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OdbOrný garant 
prof. mudr. marián mokáň, drsc., FrCP edin

prednosta i. internej kliniky JLF uK a unm martin

penzión 
Čierna pani 
Martin



odborný garant
prof. mudr. marián mokáň, drsc., FrCP edin
prednosta i. internej kliniky JLF uK a unm martin

vedecký výbor konferencIe
prof. mudr. marián mokáň, drsc., FrCP edin, martin
prof. mudr. Josef zadražil, Csc., olomouc
prof. mudr. Vlastimil Ščudla, Csc., olomouc
prof. mudr. ivica Lazúrová, drsc., FrCP, Košice
prof. mudr. Peter Galajda, Csc., martin
prof. mudr. Pavel Horák, Csc., olomouc
prof. mudr. michal Kršek, Csc., mBa, Praha
doc. mudr. arnošt martínek, Csc., ostrava
doc. mudr. david Karásek, Ph.d., olomouc

organIzačný výbor
doc. mudr. Jurina sadloňová, Csc.
prof. mudr. Peter Galajda, Csc.
slávka ivasuková
ivona Jančáriková

prof. MUdr. ivica Lazúrová, drSc., FrCP
Prezident sis

prof. MUdr. richard Češka, CSc., FaCP, FEFiM
Predseda čis

prof. MUdr. andrea Čalkovská, drSc.
dekanka JLF uK martin

MUdr. dušan Krkoška, Phd., Mba
Generálny riaditeľ unm

prof. MUdr. Marián Mokáň, drSc., FrCP Edin
Prednosta i. internej kliniky JLF uK a unm

prof. MUdr. Július Mazuch, drSc.
Predseda sL sLs v martine

Bližšie 
informácie 

a registrácia je 
možná na 

www.amedi.sk
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penzión Čierna pani 
Martin

Organizačný 
sekretariát

ing. dana Chodasová
02/ 556 472 47, 0903 224 625

marketing@amedi.sk, 
www.amedi.sk 

a-medi management, s.r.o., 
stromová 13, 831 01 Bratislava



organIzačnÉ PokYnY
MiestO kOnania
• Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, Martin

rOkOvací jazyk
• slovenský, český, anglický

POdMienky
• mladí lekári (internisti do 35 rokov)
• študenti lekárskych fakúlt zapojení do vedeckej práce vo vnútornom lekárstve

Prednáška
• 10 min. + 5 min. diskusia
• diskusia nasleduje po ukončení jednotlivého bloku
• prednáška bude striktne ukončená po uplynutí časového limitu!

technické zabezPečenie
• multimediálna LCd projekcia

registrácia účastníkOv
Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, Martin
04. 06. 2020 od 7.30 do 15.00
05. 06. 2020 od 7.30 do 10.00

kOnferenčný POPlatOk
• 30 €
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

iné POPlatky
• obed 04. 06. 2020 – 6 €
• Spoločná večera 04. 06. 2020 – 10 €

• sPôsOb Platby – registračný POPlatOk
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 25. 05. 2020)
• v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu: a-medi management, s.r.o.
banka: uniCredit Bank, 
Variabilný symbol: 4620 (pri online registrácii použite číslo zálohovej faktúry)
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. 

POtvrdenie O účasti
Podujatie je zaradené do kreditného systému Cme.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.



Objednávam si: o obed 04. 06. 2020 (6 €)   o spoločná večera 04. 06. 2020 (10 €)

podpis

PriHLaSUJEM Sa K ÚČaSti:    o pasívnej      o aktívnej

názov prednášky :  ________________________________________________________________

autori:  ___________________________________________________________________________

Pracovisko (bez skratiek):  _________________________________________________________

id v sLK:  _________________________________________________________________________

Priezvisko, meno a titul: ___________________________________________________________

Pracovisko: _______________________________________________________________________

adresa pracoviska: ________________________________________________________________

Telefón: ___________________________________  e-mail: ________________________________

Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________

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.
Svojou registráciou potvrdzujete súhlas s uverejnením fotiek z podujatia vo fotogalérii webstránky podujatia, 
prípadne s možnou účasťou médií a následným spracovaním záberov z podujatia.  Svojou registráciou potvrdzujete 
súhlas so spracovaním osobných údajov a fotiek z podujatia na účely marketingovej komunikácie.
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UbytOvanie
V ubytovacích 
zariadeniach podľa 
uvedených kontaktov. 
zároveň uvedie, že sa 
jedná o dmi. V prípade 
neobsadenia Vami 
objednaného ubytovania 
Vám bude zaúčtovaný 
storno poplatok vo výške 
100 %. Po termíne 31. 3. 
2020 už nebude možné 
prípadným záujemcom 
zaručiť ubytovanie.

abstrakty
abstrakt prednášky v programe Word, veľkosť písma 12, s uvedením názvu 
práce, autorov, pracoviska a textu v rozsahu maximálne 220 slov prosíme zaslať 
do 31. marca 2020 elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo 
mailom na marketing@amedi.sk

Penzión ČiErna Pani 
Kuzmányho 24, Martin
telefón +421(0)43 413 1523, fax +421 (0) 43 4223 215
recepcia@penzion-cierna-pani.sk 
www.penzion-cierna-pani.sk

- 1-posteľová izba 32,- €/noc (34,- väčšia izba),
- 2-posteľová izba 44,- €/noc (46,- väčšia izba),
- 3-posteľová izba 57,- €/noc,
- 4-posteľová izba 68,- €/noc.
uvedené ceny sú bez raňajok.
raňajky formou švédskych stolov 5,- €/osoba

Hotel tUriEC 
a. Sokolíka 2, Martin
telefón +421 (0) 43 401 2077, fax +421 (0) 43 4012 099
hotelturiec@hotelturiec.sk 
www.hotelturiec.skPrihlášku je 

možné vyplniť 
online na 

www.amedi.sk 


