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ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
DÁTUM A MIESTO KONANIA
3. apríl 2020, konferenčné priestory Ministerstva zdravotníctva SR
Limbová 2, Bratislava

REGISTRÁCIA
3. apríl 2020 od 8:00 hod

REGISTRAČNÝ POPLATOK
10,- €

Prví autori, študenti a dôchodcovia sú oslobodení od platby
registračného poplatku.

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

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Eva Melišová
A-medi management, s.r.o.
Stromová 13, 83101 Bratislava
mobil: 0948 059 239
e-mail: melisova@amedi.sk

DOPRAVA
Zo železničnej stanice ŽSR Bratislava – Hlavná stanica:
– Autobusom č. 32 na zastávku Nemocnica Kramáre
Z letiska M.R. Štefánika Bratislava – Ivanka pri Dunaji:
– Zo zastávky Letisko autobusom č. 61 na zastávku Hlavná stanica, prestup na
autobus č. 32 na zastávku Nemocnica Kramáre
Z autobusovej stanice Mlynské nivy:
– Zo zastávky Autobusová stanica autobusom č. 21 na zastávku SAV, prestup na
trolejbus 204 na zastávku Nemocnica Kramáre

Zastávka MHD 212, 32, 204

Ministerstvo
Zdravotníctva
SR

Nemocnica s pol
iklinikou akad. L.
Dérera

Detská fakult
ná nemocnica
s poliklinikou

registrácia
SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÝ POPLATOK
––
––

v hotovosti pri registrácii
prevodom na účet
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 432020	(pri online registrácii použite
číslo zálohovej faktúry)

SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

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).
Môžete použiť aj kópiu prihlášky



prihláška na podujatie – 60. Dérerov memoriál a Dérerov Deň
Prihlášku na podujatie odošlite do 20. 3. 2020 na adresu organizačného sekretariátu alebo
využite online registráciu na www.amedi.sk
Priezvisko, meno a titul:___________________________________________________________
ID v SLK _______________________________________________________________________
Pracovisko:_____________________________________________________________________
Adresa pracoviska:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Trvalý pobyt:____________________________________________________________________
Tel. kontakt:____________________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________________________
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.

___________________

Podpis

