
ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA
Workshopy: Radisson Blu Carlton Hotel
Odborný program: INCHEBA Expo – HALA D2, EXPO CLUB
Prezentácie firiem: INCHEBA Expo – HALA A1

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
Radisson Blu Carlton Hotel
Štvrtok 26. 5. 2022 12.00 – 17.00 hod.
INCHEBA Expo Bratislava
Piatok 27. 5. 2022 07.30 – 17.00 hod.
Sobota 28. 5. 2022 08.00 – 17.00 hod.
Nedeľa 29. 5. 2022 08.00 – 12.00 hod.

Registráciu zabezpečuje: Agentúra KAMI, s. r. o.
Pri registrácii obdržíte: menovku, program s abstraktmi a kongresovú tašku.
Vstupenky na Galavečer a obedové lístky obdržíte podľa typu registrácie.

ODBORNÝ PROGRAM
LEKÁRI – HALA A1 / D2
Piatok 27. 5. 2022 08.45 – 18.00 hod.
Sobota 28. 5. 2022 08.30 – 18.00 hod.
Nedeľa 29. 5. 2022 08.30 – 12.00 hod.

SESTRY A PÔRODNÉ ASISTENTKY – EXPO CLUB
Piatok 27. 5. 2022 09.00 – 15.30 hod.

WORKSHOPY
Štvrtok 26. 5. 2022 13.00 – 16.30 hod.
Radisson Blu Carlton Hotel
Workshop 1 13.00 – 14.30 kongresová sála RHAPSODY
Workshop 2 13.00 – 14.30 kongresová sála MELODY
Workshop 3 13.00 – 14.30 kongresová sála SYMPHONY
Workshop 4 15.00 – 16.30 kongresová sála SYMPHONY

NAHRÁVANIE PREZENTÁCIÍ
Bude prebiehať v každej sekcii samostatne, 1 hod. pred začatím programu,
denne – počas konania kongresu.
Kompletný technický servis zabezpečuje: JEF AUDIO, s. r. o.
kontaktná osoba: Mgr. Ivan GALAMBOŠ +421 905 176 123

E- POSTERY
Budú prezentované v elektronickej forme, na 4 dotykových LCD obrazovkách – HALA A1.
Vyhodnotenie najlepších e-posterov prebehne počas Galavečera v Starej tržnici.
1. miesto – šek v hodnote 500
2. miesto – šek v hodnote 300
3. miesto – šek v hodnote 150

ROKOVACÍ JAZYK
slovenský, český, anglický – bez tlmočenia



KREDITY
Lekári:
Pasívna účasť: 8 kreditov (piatok 27. 5. 2022)

8 kreditov (sobota 28. 5. 2022)
3 kredity (nedeľa 29. 5. 2022)

Aktívna účasť:
účastník zo Slovenska: 10 kreditov (1. autor)

5 kreditov (1., 2. spoluautor)
účastník zo zahraničia: 15 kreditov (1. autor)

10 kreditov (1., 2. spoluautor)
Zdravotné sestry:
Pasívna účasť: 7 kreditov (piatok 27. 5. 2022)

8 kreditov (sobota 28. 5. 2022)
3 kredity (nedeľa 29. 5. 2022)

Aktívna účasť: 10 kreditov (1. autor)
5 kreditov (1. spoluautor)

HODNOTENIE ARS CME – lekári
Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účast-
níkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov a na zá-
klade zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Potvrdenie o účasti na vzdelávacej ak-
tivite CME si nájde lekár zo SR na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do 
svojho konta pod názvom danej aktivity. Zahraničným lekárom, alebo účastníkom, ktorí nemajú 
vytvorené konto, zašleme certifikát e-mailom, cca do 14 dní po skončení kongresu.

HODNOTENIE ARS CME – sestry a pôrodné asistentky
SKSaPA v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného 
vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v znení neskorších predpisov priznáva kredity.
V prípade, ak sestra/pôrodná asistentka sa zúčastní tejto aktivity sústavného vzdelávania s viac 
ako jednou prednáškou, budú jej za aktívnu účasť pridelené kredity len raz, bez ohľadu na počet 
prezentovaných prednášok. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na spoluautorstvo.
Zdravotným sestrám budú zaslané certifikáty e-mailom, cca do 14 dní po skončení kongresu.

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, dopra-
va). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za 
nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších pred-
pisov.

COFFEE BREAK
Pre registrovaných účastníkov kongresu je zabezpečené občerstvenie
(káva, čaj, minerálka), podávané bude v priestoroch HALY A1 – catteringová zóna.

OBEDY
Pre registrovaných účastníkov kongresu OBEDY PIA, SOB sa budú podávať formou bufetu 
v priestoroch HALY A1 – catteringová zóna, na základe zakúpeného stravného LÍSTKA, ktorý ob-
držíte pri registrácii. Súčasťou obeda bude polievka, hlavné jedlo, nápoj.
Partnerom je minerálna voda LUCKA.
Stravovanie zabezpečuje Sharkam B&B Catering.
Počet obedov je obmedzený – možnosť zakúpenia pri registrácii.



GALAVEČER / SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONGRESU
Piatok 27. 5. 2022 19.30 – 01.00 hod. – Stará tržnica (Námestie SNP 25)
Súčasťou večera bude slávnostné otvorenie kongresu, odovzdávanie ocenení, vyhodnotenie
e-posterov, večera, spoločenský program a voľná zábava.
Vstup do tržnice a účasť na Galavečere je možný len na základe VSTUPENKY, ktorú obdržíte pri
registrácii.
Počet miest je obmedzený kapacitou sály. Odporúča sa spoločenské oblečenie.

PREZENTÁCIE FIRIEM
Prebiehajú počas konania kongresu v priestoroch HALY A1, informácie aj rozpis stánkov
pri registrácii zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o.
kontaktná osoba: Bc. Jakub KOZÁK +421 910 993 848

UBYTOVANIE
Je zabezpečené podľa objednávok účastníkov, bez zabezpečenia transferov. Informácie
pri registrácii.
kontaktná osoba: Mgr. Lucia KOZÁKOVÁ +421 948 270 880

PARKOVANIE
V areáli Incheba Expo je počas kongresu zabezpečené BEZPLATNÉ parkovanie.
Povinná je PARKOVACIA KARTA, ktorú obdržíte pri registrácii, ktorá platí:
– s vyplnením EČV
– vystavená za čelným sklom vozidla
– vo vyhradenej parkovacej zóne P2
– je neprenosná
– platí výlučne pre osobné autá
– len pre DENNÉ parkovanie

VSTUP DO PRIESTOROV INCHEBA
Incheba je strážená externou SBS službou, vstup do kongresových priestorov je možný len
s MENOVKOU, ktorú získate pri registrácii.
Registrovaný účastník je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
E -mail: agenturakami@agenturakami.sk, www.agenturakami.sk

KONTAKTY
Mgr. Miroslava KOZÁKOVÁ +421 948 656 488 registrácia účastníkov
Mgr. Lucia KOZÁKOVÁ +421 948 270 880 ubytovanie
Ing. Katarína KAMENICKÁ +421 915 924 390 fakturácia
Bc. Jakub KOZÁK +421 910 993 848 komunikácia s partnermi,

registrácia firemných zástupcov




