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Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť
Sekcia pre cervikálnu patológiu a kolposkopiu SGPS
OGAMA s. r. o., Banská Bystrica

pripravujú

XIV. KONFERENCIU SEKCIE
CERVIKÁLNEJ PATOLÓGIE

A KOLPOSKOPIE
22. – 23. apríl 2022 – Hotel CARLTON, Bratislava

Téma konferencie:
Prevencia, diagnostika a liečba premalígnych amalígnych

ochorení dolnej časti genitálneho traktu
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REGISTRÁCIA
ON-LINE: www.sgps-kongres.sk/kolposkopia
E-MAIL: kami@agenturakami.sk

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez on-
line registračný formulár, ale aj príslušnú sumu do stanoveného termínu uhradiť.

V cene registrácie je zahrnuté:
účasť na odbornom programe, organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie.

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie,
doprava). 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 predpisov.

STORNO REGISTRÁCIE
Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne
e‐mailom na kami@agenturakami.sk.
Zrušenie po telefóne nebude akceptované.
45 dní pred začatím konferencie – od 9. 3. 2022 – 100 % storno registračného poplatku

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet
Názov účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Peňažný ústav: Tatra Banka a. s., Hodžovo námestie 3, 811 05 Bratislava
VS: 22042022
KS: 0558
IBAN: SK55 1100 0000 0026 6245 5126 SWIFT: TATRSKBX
Poznámka: do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy

HODNOTENIE ARS CME
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity
budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších
predpisov a na zálade zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

OPATRENIA V REŽIME OP
Na základe stanoviska organizátorov si Vás dovoľujeme informovať, že pri zhoršujúcej sa
situácií s COVID-19 sa konferencia bude konať v režimeOP (očkovaní / po prekonaní Covid).

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA
Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje
Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82/75, Spišská Nová Ves
Mgr. Tamara Lahetová, tel: 0905 886 084, e-mail: kami@agenturakami.sk
On-line: www.sgps-kongres.sk/kolposkopia

REGISTRAČNÝ POPLATOK do 5. 4. 2022 od 6. 4. 2022

Člen SGPS 110 € 130 €

Nečlen SGPS 120 € 150 €

Sestra 40 € 70 €


