
17. – 19. máj 2012, City Hotel Bratislava, Bratislava

pri príležitosti 50 rokov činnosti Detského neurologického oddelenia
a 10 rokov Kliniky detskej neurológie LF UK a DFNsP v Bratislave

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia detskej neurológie SNeS, 
Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP, Klinika detskej neurológie LF UK v Bratislave, 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, Lekárska fakulta UK v Bratislave, Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou

Vás pozývajú na

Organizačný výbor

prim. MUDr. Jaroslava Payerová
MUDr. Miriam Kolníková

MUDr. Karin Viestová
MUDr. Katarína Balažovjechová

MUDr. Zuzana Humpolcová
MUDr. Alžbeta  Blahová

MUDr. Gonzalo Rivera Ramos
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Hlavné témy

Epilepsia
Leukodystrofie a metabolické ochorenia CNS

Demyelinizujúce ochorenia CNS
Varia
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XXii.  BRAtiSLAVSKé PoStGRADUáLNe DNi 
DetSKeJ NeURoLóGie

I. informácia
Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne a kolegovia, priatelia,

z poverenia výboru Neuropediatrickej sekcie SNeS organizuje 46. slovensko-české dni detskej neurológie v tomto roku 
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP v Bratislave. Je pre nás potešením a cťou, že môžeme organizovať stretnutie 
českých a slovenských detských neurológov spolu s XXII. bratislavskými postgraduálnymi dňami detskej neurológie práve 
v tomto roku. V roku 1962, pred 50-timi rokmi, vzniklo v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave prvé samostatné oddelenie 
pre deti s neurologickými ochoreniami na Slovensku a jeho prvým primárom sa stal zakladateľ detskej neurológie na Slovensku 
prim. MUDr. Jozef Benko. Odvtedy prešlo pol storočia a na oddelení pracuje dnes už tretia generácia lekárov. Tradíciou sú 
aj spoločné pracovné schôdze českých a slovenských detských neurológov, ktoré tiež skoro pred polstoročím inicioval prof. 
Ivan Lesný, prednosta Kliniky detskej neurológie LF KU v Motole, a prim. MUDr. Jozef Benko stál pri zrode tejto tradície. Pri 
tejto príležitosti sme do programu zaradili aj memoriálnu prednášku venovanú prim. MUDr. J. Benkovi, zakladajúc tak ďalšiu 
tradíciu v programe Bratislavských postgraduálnych dní. Témami odborného programu je problematika, s ktorou sa na klinike 
zaoberáme: epilepsia detského veku, demyelinizujúce ochorenia CNS a neurometabolické ochorenia CNS u detí. 

Dovoľujeme si Vás všetkých čo najsrdečnejšie pozvať do rozkvitnutej májovej Bratislavy a dúfame, že strávite pár krásnych  
a naplnených dní na odbornom a spoločenskom programe.

 Za organizačný výbor
 Dr. J. Payerová, Dr. M. Kolníková, doc. Dr. P. Sýkora 



Meno, priezvisko, titul (čitateľne):

      Aktívna účasť (do 14. 4. 2012)  Pasívna účasť (do 10. 5. 2012)

Názov prednášky (vrátane autorov): 

Adresa pracoviska: 
tel.:                  e-mail:      Reg. číslo SLK:

Kongresový poplatok (zaškrtnite vhodnú kolónku):  do 31. 3. 2012 od 1. 4. 2012 a na mieste
členovia SLS a čLSJeP 80 € 100 €
nečlenovia SLS 120 € 150 €
účastníci do 35 rokov 30 € 30 €

Zúčastním sa na spoločenskom programe (zaškrtnite vhodnú kolónku): 
       Spoločenský raut, predstavenie činohry SND Wellness v hoteli Nivy
       Spoločenský večer v City Hotel Bratislava Prehliadka Bratislavy so sprievodcom

Záväzná objednávka ubytovania v City Hotel Bratislava (do 1. 5. 2012): 
standard: jednolôžková 69 €  dvojlôžková 80 € 
business: jednolôžková 88 €  dvojlôžková 98 €

Mám záujem o ubytovanie:  z 16. na 17. 5. 2012  zo 17. na 18. 5. 2012  z 18. na 19. 5. 2012

Chcem byť ubytovaný(á) s:

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 
zákona č. 428/2002 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.

Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať 
na adresu organizátora, následne 
Vám bude zaslaná zálohová faktúra. 
Organizátor: SOLEN, s. r. o., 
Lovinského 16, 811 04 Bratislava, 
e-mail: kongres@solen.sk
 
Telefonické prihlásenie na podujatie 
nie je možné.

Podpis

VšEOBECNé iNFOrmáCiE

termín konania
17. – 19. máj 2012

Miesto konania
City Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Kongresový poplatok  do 31. 3.  od 1. 4. a na mieste
členovia SLS a ČLSJEP 80 € 100 €
nečlenovia SLS 120 € 150 €
účastníci do 35 rokov 30 € 30 €

Registrácia
štvrtok 17. 5. 2012  od 7.30 hod.
Piatok 18. 5. 2012  od 9.00 do 14.00 hod.
Sobota 19. 5. 2012  od 9.00 do 10.00 hod.

Odborný program začne vo štvrtok 17. 5. 2012  
o 9.00 v kongresovej sále City hotela a ukončí 
sa v sobotu 19. 5. 2012 o 12.30 hod. Účasť na 
odbornom programe je možná na základe registrácie. 
Potvrdenie o účasti s pridelenými CmE kreditmi 
bude odovzdávané po skončení odborného programu. 

Zasadanie výboru sekcie bude v stredu 16. 5. 2012  
o 17.00 hod. v Knižnici Kliniky detskej neurológie  
v DFNsP, Limbová l, Bratislava na 7. poschodí. 

obed a občerstvenie
Občerstvenie a obed pre účastníkov kongresu bude 
zabezpečený v priestoroch City Hotela Bratislava 
počas celého konania kongresu. 

Ubytovanie
pre účastníkov kongresu je rezervované v City Hotel 
Bratislava. V prípade záujmu, ubytovanie si môžete 
objednať prostredníctvom priloženej prihlášky na 
podujatie. 

City Hotel ponúka:
kategória izieb:  standard - jednolôžková 69 € 
 dvojlôžková 80 € 
 business - jednolôžková 88 € 
 dvojlôžková 98 €
(ceny sú uvedené vrátane DPH, zahŕňajú 
ubytovnanie na 1 noc, raňajky)
Parkovanie: parkovisko City Hotela - 7 € / noc

Ubytovanie si môžete zarezervovať prostredníctvom 
organizátora podujatia, spoločnosti Solen, s. r. o., ktorá 
na základe objednávky obratom zašle zálohovú faktúru 
na kongresový poplatok a ubytovanie. rezervácia je 
záväzná, zmena je možná bez účtovania storno poplatku 

do 1. 5. 2012. Po tomto dátume bude naúčtovaný  
100 % storno poplatok. rovnako je možnosť hradenia 
ubytovania aj priamo na recepcii hotela.

Spoločenský program
Na základe záujmu vyznačenom na prihláške, je 
možné sa po skončení odborného programu zúčastniť 
týchto ponúkaných podujatí:
17. 5. 2012  – spoločenský raut, predstavenie SND
18. 5. 2012 v čase 17.00 – 19.00 možnosť výberu:   
–  prehliadka historického centra Bratislavy so 

sprievodcom – cena 10 €, 
– relax vo wellness hotela Nivy – cena 10 €.
18. 5. 2012 od 20.30 – City Hotel Bratislava, 
spoločenský večer s hudbou – cena 20 €.

Prihlásiť sa na spoločenský program  
je možné do 1. 5. 2012. 

Vyplnenú priloženú prihlášku s vyznačeným typom 
účasti, rezerváciou ubytovania a zvoleným spoločenským 
programom, pošlite poštou, faxom, e-mailom na adresu 
organizátora SOLEN, s. r. o. Akceptujeme aj prihlášku 
cez web stránku spoločnosti SOLEN, s. r. o. na adrese: 
www.solen.sk v sekcii Kongresy a semináre.

odborný program
(aktívna účasť, abstrakt prednášky)

doc. mUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Limbová l, 833 40 Bratislava
fax: 02/4579 24 93
e-mail: sykorap@nextra.sk

Prihlášku na aktívnu účasť 
s abstraktom prednášky prosíme
poslať do 14. apríla 2012

organizačné zabezpečenie
(pasívna účasť a ubytovanie)

SOLEN, s. r. o.
ing. monika Liedlová
Lovinského 16, 811 04 Bratislava
tel.: 02/5413 1365
fax: 02/5465 1384
e-mail: kongres@solen.sk
www.solen.sk

Prihlášku na ubytovanie 
prosíme poslaťdo 1. mája 2012.
Prihlášku na pasívnu účasť 
prosíme zaslať do 10. mája 2012.
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17. – 19. máj 2012, City Hotel Bratislava, Bratislava

PriHLášKA 
na podujatie

VšEOBECNé iNFOrmáCiE


