
Meno, priezvisko, titul (čitateľne):

      Aktívna účasť (do 15. 1. 2013)  Pasívna účasť (do 15. 3. 2013)

Názov prednášky (vrátane autorov): 

Adresa pracoviska: 

Fakturačná adresa: 

IČO:    DIČ:    Tel.:

E-mail:        Reg. číslo SLK:

Kongresový poplatok (zaškrtnite vhodnú kolónku):  do 28. 2. 2013 od 1. 3. 2013 a na mieste
 50 € 60 €

Zahrňuje účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, kongresové materiály, abstrakty, občerstvenie 
počas prestávok, obed, spoločenský večer. Platba poplatkov na mieste, pri registrácii bude možná len v hotovosti.

s medzinárodnou účasťou

XXIII.  BRATISLAVSKÉ POSTGRADUÁLNE DNI
DETSKEJ NEUROLÓGIE

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská neurologická spoločnosť, neuropediatrická sekcia SneS,
Klinika detskej neurológie LF UK, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou a Lekárska fakulta UK, 
Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou
vás pozývajú na

22. – 23. marca 2013
DFNsP, Bratislava

s medzinárodnou účasťou
DETSKEJ NEUROLÓGIE

22. – 23. marca 2013
s medzinárodnou účasťou
DETSKEJ NEUROLÓGIE

22. – 23. marca 2013

hlavné témy

Epilepsia
Cerebrovaskulárne ochorenia
Autoimúnne ochorenia CNS

Miesto konania
Poslucháreň č. l., Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbová 1, Bratislava-Kramáre

Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi

Týmto dávam súhlas spoločnosti 
SoLEn, s. r. o., na spracovanie 
mojich osobných údajov, uvedených 
v tomto dokumente na účel 
spracovania prihlášok a rozosielanie 
informačných e-mailov v zmysle 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a rovnako na 
poskytovanie údajov tretím osobám 
v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. 
o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach. Tento súhlas je možné 
kedykoľvek odvolať písomnou formou.
vyplnenú prihlášku prosíme zaslať 
na adresu organizátora, následne 
vám bude zaslaná zálohová faktúra. 
organizátor: SoLEn, s. r. o., 
Lovinského 16, 811 04 Bratislava, 
e-mail: kongres@solen.sk
Telefonické prihlásenie na podujatie 
nie je možné.

Podpis

XXIII.  BRATISLAVSKÉ POSTGRADUÁLNE DNI DETSKEJ NEUROLÓGIE
22. – 23. marec 2013, DFNsP, Bratislava

PrIhLášKA 
na podujatie

doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.
predseda SneS 

MUDr. Daniel Žitňan, MHP
riaditeľ DFnsP

MUDr. Magdaléna Perichtová
predsedníčka sekcie detskej SneS

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
dekan LF UK

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
prednosta Kliniky detskej neurológie LF UK



Príhovor

Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia,
na Slovensku nie je tradíciou uctievať si tradície. Jednak ich veľa nemáme, sme krátko národom a ešte kratšie štátom 
a okrem toho, každý nový režim, ktorých bolo požehnane, vždy chcel začínať od nuly a zrušil všetko predchádzajúce. 
Chceli by sme Vás preto vyzvať zachovávať tradície a jednou z nich, ktorú si myslíme, že je hodno dodržiavať, je účasť 
na tradičných bratislavských postgraduálnych dňoch detskej neurológie. V týchto dňoch pripravujeme program 23. Dní 
detskej neurológie, ktoré sa budú konať tradične v posluchárni Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch. 
Hlavnými témami odborného programu bude Epilepsia, Cerebrovaskulárne ochorenia a Autoimúnne ochorenia CNS. 
Budeme sa snažiť pripraviť atraktívny vedecký, ale aj spoločenský program.

Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia, 
dovoľte, aby sme Vás menom organizačného výboru čo najsrdečnejšie pozvali na 23. Bratislavské postgraduálne dni 
detskej neurológie v DFNsP v Bratislave na Kramároch v dňoch 22. a 23. marca 2013.
Tešíme sa na Vašu prítomnosť.

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., MUDr. Jaroslava Payerová, MUDr. Miriam Kolníková
organizačný výbor

Termín konania
22. a 23. marca 2013

Miesto konania
Poslucháreň č. l., Detská fakultná 
nemocnica s poliklinikou, 
Limbová 1, Bratislava-Kramáre

Organizačný výbor:
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
MUDr. Jaroslava Payerová
MUDr. Miriam Kolníková

Kongresový poplatok
do 28. 2. 2013 – 50 €
od 1. 3. 2013 a na mieste – 60 €

v cene kongresového poplatku 
je zahrnuté: účasť na odbornom 
vzdelávacom programe, potvrdenie 
o účasti s kreditmi CME, 
kongresové materiály, abstrakty, 
občerstvenie počas prestávok, 
obed, spoločenský večer.

Odborný program 
(aktívna účasť, abstrakt prednášky): 
Klinika detskej neurológie LF 
UK – sekretariát, Detská fakultná 
nemocnica s poliklinikou, 
Limbová l, 833 40 Bratislava, 
fax: 02 457 924 93; 
e-mail: sykorap@nextra.sk
Prihlášku na aktívnu účasť 
s abstraktom prednášky prosíme 
poslať do 15. januára 2013.

Zasadanie výboru sekcie sa 
uskutoční 21. 3. 2013 od 17.00 hod. 

v salóniku hotela Brix. Po skončení 
zasadania bude spoločná večera 
členov výboru.

Spoločenský program
Spoločenský večer pre účastníkov 
sa uskutoční 22. 3. 2013 od 19.00 hod.

Ubytovanie
Pre účastníkov je v prípade 
záujmu zabezpečené ubytovanie 
na Internáte SZU, Limbová 12, 
Bratislava – Kramáre. Kontakty: 
02 59370 671 – ubytovacie 

oddelenie. Ubytovanie si účastníci 
zabezpečujú a hradia individuálne.

Organizátor: 
Solen, s. r. o. 
Lovinského 16, 811 04 Bratislava
Ing. Monika Liedlová 
kongres@solen.sk, tel.: 02/5413 1365 
fax 02/5465 1384, www.solen.sk

registrácia a ubytovanie: 
Marcela Bobeková, bobekova@solen.sk.
Kontakt pre vystavovateľov: 
renáta Kajanovičová, 
kajanovicova@solen.sk

všEoBECné InForMáCIE

všEoBECné InForMáCIE


