
09. – 10. 6. 2023
Hotel MIKADO**** Nitra

Akútne stavy  
v neurológii  

1. INFORMÁCIA

POD ZÁŠTITOU :
Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS



Akútne stavy v neurológii  

TERMÍN
9.– 10. jún 2023

MIESTO KONANIA
Hotel MIKADO****
Hollého 11, 949 01 Nitra, Slovakia

PREZIDENT KONFERENCIE
MUDr. Gabriel Hajaš, PhD.
Neurologická klinika FSVaZ UKF a FN Nitra

v spolupráci s 

Nitrianskou neurológiou, o. z.
Slovenskou neurologickou spoločnosťou

REGISTRÁCIA
9. júna 2023    od 13:00 hod. 
10. júna 2023   08:00 – 12:00 hod.
– na toto podujatie je nutná online registrácia vopred

Organizačný sekretariát
Simona Horská
e-mail: horska@amedi.sk
mobil: +421 903 224 625
A-Medi management, s. r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava



REGISTRAČNÝ POPLATOK
Skorá registrácia do 31. 3. 2023:
Členovia SNeS SLS do 31. 3. 2023 .........................................................50 € 
Ostatní do 31. 3. 2023 ...............................................................................60 €

Registrácia od 1. 4. 2023:
Členovia SNeS SLS od 1. 4. 2023 ...........................................................70 €
Ostatní od 1. 4. 2023 .................................................................................80 €
Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet 
k stanovenému termínu. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

POPLATKY
Večera 9. 6. 2023 ......................................................................................50 €  
Obed a občerstvenie 10. 6. 2023 ..........................................................30 € 
Z účasti na podujatí neplynie nepeňažné plnenie.

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
– účasť na odborných prednáškach
– všetky materiály, program, kongresová taška
– DPH
– materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní 

stanovených termínov

SPÔSOB PLATBY
– online registrácia nutná vopred
– po online registrácii – úhrada zálohovej faktúry alebo platba 

kartou
– v prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová 

faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry
– v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste



POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

UBYTOVANIE 
1-lôžková izba / noc ............................................................................ 115 €

2-lôžková izba / noc .......................................................................... 125 €
*cena zahŕňa raňajky a mestský poplatok
*bezplatné monitorované parkovisko v areáli hotela

Spôsob platby – ubytovanie:
– rezervujte mailom na horska@amedi.sk 
– pri rezervácii prosím uveďte typ izby a mená ubytovaných hostí
– rezerváciu Vám spätne potvrdíme mailom po preverení kapacity
– úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie
– ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom 

v termíne do 8. 5. 2023
– po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra

Zrušenie ubytovania po potvrdení rezervácie podlieha nasledujúcim 
storno podmienkam:
– 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 %


