrdíme
mailom. Ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom
v termíne do 10. 3. 2019.
Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie. Po prijatí prostriedkov na účet A-medi management, s.r.o., Vám bude zaslaná faktúra.
Rezerváciu ubytovania je možné zrušiť najneskôr do 10. 3. 2019.
Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

Spôsob platby – ubytovanie
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 10. 3. 2019)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
		
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
		
Variabilný symbol: 2250419
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
		
Poznámka: meno účastníka + ubytovanie

Rezidenti*
sLOVENSKÁ UROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ hradí v plnej výške
registračný poplatok, stravu a ubytovanie lekárom v programe
rezident. V prihláške je potrebné vyznačiť požadované údaje.
Podmienkou je ubytovanie v minimálne dvojlôžkovej izbe so
spolubývajúcim.
Ubytovanie je potrebné rezervovať podľa predchádzajúcich pokynov.
Za týchto podmienok sa na Vás bude vzťahovať nepeňažné plnenie
za ubytovanie. Informácia o výške nepeňažného plnenia Vám bude
zaslaná poštou.
*Rezident musí byť členom SUS.

