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Témy konferencie
Význam edukácie v prevencii kardiovaskulárnych ochorení
Psychologické aspekty kardiovaskulárnych ochorení
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta so srdcovým zlyhávaním
Kardiovaskulárna rehabilitácia
Kazuistiky, varia
Prihlásenie
Prostredníctvom on-line registračného systému na: portal.sksapa.sk
Návratku (registračný formulár) pošlite e-mailom na adresu: kardiosestry@gmail.com
Termíny na prihlásenie
aktívna účasť: do 20. 2. 2020
pasívna účasť: do 25. 3. 2020
Konferenčný poplatok
Člen SKS alebo SKSaPa
Nečlen SKS ani SKSaPa
Člen SKS alebo SKSaPa jeden deň
Nečlen SKS alebo SKSaPa jeden deň
Aktívni účastníci (prvý autor)

do 25. 3. 2020
v deň konania
19 €
28 €
26 €
35 €
9€
13 €
13 €
18 €
bez poplatku

Konferenčný poplatok a poplatok za obedy a uvítaciu večeru prosíme zaplatiť bankovým
prevodom na účet Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) najneskôr do 10. 4. 2020.
Potvrdenie o zaplatení si uschovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii. V prípade
neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia.
Bankové spojenie:

IBAN: SK42 1100 0000 0026 2102 5496
VS: 1100
poznámka: Meno Priezvisko VII KS

Registrovaní účastníci konferencie dostanú potvrdenie o účasti.
Konferencia je zaradená do systému kreditného hodnotenia účasti na odborných podujatiach
v rámci sústavného vzdelávania podľa vyhlášky 366/2005 Z.z. Počet kreditov bude doplnený
po schválení odborného programu.
Pokyny pre prípravu abstraktov
Štruktúrovaný abstrakt (názov, autori, pracovisko, úvod a cieľ práce, materiál a metodika,
výsledky, záver) zašlite v elektronickej forme prostredníctvom stránky www.sks.sk na
kardiosestry@gmail.com najneskôr do 20. 2. 2020. Abstrakt napíšte vo formáte Microsoft
Word pre PC, v rozsahu 150 – 250 slov, písmo Times New Roman, veľkosť 12pt. Abstrakt
nemá obsahovať obrázky, tabuľky ani grafy. V závere uveďte čas trvania príspevku.
Informácie o prijatí abstraktu budú zaslané aktívnym účastníkom mailom. Abstrakty budú
publikované elektronicky v Zborníku abstraktov na CD, ktorý dostane aktívny účastník

konferencie, pasívny účastník na vyžiadanie. Program v elektronickej podobe bude k
dispozícii od polovice marca 2020 na www.sks.sk.
Audiovizuálna technika
Multimediálna projekcia – prezentácie v MS Office PowerPoint.
Ubytovanie
82 € jednolôžková izba
92 € dvojlôžková izba+ mestský poplatok

V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky a parkovanie na hotelovom parkovisku.
Ubytovanie si každý účastník konferencie rezervuje sám: reservations@holidayinn-zilina.sk
Pri rezervácii uveďte, že patríte ku konferencii Sestry v kardiológii, aby ste dostali
zvýhodnenú cenu ubytovania do 10.4.2020.
Stravovanie

V prípade záujmu o zakúpenie stravy počas konferencie je možné objednať nasledovné
stravné lístky:
Obed 24. 4. 2020
11 €
Obed 25. 4. 2020
11 €
Uvítacia večera/ networking 24. 4. 2020
20 €
Lístky na obedy a večeru je potrebné zakúpiť vopred, najneskôr do 10. 4. 2020.
Predaj lístkov v obmedzenom počte bude možný v piatok 24. 4. 2020 priamo pri registrácii
v čase od 8:00 do 10:00. Platba v hotovosti.
Pokyny pre vystavovateľov
Expozície vystavujúcich firiem a spoločností budú v priestoroch hotela. Expozíciu je možné
inštalovať 24. 4. 2020 od 8:00. Na začiatku inštalácie expozície je nutná prítomnosť zástupcu
vystavujúcej spoločnosti.
Kontaktná osoba za organizačný výbor
PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA
Kardiologická ambulancia, Centrum Medicus
Javorová 25, 92101 Piešťany
tel. 0905 911 857
e-mail: labudovamonika@azet.sk

