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XIV. Slovenský pediatrický 
kongres

s medzinárodnou účasťou

1. informácia

12. – 14. október 2023
DoubleTree by Hilton Bratislava



Organizátor

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská pediatrická spoločnosť

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS

Programový výbor  
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. – prezidentka kongresu

MUDr. Prokopová Elena – viceprezidentka kongresu

 • Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.

 • MUDr. Iveta Čierna, PhD.

 • Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.

 • Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD. 

 • MUDr. Anna Hlavatá, PhD. MPH

 • Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.

 • Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. – prezident SPS

 • Doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

 • MUDr. Ľubica Tichá, PhD. MPH

 • Mgr. Beáta Nagyová – ošetrovateľstvo

 

Dôležité dátumy 
•  prihláška na aktívnu účasť + abstrakty do 15.8.2023 elektronicky na webovej stránke    
  www.pediatriabratislava.sk, prostredníctvom registračného formulára 

•  prihláška na pasívnu účasť on-line na www.pediatriabratislava.sk  do 10.09.2023,   
 prostredníctvom registračného formulára

•  registrácia na mieste - registračný poplatok na mieste je možné uhradiť v hotovosti alebo       
 platobnou kartou. 

Telefonické prihlásenie na podujatie nebude akceptované.



Kongresový poplatok   

Lekári    120 €  
Sestra (člen SKSaPA)   60 €    
Sestra (nečlen SKSaPA)   78 €   

•  Registráciu je možné uskutočniť výlučne online, prostredníctvom webovej stránky podujatia  
 alebo na mieste a v čase konania kongresu.

•  Po úspešnom dokončení registrácie, systém automaticky odošle registrovanému účastníkovi  
 zálohovú faktúru na úhradu registračného poplatku, na ním zvolený e-mail. 

•  Pri úhrade registračného poplatku je potrebné uviesť variabilný symbol uvedený vo faktúre. 

•  Registračný poplatok je po zaplatení nevratný, a to bez ohľadu na skutočnú účasť na kongrese.

Pri registrácii na mieste už nie je možné objednať stravu.

Predbežný harmonogram   
12. 10. 2023 – štvrtok    08:00 – 12:30  Odborný program
                                            12:30 – 13:30  Obed
                                            13:30 – 18:00  Odborný program

13.10. 2023 – piatok        08:00 – 12:30  Odborný program 
                                            12:30 – 13:30  Obed 
                                            13:30 – 18:00  Odborný program 

14. 10. 2023 – sobota     09:00 – 12:00  Odborný program

Spoločenská časť kongresu
12. 10. 2023      Spoločná večera v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton 
    cena vstupenky 50 €

Kongresový jazyk
slovenčina, čeština, angličtina



Stravovanie

Obed  12.10.2023 28 €

Obed  13.10.2023    28 € 

Večera 13.10.2023     30 € 

Pri registrácii na mieste už nie je možné objednať stravu.

Ubytovanie                      
Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o.  v hoteloch:

 Jednolôžková izba Dvojlôžková izba

DoubleTree by Hilton****          od 138 €          od 159 €

Lindner****          od 147 €        od 169 € 

Hotel Premium ****            od 115 €        od 139 €

Hotel Set***             od   73 €          od   93 €

Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH a sú len informatívne. Presná cena izby Vám 
bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je 
obmedzený, odporúčame včasnú objednávku.

TERMÍN REZERVÁCIE UBYTOVANIA: najneskôr do 31. 08. 2023. 

Rezervácia ubytovania online na www.pediatriabratislava.sk

Bližšie informácie:  Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice, SK 
 Ing. Beáta Kapustová
 Email: beata.kapustova@progress.eu.sk  
 Tel.: +421 905 411 511
 www.progress.eu.sk

Po stanovenom termíne nebude možné garantovať voľné izby. Po prihlásení sa k účasti online 
prostredníctvom webových stránok www.pediatriabratislava.sk Vám bude e-mailom zaslaná  
faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky.

 



Kredity ARS CME   

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Ďalšie informácie

Priebežné informácie o kongrese nájdete na webových stránkach:

                 www.pediatriabratislava.sk                      www.progress.eu.sk    
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Progress CA, s.r.o.
Krivá 23, 040 01 Košice, SK 

Ing. Beáta Kapustová

Email: beata.kapustova@progress.eu.sk  
Tel.: +421 905 411 511
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