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Milé kolegyne, milí kolegovia.
Dovoľte mi, aby som Vás v mene organizačného výboru čo 
najsrdečnejšie pozvala na XVI. Sympózium detskej oftalmológie 
s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutoční v dňoch 2. 6. – 3. 6. 2023 
v kongresovom centre hotela Park Inn by Radisson v Bratislave.  
Hlavnou témou podujatia bude problematika ochorení zadného 
segmentu oka a varia.Samozrejme radi uvítame najnovšie poznatky 
aj z iných oblastí pediatrickej oftalmológie, ktoré umožnia vzájomné 
zdieľanie najnovších informácií, a ktoré budú inšpiráciou pre ďalšiu 
prácu. Naše stretnutie sa po prestávke v roku 2020, zapríčinenej 
epidemickou situáciou, uskutoční prezenčne. Pevne veríme, že 
odborný program bude podporený aj tradične bohatou účasťou členov 
Českej oftalmologickej spoločnosti a Českej spoločnosti pre detskú 
oftalmológiu a strabológiu. Sme presvedčení, že úspešne nadviažeme 
na  minulé stretnutia a bohatá diskusia bude zárukou vysokej odbornej 
úrovne podujatia a spoločenský program taktiež utuží naše kolegiálne 
vzťahy.

Všetkých Vás ešte raz čo najsrdečnejšie pozývame a tešíme sa na osob-
né stretnutia.

S úctivým pozdravom
Za organizačný výbor podujatia.

doc. MUDR. Dana Tomčíková, PhD. MHA 
MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA
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Registračný poplatok

lekári členovia SOS 
a ČOS

ostatní 
lekári

nepracujúci 
dôchodcovia

do 31. 3. 2023 80 € 100 € 20 €
po 31. 3. 2023 100 € 120 € 25 €
na mieste 120 € 140 € 30 €

Registračný poplatok zahrňuje
• účasť na odborných prednáškach
• všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška
• materiály garantujeme len vopred prihláseným účastníkom

Iné poplatky
• Obed (2. 6. 2023):    30 €
• Spoločenský večer (2. 6. 2023):  50 €
• Obed (3. 6. 2023):    30 €

Spôsob platby
•	 prevodom	na	účet
 majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
 Banka: UniCredit Bank • IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
 SWIFT: UNCRSKBX • Variabilný symbol: 33020623
 Poznámka: meno účastníka

•	 v	hotovosti	pri	registrácii 

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. 
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je po-
trebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade 
platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).
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ZASIELANIE PRIHLÁŠOK

Aktívna účasť
• Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 31. 3. 2023.
• Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky a abstraktu.
• Zaslanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu elektronicky 

cez www.amedi.sk alebo mailom na kongresový sekretariát: 
Ing. Michaela Vanková, e-mail: vankova@amedi.sk

• Abstrakty budú uverejnené v zborníku registrovanom v ISBN systéme.
• Prihlášky k aktívnej účasti bez dodaného abstraktu nebudú zaradené 

do programu.
• Organizačný výbor si vyhradzuje právo zaradenia príspevku 

a klasifikácie na prednášky alebo postery.

Abstrakty
• Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný 

v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times 
New Roman, veľkosť 12, 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 a metodika, výsledky, záver, 

kľúčové slová.

• 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 a kľúčové 

slová. Abstrakty prednášok a posterov budú publikované 
v zborníku, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.
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Prednášky
• V sekciách podľa časového harmonogramu v trvaní cca 8 min, 

počítačové premietanie a diskusia v trvaní 2 min.
• Prednášky pripravujte ako prezentáciu v programe PowerPoint. 

Postery 
• max. výška 120 cm, max. šírka 90 cm

Potvrdenie o účasti
• Podujatie bude zaradené do kreditného systému.
• Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

INFORMÁCIE 
A ONLINE 

REGISTRÁCIA

www.amedi.sk
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UBYTOVANIE
Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava 
• zabezpečuje A-medi management, Ing. Michaela Vanková
• ubytovanie je možné rezervovať e-mailom na vankova@amedi.sk

Jednolôžková izba Dvojlôžková izba
149 € 159 €

Ubytovanie zahŕňa raňajky.

• pri rezervácii prosím uveďte typ izby a mená ubytovaných hostí
• prosím čakajte na potvrdenie rezervácie
• rezerváciu Vám potvrdíme e-mailom
• ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom v termíne 

do 24. 3. 2023
• úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie
• po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra
• rezerváciu ubytovania je možné zrušiť najneskôr do 24. 3. 2023
• po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné
• zrušenie ubytovania po potvrdení rezervácie podlieha nasledujúcim 

storno podmienkam:
od 19 do 16 dní 50 %
od 15 do 8 dní 70 %
od 7 – 0 dní 100 %

Parkovanie
• ubytovaní hostia 32€/auto
• neubytovaní hostia do 4 hodín 15€/ auto, do 8 hodín 20€/ auto

SPÔSOB PLATBY – UBYTOVANIE
Majiteľ účtu: A-medi management s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 22020623
Poznámka: meno účastníka + ubytovanie


