
• Slovenská onkologická spoločnosť
• Slovenská lekárska spoločnosť
•  Slovenská chemoterapeutická 

spoločnosť
• spoločnosť SOLEN
• časopis Onkológia

 Vás pozývajú na

8. – 9. október 2015
Hotel Holiday Inn, Bratislava

Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi

Bratislavské
onkologické dni
LII. ročník

www.solen.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE HLAVNÁ TÉMA VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

DÁTUM KONANIA

8. – 9. október 2015

MIESTO KONANIA

Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

kongresový poplatok

budú uhrádzať lekári pri registrácii 5 €

Poplatok na mieste 15 €
(platba poplatkov možná len v hotovosti)

Ubytovanie 

pre účastníkov kongresu je zabezpečené  
v Hoteli Holiday Inn, Bratislava. 
Ubytovanie si môžete zarezervovať 
prostredníctvom organizátora podujatia, 
spoločnosti Solen, s. r. o., ktorá na základe 
objednávky obratom zašle zálohovú faktúru 
na  ubytovanie. Rezervácia je záväzná, 
zmena je možná bez účtovania storno 
poplatku do 18. 9. 2015. Po tomto dátume 
bude naúčtovaný 100 % storno poplatok. 
  
Prihlášky na účasť a ubytovanie
Zašlite poštou, e-mailom, faxom najneskôr  
do 31. mája (aktívna účasť),  
do 1. októbra (pasívna účasť)  
a do 18. septembra (ubytovanie) na adresu 
organizátora. Akceptujeme aj prihlášku cez 
web stránku spoločnosti SOLEN, s. r. o.

genitourinárne 

malignity 

Organizátor

SOLEN, s. r. o.  
Ambrova 5, 831 01 Bratislava 
tel.: 02/5413 1365, fax: 02/5465 1384 
e-mail: kongres@solen.sk 
www.solen.sk sekcia kongresy a semináre

Registrácia a ubytovanie

kongres@solen.sk

Kontakt pre vystavovateľov

Ing. Monika Liedlová, liedlova@solen.sk

PRIHLÁŠKA NA KONGRES
BRATISLAVSKÉ ONKOLOGICKÉ DNI – LII. ROČNÍK
8. – 9. 10. 2015, Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

Priezvisko, meno, titul (čitateľne):

         Aktívna účasť (do 31. 5. 2015) Pasívna účasť (do 1. 10. 2015)

adresa pracoviska:

Adresa pre fakturáciu (v prípade rezervácie ubytovania):

Tel., fax:                                        e-mail (povinný údaj):

IČO:                                                           DIČ:                                

Reg. číslo SLK (povinný údaj):

Kongresový poplatok na mieste 10 € (určený len pre vopred neprihlásených lekárov – nečlenov SOS)

Záväzná objednávka ubytovania v hoteli Holiday Inn, Bratislava (do 18. 9. 2015)
(Na základe vyplnenej prihlášky Vám bude obratom zaslaná zálohová faktúra na ubytovanie.)

         dvojlôžková izba – 99 € (cena je uvedená s DPH, zahŕňa ubytovanie na 1 noc, raňajky, miestny poplatok)

Mám záujem o ubytovanie:           z 7. – 8. 10. 2015                          z 8. – 9. 10. 2015

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. 122/2013 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.

Rezervácia ubytovania je záväzná, zmena je možná bez 
účtovania storno poplatku do 18. 9. 2015. Po tomto 
dátume bude naúčtovaný 100 % storno poplatok.

Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať na adresu organizátora 
poštou, mailom, faxom (02/5465 1384).
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



• Sekcia sestier pracujúcich  
v onkológii Slovenskej spoločnosti 
sestier a pôrodných asistentiek 
Slovenskej lekárskej spoločnosti

• spoločnosť SOLEN
• časopis Onkológia

 Vás pozýva na

8. október 2015, Bratislava
prednášková sála COOP Jednota Slovensko

XXVI. celoslovenská konferencia 
sestier pracujúcich v onkológii
v rámci Bratislavských onkologických dní

www.solen.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Kongresový poplatok

  aktívni účastníci – zdarma
  člen Sekcie sestier pracujúcich  

v onkológii – zdarma
  ostatní  – 12 €
Kongresový poplatok uhradíte pri registrácii. 
(platba poplatkov možná len v hotovosti)

Prihlášky na pasívnu účasť

Zašlite poštou, e-mailom, faxom najneskôr 
do 1. októbra 2015 na adresu  
organizátora.

Prihlášky sa prijímajú do naplnenia kapacity 
sály a účasť je možná len na základe 
spätného potvrdenia prijatia prihlášky.

Informácie o aktívnej účasti

Záujemcovia o zaradenie odbornej práce
do programu Celoslovenskej konferencie
sestier pracujúcich v onkológii môžu zaslať
svoju prihlášku na aktívnu účasť na adresu
organizátora najneskôr do 15. júla 2015

Skrátený abstrakt prednášky v štruktúre:
názov, úvod, metodika, výsledky  
a diskusia (závery) zašlite elektronickou 
poštou na adresu kongres@solen.sk

DÁTUM KONANIA

8. október 2014

MIESTO KONANIA

prednášková sála COOP Jednota Slovensko, 
Bajkalská 25, Bratislava

Organizátor

SOLEN, s. r. o.  
Ambrova 5
831 01 Bratislava 
tel.: 02/5413 1365 
fax: 02/5465 1384 
e-mail: kongres@solen.sk 
www.solen.sk

Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi

PRIHLÁŠKA NA KONGRES
XXVI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii
8. 10. 2015, prednášková sála COOP Jednota, Bajkalská 25, Bratislava

Priezvisko, meno, titul (čitateľne):

         Aktívna účasť (do 15. 7. 2015)                        Pasívna účasť (1. 10. 2015)

názov prednášky:

spoluautori:

adresa pracoviska:

Tel., fax: 

e-mail (povinný údaj):

Reg. číslo v sekcii sestier SLK (povinný údaj):

Kongresový poplatok: 
(Registračný poplatok uhradíte na mieste konania - pri registrácii.)

        aktívny účastník, člen Sekcie sestier pracujúcich v onkológii  – zdarma
        ostatní – 12 € Podpis:

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. 122/2013 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 
poštou, mailom, faxom (02/5465 1384).  
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.


