66. kongres českých a slovenských detských chirurgov
Vysoké Tatry, Horný Smokovec, Grand Hotel Bellevue

23. – 25. septembra 2020 je kongres ZRUŠENÝ
z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie.
Nový termín kongresu: 24. – 27. marec 2021
miesto konania - https://www.hotelbellevue.sk/
Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zaregistrovali, za prejavený
záujem, za vynaložené úsilie a za dôveru. Vážime si, že
chápete a tolerujete vzniknutú situáciu, ktorá prináša strasti
potencionálnym účastníkom aj organizátorom. Veríme, že
jarný termín v Tatrách tiež dokáže zaujať svojim čarom.
Témy:
Nekrotizujúca enterokolitída novorodenca
Traumatológia
Varia
Elektronická komunikácia v medicínskej praxi
Prijímanie abstraktov do 15.02.2021
Kongresové poplatky:
Účastník kongresu
Doprevádzajúca osoba

do 15.02.2021
120,- EUR
90,- EUR

na mieste
140,- EUR
90,- EUR

Organizačné poznámky - registrácia
Vážené kolegyne a kolegovia, Vami odoslané abstrakty sú prijaté a zaevidované.
Registrácia bude otvorená od 01. 12. 2020, žiadame všetkých o novú registráciu.
Registračné poplatky už zaplatené sú akceptované a nezmenené.
Pri požiadavke o vrátenie platby, bude suma vrátená v plnej výške po individuálnom
kontaktovaní MUDr. Martina Smreka, PhD, sekretára kongresu.

Organizačné poznámky – ubytovanie
Vážené kolegyne a kolegovia, prosím kontaktujte manažéra hotela Ing. Patrika Bretza do
16.10.2020 za účelom upresnenia preubytovania, resp. vystornovania pobytu
kontakt: pbretz@hotelbellevue.sk +421 905 655 190
A/ Pre tých, ktorí ubytovanie už objednali a zaplatili, platba automaticky platí s tým, že je
možnosť doplatenia tretieho ubytovacieho dňa.
B/ Pre tých, ktorí ubytovanie už objednali a zaplatili a nezúčastnia sa kongresu, bude hotelom
ponúknutý Voucher v zaplatenej hodnote.
C/ Pre tých, ktorí ubytovanie už objednali, zaplatili a nezúčastnia sa kongresu a nechcú využiť
Voucher, prosím kontaktujte manažéra hotela ohľadom dohody o vysporiadaní.

Vedecký výbor:
Jozef Babala - prezident kongresu
Igor Béder
Ján Trnka
Pavol Omaník
Dalibor Murgaš
Roman Koreň

Organizačný výbor:
Martin Smrek - sekretár kongresu
Dagmar Divišová
Andrej Dolnák
Ján Chochol
René Jáger
Martin Lindák
Erich Murár
Ľubomír Sýkora

Kontakt: MUDr. Martin Smrek, PhD., Klinika detskej chirurgie NÚDCH, Limbova 1, 83101
Bratislava, mobil: +421 905 451 695, e-mail.: smrekm1@gmail.com

