
»   Črevo ako imunitný 
orgán

»   Inovatívna 
diagnostika

»   Intenzívna medicína 
v pediatrii

»   Metabolický 
syndróm

»   Moderné trendy  
vo výžive detí

»   Neonatálny skríning
»   Poruchy 

metabolizmu
»   Štandardné postupy 

v pediatrii

Týmto dávam súhlas spoločnosti SOLEN, s. r. o., na 
spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto 
dokumente na účel spracovania prihlášok a rozosielanie 
informačných e-mailov v zmysle Všeobecného nariadenia 
o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona  
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a rovnako 
na poskytovanie údajov tretím osobám v zmysle zákona 
č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. 
Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou 
formou. Svojou registráciou potvrdzujem súhlas  
s uverejnením fotiek z podujatia vo fotogalérii webstránky 
podujatia. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať 
písomnou formou.

Rezervácia ubytovania je záväzná, zmena je možná bez 
účtovania storno poplatku do 17. 3. 2019. Po tomto 
dátume bude naúčtovaný 100 % storno poplatok.

Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať na adresu organizátora 
poštou, mailom.  
Organizátor: SOLEN, s. r. o., Ambrova 5,  
831 01 Bratislava, e-mail: kongres@solen.sk

Akceptujeme aj prihlášku cez web stránku spoločnosti 
SOLEN, s. r. o. na adrese: www.solen.sk  
v sekcii Kongresy a semináre.
Telefonické prihlásenie na podujatie nie je možné.

Podpis:

Prihláška na podujatie PEDIATRIA PRE PRAX, 25. – 26. apríl 2019, Hotel Saffron, Bratislava

Priezvisko, meno, titul (čitateľne):

Fakturačná adresa:

Tel.:    e-mail (povinný údaj): 

Reg. číslo SLK (povinný údaj):

Kongresový poplatok (zaškrtnite vhodnú kolónku):
         do 15. 3. 2019 – 30 €                od 16. 3. do 24. 4. 2019 – 40 €                 na mieste 25. 4. 2019 – 50 €
(na mieste možná platba len v hotovosti)

Záväzná objednávka ubytovania v hoteli Saffron, Bratislava (do 17. 3. 2019) 
(Na základe vyplnenej prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na kongresový poplatok a ubytovanie.)

        1/1 lôžková izba Standard – 70 €
        1/2 lôžková izba Standard – 85 €

Mám záujem o ubytovanie:           z 24. na 25. 4. 2019                z 25. na 26. 4. 2019

Chcem byť ubytovaný(á) s:

Hlavné témy

•  Slovenská pediatrická  
spoločnosť SLS

•  Lekárska fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave

•  Národný ústav detských  
chorôb v Bratislave

•  Detská klinika LF UK  
a NÚDCH v Bratislave

•  časopis Pediatria pre prax 

25. – 26. apríl 2019, Hotel Saffron, Bratislava

Pediatria
pre prax

59. pediatrické dni

Odborný garant: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.


