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VI. KonferencIa 
sloVensKých a česKých 
pedIatrIcKých gastroenterológoV
TERMÍN
22. – 24. 9. 2016

MIESTO
Hotel Mikádo****, Hollého 11, 949 01 Nitra

PREzIdENT kONgRESu
MUDr. Katarína Gubáňová 

VEdEcký VýbOR
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
MUDr. Jarmila Kabátová
MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
MUDr. Emese Majorová
MUDr. Iveta Valachová

Organizačný výbOr
MUDr. Iveta Čierna, PhD
MUDr. Jarmila Kabátová

Organizačne zabezpečuje
Ing. Dana Lakotová
A-medi management, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
mobil: 0903 224 625
tel: +421 2 55 64 72 47
marketing@amedi.sk

http://
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HlavNé téMy
Aktuálne témy v pediAtrickej gAstroenterológii, 
hepAtológii A výžive

prihláŠkA k Aktívnej ÚčAsti
Prihlášku k aktívnej účasti spolu s abstraktom prosím zasielajte
do 15. 7. 2016:
– elektronicky prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
– mailom na marketing@amedi.sk. 

• Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej 
podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12b, 
riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. 

• Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru. 
• Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
• Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno 

prednášajúceho autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek. 
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno 

prednášajúceho autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek.
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v Suplemente, ktorý 
obdrží každý účastník pri registrácii.

tÉMy a aBstraKty

mailto:marketing@amedi.sk
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prograM a regIstrÁcIa

22. SEPTEMbER 2016
17:00 – 19:00  Registrácia 
19:00  Zasadnutie výboru Slovenskej a Českej Gastroenterologickej 
            spoločnosti 

23. SEPTEMbER 2016
07:00 – 08:00  Registrácia

08:00 – 16:00  Odborný program 

19:00  Spoločenský večer v kaštieli Oponice spojený s prehliadkou
            mesta Nitra.

24. SEPTEMbER 2016
9:00 – 13.30  Odborný program

orgAniZAčné pokyny
registrAčný poplAtok

do 30. 6. 2016 Po 30. 6. 2016 Na mieste 
členovia SgS, čgS 30 € 35€ 40€
nečlenovia 40€ 45€ 50€

Zvýhodnené registračné poplatky platia pre úhradu prevodom, pri 
dodržaní stanovených termínov. 
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku. 

iné poplAtky
23.09.2016 24.09.2016

Obed 8 € 8 €
Spoločenský večer 20 €

*Prihlásenie na spoločenský večer je záväzné, vzhľadom na nutnosť 
zabezpečenia dopravy. Vyžaduje sa platba vopred. Prosím uviesť pri 
registrácii a v poznámke platby. 

registráciA je možná online nA www.Amedi.sk



spÔsoB plAtBy  
– prevodom na účet 

majiteľ účtu: a-medi management, s.r.o
 banka: UniCredit Bank
 SWIFT: UNCRSKBX
 IbAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
 číslo účtu: 1026852003/1111
 variabilný symbol: 220916
 Poznámka: meno účastníka

V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie 
platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky 
alebo poštou).

Obedy bude možné zakúpiť v hotovosti pri registrácii.

potvrdenie o ÚčAsti
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.

prograM a regIstrÁcIa
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UBytoVanIe

uBytovAnie 22. – 24. 9. 2016
hotel mikádo – zabezpečuje spoločnosť A-medi management

jednolôžková izba Dvojlôžková izba
Hotel Mikádo 79 € 89€

Raňajky sú zahrnuté v cene ubytovania. 

uBytovAnie v hoteli mikádo ZABeZpečuje:
a-medi management, s. r. o. – Mgr. Marica Holíková
Ubytovanie je možné rezervovať:
– mailom na holikova@amedi.sk
– telefonicky na 0904 948 664

Pri rezervácii prosím uveďte počet nocí, typ izby a mená ubytovaných 
hostí. Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie. Rezerváciu Vám 
potvrdíme mailom alebo telefonicky.
ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom 
v termíne do 31. 08. 2016.
Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie.
Po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra.

spÔsoB plAtBy – uBytovAnie
majiteľ účtu: a-medi management, s.r.o
 banka: UniCredit Bank
 SWIFT: UNCRSKBX
 IbAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
 číslo účtu: 1026852003/1111
 variabilný symbol: 110916
 Poznámka: meno účastníka

Hotel centrum 
Svätoplukovo námestie 126/1,
949 01 Nitra
www.hotelcentrum.sk/cennik/

Hotel golden Hoffer
Farská 1315/41, Nitra 949 01
www.golden-hoffer.sk/ubytovanie

Hotel comfort
Školská 1, 949 01 Nitra
www.hotelcomfort.sk/svk/cennik/

iné možnosti uBytovAniA – reZerváciA individuálne

http://www.hotelcentrum.sk/cennik/
http://www.hotelcomfort.sk/svk/cennik/


prIhlÁšKa

Titul, meno a priezvisko:  

ID v SLK: 

Pracovisko:  

Adresa pracoviska:  

Trvalý pobyt:  

Tel. kontakt:  

e-mail:  

Špeciálna strava:  

ObEd:
o  23. 09. 2016
o  24. 09. 2016

*SpOLOčenSKý večer:
  o  23. 09. 2016

*Prihlásenie na spoločenský večer je záväzné, vzhľadom na nutnosť zabezpečenia dopravy. 
   Vyžaduje sa platba vopred. Prosím uviesť v poznámke platby.

VI. KonferencIa 
sloVensKých a česKých 
pedIatrIcKých gastroenterológoV
22. – 24. 9. 2016, HOteL MiKáDO****, nitra

registráciA je možná online nA www.Amedi.sk

priHLáŠKY prOSÍMe zaSieLaŤ DO 8. 9. 2016 na:
a-medi management, s.r.o. 
Ing. dana Lakotová
Stromová 13, 
831 01 Bratislava



podUJatIe podporIlI

generÁlny partner:

hlaVnÍ partnerI:

partnerI:

 AgS92  ALFA WASSERMANN  ALPHAMEdIcAL 
 FERRINg  IEM  aLLergY  MYLan  NESTLé  

 PROM.MEdIc  Sd PHARMA  uLTRAMEd  
 VALEANT 


