
Slovenská glaukómová spoločnosť 
organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti 

a Občianske združenie Zelený zákal

Vás pozývajú na

IV. kongres
Slovenskej glaukómovej spoločnosti

s medzinárodnou účasťou

28.   30. máj 2015
Hotel Partizán,Tále

SG1S

REGISTRÁCIA A ÚČASTNÍCKE POPLATKYUBYTOVANIE

Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Ubytovanie je možné objednať si len online prostredníctvom 
prihláškového formulára cez www.sgls.sk.

Vzhľadom k tomu, že hotel Partizán disponuje viacerými typmi izieb 
v rôznej cenovej kategórii, izby budú obsadzované postupne 
podľa prichádzajúcich objednávok a ubytovanie bude s vami 
odkonzultované. Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej 
faktúry za ubytovanie. Akékoľvek zmeny v ubytovaní po 30. 4. 2015
podliehajú storno poplatkom v plnej výške sumy za ubytovanie.

Pri príležitosti odborného podujatia sa bude v piatok 29. 5. 2015 
konať spoločenský večer. Vstupné 20 EUR/osobu. Vstupenky bude 
možné si zakúpiť počas kongresu.

Uvedené účastnícke poplatky sú vrátane DPH a je v nich zahrnutý vstup
do kongresových a výstavných priestorov, kongresové materiály a potvrdenie
o účasti. V účastníckych poplatkoch je zahrnuté aj občerstvenie počas
prestávok v odbornom programe v celkovej hodnote 15 eur vrátane DPH
a obed v piatok 29. 5. 2015 v hodnote 15 eur vrátane DPH.

V rámci odborného programu bude účastníkom tiež poskytnutá večera
dňa 28. 5. 2015 v hodnote 20 eur (vrátane DPH) na osobu. Táto strava je
nepeňažným príjmom a všetkým zaregistrovaným účastníkom bude vydané
potvrdenie o nepeňažnom príjme priamo na mieste (zrážková daň 19 %
predstavuje 3,80 eura).

SPÔSOB ÚHRADY ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU 
Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webovej stránky 
www.sgls.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, 
na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok. 

*Podmienkou je uhradený členský príspevok

Hotel Partizán****: k cenám ubytovania sa prirátava 7,50 € za raňajky a miestny poplatok za osobu a noc

Hotel Bystrá***: k cenám ubytovania sa prirátava 0,70 € miestny poplatok za osobu a noc, raňajky sú v cene 
ubytovania

REGISTRÁCIA
Prihlasovanie k účasti je možné online prostredníctvom webovej stránky 
www.sgls.sk. Prihlasovanie online bude ukončené 21. 5. 2015.
Po tomto termíne bude registrácia možná priamo na mieste.

UBYTOVANIE

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

ÚČASTNÍCKE POPLATKY
Cena izby obsadenej 2 osobami

Člen SGlS* 50 € 65 € 75 € 

Cena izby obsadenej 1 osobou

Prvý autor prednášky

do 30. 4. 2015 1. 5. - 21. 5. 2015 na mieste

30 € 30 € 30 €

Čestní členovia SGlS a hostia 0 € 0 € 0 €

Hotel Partizán**** Hotel Bystrá***

od 84,50 € do 121 € 76 €

od 84,50 € do 121 € 76 €

X 97 €

X143,50 €

220,50 € X

od 229 € do 297 € X

Cena izby obsadenej 3 osobami

Ostatní lekári 60 € 75 € 85 €

10 € 20 € 20 €

Cena apartmánu 
(pre dve osoby s možnosťou prístelky 34 €)

Cena apartmánu 
(pre štyri osoby, dve spálne)

Mezonet (pre dve až štyri osoby)
Nepracujúci dôchodcovia

www.sgls.sk

1. INFORMÁCIA



VÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA, 

dovoľte mi, aby som Vás v mene  výboru Slovenskej  glaukómovej 
spoločnosti pozvala na IV. kongres SGlS s medzinárodnou účasťou, 
ktorý sa bude konať v dňoch 28. – 30. mája 2015 na Táloch, 
v hoteli Partizán.
 
Od nášho posledného kongresu v Košiciach uplynuli už takmer dva 
roky a my veríme, že v odbornom programe venovanom glaukómovým 
ochoreniam si každý nájde pre seba niečo nové a zaujímavé. 

Svojou prítomnosťou navyše kongres oživia poprední zahraniční 
glaukomatológovia. 

Bude nám cťou, ak si nájdete časový priestor pre aktívnu, 
či pasívnu účasť na tomto kongrese. 

                                                            
Mária Praženicová
prezidentka SGIS

VÝBOR KONGRESU  

MUDr. Jana Mattová

MUDr. Mária Praženicová
MUDr. Erika Vodrážková, MPH
MUDr. Sylvia Lea Ferková, PhD
MUDr. Monika Moravská

VEDECKÝ SEKRETARIÁT

MUDr. Sylvia Lea Ferková, PhD

KONTAKTNÁ OSOBA

MUDr. Jana Mattová
Alegreta - Očné centrum
Špitálska 13
949 01 Nitra
janamatta@hotmail.com

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT, REGISTRÁCIA, UBYTOVANIE

TAJPAN s.r.o. 
Hrachová 6
821 05 Bratislava
e-mail: tatiana.ivancikova@tajpan.com
mobil: + 421 918 655 121
web: www.tajpan.com  

Dátum:           
Začiatok odborného programu     28. 5. 2015 o 17:00
Miesto konania:          Hotel Partizán, Tále
Rokovacie jazyky:          slovenčina, čeština, 
            angličtina (bez tlmočenia)

HLAVNÁ TÉMA
Glaukóm

ABSTRAKTY
Prihlásenie aktívnej účasti je do 16. apríla 2015.
Štruktúrovaný abstrakt, ktorý spĺňa formálne kritériá kladené 
pre originálnu prácu alebo kazuistiku, prosíme zasielať 
na ferkova1@hotmail.com. 
Zároveň prosíme o registráciu k účasti prostredníctvom www.sgls.sk.

Počas kongresu bude ocenená najlepšia prednáška mladého 
oftalmológa (do 35 rokov). 

PREZENTÁCIA
Formou prednášky – dĺžka trvania 7 minút (meraná časomierou).
Data projekcia vo formáte Microsoft Office Power Point na USB, 
CD a DVD nosičoch. 

KREDITY
Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania 
a účastníkom bude pridelený prislúchajúci počet kreditov.

Skorá online registrácia a úhrada účastníckeho    
poplatku pri skorej registrácii 

Prihlásenie aktívnej účasti – zaslanie abstraktu do 16. 4. 2015

do 30. 4. 2015

do 21. 5. 2015

do 30. 4. 2015

Ukončenie online registrácie a úhrada účastníckeho 
poplatku pri online registrácii

Rezervácia ubytovania a úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie

POZVANIE VÝBOR KONGRESU, VEDECKÝ 
A ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

28. – 30. 5. 2015


