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Prvé oznámenie



Prezident kongreSu: 
Prof. mudr. Peter Šimko, cSc.

vedecký Sekretár kongreSu:
Prof. mudr. jiří látal, cSc.

organizačný a Programový výBor:
mudr. michal magala, Phd.
mudr. Peter malinovský, Phd.
mudr. alan dostál, Phd.
mudr. vladimír Popelka, Phd.
mudr. dušan matejička
mudr. richard demovič, Phd.
mudr. tomáš heger, Phd.
mudr. radoslav zamborský, Phd.
mudr. ladislav veselý, Phd.
mudr. daniel knapp
mudr. jozef Barinka
Bc. lucia andelová

kontaktné adreSy:

klinika úrazovej chirurgie Szu 
a univ.nemocnice Bratislava

Slovenská lekárska spoločnosť mudr. michal magala
ing. ingrid Bieliková Bc. lucia andelová
cukrová 3, 813 22  Bratislava 1 limbová 5, 833 05  Bratislava
tel: +421 2 5292 2019 tel: +421 2 5954 2602
Fax: +421 2 5292 2022 e-mail: atacaman@azet.sk
e-mail: bielikova@sls.sk lucia.andelova@kr.unb.sk

Xv. slovenský kongres úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou

Xv. bratislavské traumatologické dni miloša briXa

m-travel s.r.o.
cestovná kancelária
záhradnícka 72, 821 08  Bratislava
tel: +42 2 554 23 650, 0905 592 202
e-mail: m-travel@m-travel.sk



vŠeoBecné inFormácie

mieSto konania
hotel holiday inn, Bratislava

dátum konania
13. – 14. november 2014

témy kongreSu
lekárska sekcia: zlomeniny v oblasti lakťa a predlaktia

zlomeniny pylonu tibie a nohy
nové poznatky v úrazovej chirurgii

Sesterská sekcia: úloha sestry pri ošetrovateľskej starostlivosti o úrazo-
vého pacienta
zvládnutie komplikácií
varia

rokovací jazyk
Slovenský, český, anglický (bez tlmočenia)

regiStrácia
Streda: 12. 11. 2014 18.00 – 20.00
Štvrtok: 13. 11. 2014 07.30 – 17.00
Piatok: 14. 11. 2014 07.30 – 13.00

regiStračný PoPlatok
lekári: členovia SlS 27 €, nečlenovia a pri registrácii 35 €
Sestry: 10 €

registračný poplatok je potrebné uhradiť do 15. 09. 2014 na účet Slovenskej 
lekárskej spoločnosti vo vúB, a.s. Bratislava-mesto – č.účtu: 4532012/0200, 
vS: 141023057, iBan: Sk36 0200 0000 0000 0453 2012, SWiFt: SuBaSkBX

účastníci z českej republiky môžu zaplatiť registračný poplatok na mieste.

Storno účasti (75% hodnoty zaplateného poplatku) možné do 30. 09. 2014. 
Po tomto termíne nie je vrátenie zaplatenej čiastky možné.

13. - 14. november

bratislava2014



Stravovanie
Pre riadne registrovaných účastníkov bude zabezpečené občerstvenie počas 
prestávok ako i obedy.

uBytovanie
ubytovanie si zabezpečujú účastníci kongresu individuálne. 
v predmete správy uviesť „kongreS“. 

jednolôžková izba s raňajkami: 79,-eur/noc,
dvojlôžková izba s raňajkami: 79,-eur/noc, 
mestský poplatok: 1,65 eur/noc/osoba.

Poznámka: prosíme účastníkov kongresu, aby si ubytovanie rezervovali v dostatočnom
predstihu a mali ho garantované.

hotel holiday inn
Bajkalská 25/a, 825 03 Bratislava
tel: +421 2 482 45 125
e-mail: reservation@holidayinn.sk 
www.holidayinn.sk

oStatné
účasť na kongrese je zaradená do systému kontinuálneho vzdelávania Saccme. 
Potvrdenia o účasti budú vydávané v piatok 14. 11. 2014.

inFormácie Pre PrednáŠajúcich
Forma prezentácie
vyžiadaná prednáška 20 minút
Prednáška 7 minút
Poster

technika
data-video projektor

Prihlášky k aktívnej účasti poslať elektronickou formou do 15. 9. 2014 na mail: 
atacaman@azet.sk

Xv. slovenský kongres úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou

Xv. bratislavské traumatologické dni miloša briXa


