Váže é kolegy e, váže í kolegovia,
termín konania 12. roč íka konferencie s edzi árod ou účasťou LABKVALITA
5 sa líži a od
stret utia ás delí už le jede týždeň. Dovoľte nám preto, a y s e Vá pripo e uli, že sa ešte
stále ôžete zaregistrovať a stret úť sa s kolegami a vystavovateľ i vo Wellness Hoteli
Chopok**** v Demänovskej doline v dňo h 18. – 20. 10. 2015.
HLAVNÉ TÉMY:
 zdraviu škodlivé látky
 etické, filozofické a analytické aspekty laboratórnej diagnostiky
 kvalita interpretácie výsledkov, kvalita postanalytiky
 vzájo á previaza osť eko o iky a kvality v laboratóriách a systéme zdravotnej
starostlivosti
 vízie, prognózy a perspektívy laboratórnej diagnostiky
Odborný program je pri pasív ej účasti ohod ote ý kredit i SACCME.
MIESTO KONANIA: Wellness Hotel Chopok****, Demänovská dolina
KONFERENČNÝ POPLATOK:
Čle ovia SSKB
Nečle ovia SSKB
Štude ti a dô hod ovia
Sprevádzajúce osoby
Jed odňová registrácia

40,- €
50,- €
10,- €
35,- €
20,- €

V cene ko fere č ého poplatku je zahrnutý ko gresový alíček a o čerstve ie počas prestávok
odborného programu.
BANKOVÉ SPOJENIE: VÚB Bratislava - mesto
číslo účtu
/
IBAN SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBASKBX
VS: 151162025
Konferenč ý poplatok je ož é zaplatiť aj v hotovosti pri registrácii.
MOŽNOSTI UBYTOVANIA:
S ohľado
a lízky termín konania konferencie je ož é za ezpečiť u ytova ie v hoteli
Chopok**** už le na trojposteľový h iz á h (prístelkách), prípadne odporúča e o rátiť sa a
hotel Tri stud ičky**** alebo na penzióny v blízkosti miesta konania konferencie.
STRAVOVANIE:
Obedy budú podávané v reštaurácii hotela Chopok****. Na výber je každý deň z dvoch (mäsité
a bezmäsité) trojchodových menu. Cena obeda je 14,- €, lístky sa udú predávať pri registrá ií.
SPOLOČENSKÝ PROGRAM:

V edeľu . októbra Vás orga izátori pozývajú a spoloče ský večer - raut a ta eč ú zábavu
v priestoroch Hotela Chopok****. V rá i spoloče ského večera je pripravovaná aj neformálna
„Pred áška pre statoč ý h”.
Na pondelok 19. októbra sme pre vás pripravili bublinovú show s workshopom. Po večeri budú
k dispozícii tri bowlingové dráhy.
Vstupe ky a spoloče ský progra sa udú predávať pri registrácii. Poplatok za účasť a jed ej
spoloče skej ak ii je 15,- €/oso a (platí sa pri registrá ii).
DOPRAVA:
Odporúča e Vám estovať vlak i ŽSR do sta i e Liptovský Mikuláš, odkiaľ
ko a ia ko fere ie za ezpeče ý tra sfer hotelovými mikrobusmi.
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POZNÁMKA:
S prihliadnutím na termín a miesto konania konferencie Vám odporúča e teplejšie a športové
o leče ie.
Teší e sa a Vás v krásnom prostredí Nízkych Tatier 18. 10. – 20. 10. 2015.

Orga izač ý a programový výbor
Labkvalita 2015

