
hotel victoria, 
Martin

pod záštitou

i. interná klinika UnM a JlF UK 
a 
Univerzitná nemonica Martin

29. KonFerencia SSPev 
s medzinárodnou účasťou

18.11. – 20.11.2020
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MIESTO
Hotel Victoria
V. Žingora 9820, 036 01 Martin

GaraNT POdujaTIa 
Mudr. juraj Krivuš
Vedúci lekár metabolickej časti I. Interná klinika UNM a JLF – centrum pre DPV 
Prezident SSPEV

OrGaNIzačNý VýbOr
Mudr. juraj Krivuš
Mudr. júlia Slezáková
Mudr. Viera Kissová, Phd., MPH
Mudr. Mária Voleková 
Mudr. Peter Chlebo, Phd.
Mudr. ján Kozánek 

OrGaNIzačNé zabEzPEčENIE
Eva Melišová
a-medi management, s.r.o. 
Stromová 13, 831 01 bratislava
mobil: 0948 059 239, tel.: 421 2 55 64 72 47
e-mail: melisova@amedi.sk Pr
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29. KonFerencia SSPev 
s medzinárodnou účasťou

hotel victoria, Martin

18.11. – 20.11.2020

člen ESPEN



Informácie
rEGISTračNý POPLaTOK
lekári členovia SSPEV ostatní lekári
do 30.10.2020 25 € 30 €
po 1.11.2020 a na mieste 30 € 35 €

sestry členky komory nečlenky komory
13 € 17 €

Zvýhodnené poplatky platia pri platbe prevodom na účet, po dodržaní stanovených termínov.

INé POPLaTKY 
Spoločná večera 19.11.2020  15 €

baNKOVé SPOjENIE Na zaPLaTENIE rEGISTračNéHO POPLaTKu
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 11. 11. 2020)
 majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
 Banka: UniCredit Bank 
 IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
 Variabilný symbol: 111120 
 SWIFT: UNCRSKBX
 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 potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

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



ubYTOVaNIE – zabEzPEčujE Sa INdIVIduÁLNE
Hotel Victoria 
V. Žingora 9820, 036 01 Martin

KONTaKT Na rEzErVÁCIu ubYTOVaNIa:
e-mail: recepcia@hotelvictoria.sk
mobil: 0911 406 407

CENNíK ubYTOVaNIa:
Účastníci kongresu majú zvýhodnené ubytovanie  
o 10% oproti cenám na oficiálne stránke hotela.

ID v SLK: ....................................................

Priezvisko, meno a titul:  ............................................................................................................................................

Pracovisko:  ...................................................................................................................................................................

Adresa pracoviska:  .....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

tel.: ..............................................................   e-mail:  ..................................................................................................

Prihlasujem sa na:
 Spoločná večera 19.11.2020 (15 €) .......................................................

podpis

Týmto dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári. Dáta budú spracované v súlade 
legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak určité služby a funkcie, ktoré vyžadujú pre svoje fungovanie 
poskytnutie osobných údajov, nebudú bez ich poskytnutia fungovať. Súhlas možno kedykoľvek odvolať mailom zaslaným na ekonom@amedi.sk. Doporučujeme Vám 
starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia na http://www.amedi.sk/ochrana-osobnych-udajov-73.html, kde je podrobne opísané, prečo a ako 
spracovávame Vaše osobné údaje.
Svojou registráciou potvrdzujete súhlas s uverejnením fotiek z podujatia vo fotogalérii webstránky podujatia, prípadne s možnou účasťou médií a následným 
spracovaním záberov z podujatia.  Svojou registráciou potvrdzujete súhlas so spracovaním osobných údajov a fotiek z podujatia na účely marketingovej komunikácie.

PrihlášKa29. KonFerencia SSPev 
s medzinárodnou účasťou hotel victoria, Martin

18.11. – 20.11.2020


