
Akadémia 
funkčnej 
diagnostiky 
v pneumológii

Podujatie je zaradené do 
kontinuálneho medicínskeho 
vzdelávania a má pridelené 
kredity CME, SKSAPA a SKF.

1. informácia

Organizačné zabezpečenie:
Ing. Martina Novosedlíková
Mobil: 0904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

10. - 11. 
FEB

2023
hotel Elizabeth, 
Trenčín

Organizátor podujatia: 
Sekcia ambulantných pneumológov a ftizeológov SPFS, o. z. SLS

Koordinátori odborného podujatia:
MUDr. Mária Drugdová
MUDr. Katarína Dostálová



Registračné poplatky
Registračný poplatok - lekár 30 €
Registračný poplatok – sestra člen SKSAPA 20 €
Registračný poplatok – sestra nečlen SKSAPA 25 €
Registračný poplatok – fyzioterapeut 20 €

Podujatie je zaradené do kontinuálneho 
medicínskeho vzdelávania a má pridelené kredity 
CME, SKSAPA a SKF.

Iné poplatky
Diskusný večer 10. 2. 2023 50 €
Obed 11. 2. 2023 30 €

Spôsob platby
•  po online registrácii úhrada zálohovej faktúry
•  v prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; 

prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry
•  v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
•  online registrácia nutná vopred

Ubytovanie
Hotel Elizabeth, Trenčín
Cena ubytovania:
Single  120 €
Double  160 €
*cena zahŕňa raňajky a mestský poplatok
Parkovanie 1 hodina v cene 1,50 eur, 24 hodín v cene 
15 eur.

Ubytovanie zabezpečuje
Ing. Martina Novosedlíková
A-medi management, s. r. o.
0904 948 664
novosedlikova@amedi.sk
Ubytovanie je možné rezervovať mailom na 
novosedlikova@amedi.sk

Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie.  
Rezerváciu Vám potvrdíme mailom.  
Ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým 
prevodom v termíne do 9. 1. 2023.

Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie. 
Po prijatí prostriedkov na účet A-medi management, 
s.r.o., Vám bude zaslaná faktúra.

Rezerváciu ubytovania je možné zrušiť najneskôr  
do 9. 1. 2023.
Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

Spôsob platby – ubytovanie
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 9. 1. 2023)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 33100223
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka + ubytovanie

Storno poplatky: 
30 a viac dní 0 %
od 29 do 20 dní 30 %
od 19 do 16 dní 50 %
od 15 do 8 dní 70 %
od 7 – 0 dní 100 %

REGISTRÁCIA 
– pasívna účasť: 

online registrácia na 
www.amedi.sk


