
Nakoľko SSVPL SLS nie je platcom DPH, nie sme povinní vystavovať faktúry (daňové doklady) v súlade s § 71 Zá-
kona o DPH a ako účtovný doklad môžu účastníci použiť tieto organizačné pokyny ( firemné údaje sú uvedené
pod pečiatkou)  spolu s  dokladom o zaplatení registračného poplatku (ústrižok poukážky, výpis z účtu, potvrde-
nie o zaplatení v hotovosti).

• Dátum konania: 11. –13. október 2012

• Miesto: Grandhotel Bellevue – Horný Smokovec 21 a Grandhotel – Starý Smokovec 38, Vysoké Tatry.

• Registrácia účastníkov: 11. až 13. októbra 2012 od 7.30 hod. 

• Výšku poplatkov stanovil výbor podľa termínov ich zaplatenia nasledovne: Prednášatelia, výbor, organi-
zátori, študenti a nepracujúci dôchodcovia majú vstup voľný.

Platbu v uvedenej výške je potrebné zaplatiť do stanoveného termínu na účet SSVPL SLS - 4 001 173 809/3100,
prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou. Ak budete platiť poštovou poukážkou, ústrižkom o zapla-
tení poplatku sa preukážte pri registrácii.

• Konštantný symbol - 0308; Variabilný symbol - pre členov SSVPL SLS - číslo člena z členskej plastovej ID karty
SSVPL SLS, pre nečlenov - ID SLK, ID SKSaPA; Špecifický symbol - 102012.

Žiadame vás aby ste presne uvádzali variabilný symbol, predídete tak problémom s identifikáciou vašej platby.

• Registračný poplatok je nevratný.
Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie, vstup na sprievodnú
expozíciu vystavujúcich firiem a občerstvenie v priebehu odborného programu.

• Poplatky na sprievodné kultúrne podujatia:
Večerné podujatie a večera, Grandhotel Bellevue 11.10.2012 – člen SSVPL SLS 5€, nečlen 10€.
Spoločenský večer SSVPL SLS, Grandhotel Bellevue 12.10.2012 – člen SSVPL SLS 10€, nečlen 15€.
Kapacita pre obidve podujatia je do 400 účastníkov. Vstupenky na kultúrne podujatia si budete môcť za-
kúpiť až na mieste pri registrácii. Prihlásiť na jednotlivé podujatia sa môžete na prihláške na konferenciu.
Poplatky za svoju zdravotnú sestru alebo za ďalších zamestnancov svojej firmy môžete zaplatiť jednou
platbou, položky rozpíšte vo svojej písomnej prihláške. 

• Postery vo formáte do 90x180cm prihláste u programovéího výboru do 30.9.2012.

• Členovia SSVPL SLS prineste si svoj preukaz člena SSVPL SLS – členskú ID kartu.
• Členovia SLK nezabudnite si doniesť svoje preukazy SLK (modré plastové kartičky), 

zjednodušíte tak zápis kreditov z konferencie. 

Dovidenia, tešíme sa na stretnutie s Vami vo Vysokých Tatrách.

V Bratislave 8. 6. 2012

MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Prezident SSVPL SLS  

Organizačné pokyny  
XXXIII. KONSOLIDAČNÁ VÝROČNÁ KONFERENCIA  SSVPL SLS
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LEKÁRI do 31.8.2012 po 1.9.2012 na mieste na mieste jeden deň
členovia SSVPL SLS 25 € 30 € 40 € 15 €
nečlenovia SSVPL SLS 35 € 40 € 45 € 20 €

ZDRAVOTNÉ SESTRY
členky SKSaPA 15 € 20 € 25 € 5 €
nečlenky SKSaPA 20 € 25 € 30 € 10 €




