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Hotel Tenis, Zvolen

Výbor SUS v záujme zabezpečenia prezenčnej formy V. Onkourologického sympózia
12.–13. 11. 2021 v hoteli Tenis, Zvolen sa rozhodol, že účasť na tomto odbornom
podujatí bude podmienená kompletnou zaočkovanosťou* všetkých prítomných.
*Kompletne zaočkovaní
- osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny,
alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne
alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie
COVID-19 za ostatných 180 dní.
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MIESTO KONANIA:

Hotel Tenis, Zvolen

TERMÍN KONANIA:
12. – 13. november 2021

ODBORNÍ GARANTI
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

VEDECKÝ VÝBOR
prim. MUDr. Baláž, PhD.
doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
MUDr. Peter Kertes
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU
prim. MUDr. Michal Korček
MUDr. Ladislav Macko
MUDr. Jozef Marko
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH
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Príhovor
Vážené kolegyne a kolegovia,
štvrtý ročník onkourologického sympózia,
sa uskutočnil netradičnou formou pomocou
webovej komunikácie medzi prednášateľmi
a účastníkmi. Tento formát si vyžiadala vtedajšia
epidemiologická situácia, ktorá neumožňovala
tzv. prezenčnú formu podujatia. Ako sme zistili, príprava webového formátu
je o niečo náročnejšia ako klasické konferencie. Podarilo sa nám však
vytvoriť veľmi kvalitný odborný program, ktorý mal vysokú sledovanosť
a veľmi dobrú odozvu. Napriek uvedenému úspechu chýbala podujatiu
atmosféra osobných stretnutí a vzájomnej komunikácie, na čo sme boli
roky predtým zvyknutí ako na bežnú vec. Ukazuje sa, že „počítačové“
stretnutia síce prinášajú potrebné nové informácie a výmenu skúsenosti,
no nevedia nahradiť ľudskú spolupatričnosť. Veríme, že tohto roku sa
vyhneme webovej forme aj zavedením prísnejších epidemiologických
opatrení a osobne sa stretneme na V. ročníku ONKOUROLOGICKÉHO
SYMPÓZIA, ktoré sa uskutoční 12.-13. novembra v hoteli Tenis vo Zvolene.
Hlavnými témami bude karcinóm prostaty, karcinóm močového mechúra
a horných močových ciest, nádory semenníkov a karcinóm obličky.
Veríme, že multidisciplinárny charakter podujatia aj tento rok zaujme
nielen urológov, ale aj ostatných odborníkov, ktorí sa podieľajú na
diagnostike a liečbe pacientov s urogenitálnými nádormi. Tešíme sa na
stretnutie a keby to „ nebodaj“ opäť nevyšlo, sme pripravení na akýkoľvek
formát tohto výnimočného odborného podujatia.
za Výbor SUS
Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

12/13

2021

V. ONKOUROLOGICKÉ sympózium

november

Registračný poplatok: 60 €

Iné poplatky
Diskusný večer 12. 11. 2021
Obed a občerstvenie 13. 11. 2021

30 €
20 €

Spôsob platby
• prevodom na účet až po online registrácii
(prosíme uhradiť do 5. 11. 2021)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
		
Banka: UniCredit Bank
		
Číslo účtu: 1026852003/1111
		
Variabilný symbol: číslo faktúry
		
SWIFT: UNCRSKBX
		
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
		
Poznámka: meno účastníka
Po online registrácii Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra, prosím ako
variabilný symbol použiť číslo tejto faktúry. V poznámke je potrebné uviesť
meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.

online prenos
Pre všetkých, ktorí sa nemôžu kongresu zúčastniť prezenčne je možnosť
sledovať kongres online.

Registračný poplatok (online): 		
Registračný poplatok (online rezident):
Registračný poplatok (online sestra):

60 €
0€
0€

Pre sledovanie ONLINE prenosu si prosím vytvorte konto alebo sa prihláste
do existujúceho konta (profilu). Po prihlásení sa Vám prenos automaticky
spustí po predchádzajúcej úhrade platobnou kartou.

!

Kredity budú pripísané iba tým účastníkom, ktorí boli registrovaní,
prihlásení a mali uhradený poplatok.
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UBYTOVANIE

Hotel Tenis, Zvolen
Cena ubytovania:
Štandardná izba
Single
Double

90 €
112 €

*cena zahŕňa raňajky a mestský poplatok

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE
Ing. Martina Novosedlíková
A-medi management, s. r. o.
0904 948 664
novosedlikova@amedi.sk
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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 10. 10. 2021.
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 10. 10. 2021.
Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

Spôsob platby – ubytovanie
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 10. 10. 2021)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
		
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
		
Variabilný symbol: 33121121
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
		
Poznámka: meno účastníka + ubytovanie
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Rezidenti*
SLOVENSKÁ UROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ hradí v plnej výške stravu
a ubytovanie lekárom v programe rezident. V prihláške je potrebné
vyznačiť požadované údaje.
Podmienkou je:
-	úhrada registračného poplatku vopred, a to najneskôr
do 15. 10. 2021
ubytovanie v minimálne dvojlôžkovej izbe so spolubývajúcim
Ubytovanie je potrebné rezervovať podľa predchádzajúcich pokynov.
*Rezident musí byť členom SUS.

