
XV. Kongres
Slovenskej lekárskej spoločnosti

28. - 29. 4. 2011
Žilina, hotel Holiday Inn

Slovenská lekárska spoločnosť 
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva

Slovenská onkologická spoločnosť
Liga proti rakovine

v spolupráci so

Slovenskou dermatovenerologickou spoločnosťou, Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou,
Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou, Slovenskou hematologickou a transfuziologickou spoločnosťou,

Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou spoločnosťou, Slovenskou urologickou spoločnosťou, 
Slovenskou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti, Slovenskou spoločnosťou pre otolaryngológiu a choroby hlavy a krku 

a spoločnosťou Solen
Vás pozývajú na

Hlavná téma: 

Onkologický pacient v ambulancii 
všeobecného praktického lekára 

(prevencia, záchyt, paliatívna liečba a kompletná starostlivosť)

Registrovaným účastníkom budú pridelené kredity SACCMEwww.sls.sk www.solen.sk

Týmto dávam súhlas spoločnosti SOLEN, 
s.r.o. na spracovanie mojich osobných 
údajov, uvedených v tomto dokumente na 
účel spracovania prihlášok a rozosielanie 
informačných e-mailov v zmysle Zák. 
č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných 
údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek 
odvolať písomnou formou.

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu 
organizačného sekretariátu. Na základe 
prihlášky Vám zašleme zálohovú faktúru. 

Rezervácia ubytovania je záväzná, zmena 
je možná bez účtovania storno poplatku do 
13. apríla 2011. Po tomto dátume bude 
naúčtovaný 100 % storno poplatok.

Telefonické prihlásenie na podujatie nie 
je možné. 

Organizačné zabezpečenie, prihlášky na pasívnu účasť a ubytovanie:
Kristína Lukáčová, SOLEN, s. r. o., Lovinského 16, 811 04, tel.: 02/5465 1385, mob.: 0911 345 599, e-mail: lukacova@solen.sk, www.solen.sk

Prihlášky zasielajte najneskôr do 25. 3. 2011 (ubytovanie) alebo do 21. 4. 2010 (účasť).

Priezvisko, meno, titul (čitateľne):

Adresa pracoviska:

Adresa pre fakturáciu:

Tel., fax:  E-mail:

Ičo:  Dič:

Reg. č. Slovenskej lekárskej komory:

Účastnícky poplatok: - členovia SLS: 20 € (platba vopred) 25 € (platba v hotovosti pri registrácii) 
 - nečlenovia SLS: 30 € (platba vopred) 35 € (platba v hotovosti pri registrácii)

Záväzná objednávka ubytovania v hoteli Holiday Inn (ubytovanie sa uhrádza na recepcii hotela): 
 jednolôžková izba štandard 99 € dvojlôžková  izba štandard 119 €

Mám záujem o ubytovanie: z 27. na 28. 4. 2011 z 28. na 29. 4. 2011

Chcem byť ubytovaný(á) s:




