1. informácia

Fórum mladých
kardiológov

			

		

10. - 11. 4. 2022
Hotel Patria, Štrbské Pleso

„Mladosť je čas, kedy sa máme múdrosti učiť.

Potom príde obdobie, kedy ju musíme uplatniť.“

(J.J. Rousseau)

Fórum mladých kardiológov
10. - 11. 4. 2022

Hotel Patria, Štrbské Pleso

HLAVNÉ TÉMY
•
•
•
•

„State-of-the-art lectures“ na vybrané témy klinickej kardiológie
Kazuistiky
Fabiánov memoriál
EKG kurz pre mierne pokročilých

Podujatie začína 10. 4. 2022 večer simulátormi a posterovou sekciou.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

on-line prihlasovanie abstraktov
originálnych prác a kazuistík
on-line registrácia

do 28. 2. 2022
do 28. 3. 2022

Témy kazuistík a posterov (originálnych prác) zasielajte do 28. 2. 2022
na adresu: fmkardiologov@gmail.com

REGISTRÁCIA

on-line registračný formulár na

REGISTRAČNÝ POPLATOK

člen SKS do 35 rokov, prví autori, študenti
člen SKS nad 35 rokov
nečlen SKS

www.skstatry22.sk

bez poplatku
20 EUR
40 EUR

UHRADENÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK SA NEVRACIA
(duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).
Účasť na podujatí je zaradená do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

UBYTOVANIE A STRAVA

Občerstvenie a strava podávaná v rámci odborného programu podujatia
nie sú predmetom nepeňažného plnenia v prospech účastníkov.
Ubytovanie účastníkov zabezpečíme v Hoteli Patria do vyčerpania kapacity.
Záujemcovia o ubytovanie vyplňte pozorne registračný formulár na www.skstatry22.sk
Ubytovanie 10. – 11. 4. 2022 (1 lôžko v 2 lôžkovej izbe) ZDARMA len pre členov SKS do 35 rokov.
Pre ostatných podľa aktuálneho cenníka.
Doklad o výške nepeňažného plnenia bude zaslaný každému účastníkovi.
Storno rezervácie ubytovania <14 dní pred akciou sa pre účely tohto podujatia
považuje za využitie ubytovacích služieb formou nepeňažného plnenia zo strany SKS.
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KONTAKTNÉ ADRESY
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
TAJPAN s.r.o.
Hrachová 6
821 05 Bratislava
Mgr. Jana Chrenková
mobil: +421 911 454 298
e-mail: jana.chrenkova@tajpan.com
ADRESA SEKRETARIÁTU SKS
Slovenská kardiologická spoločnosť
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava
tel.: +421 2 5479 1210
mobil: +421 905 822 087
e-mail: info@sks.sk
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