
 

 

Toto podujatie je podporené projektom „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)“, 
ITMS kód: 26220220187

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

XVI.XVI.
Neuschlov deňNeuschlov deň
23. február 201823. február 2018

Klinika otorinolaryngológie a 
chirurgie hlavy a krku JLF UK a 
UNM,
Univerzita Komenského v 
Bratislave , Jesseniova lekárska 
fakulta  v Martine,
Slovenská spoločnosť pre 
otorinolaryngológiu a chirurgiu 
hlavy a krku – onkologická sekcia,
Občianske združenie pre rozvoj 
otorinolaryngológie a chirurgie 
hlavy a krku,

si Vás dovoľujú pozvať na 
vedecko-odborné podujatie XVI. 
Neuschlov deň, zamerené na ORL 
onkologickú problematiku a varia, 
ktoré sa bude konať dňa 
23.2.2018 od 9:00 hod v 
priestoroch Veľkej posluchárne 
Univerzitnej nemocnice Martin.

Podujatie podporili:



Základné informácie:

           Dátum:
           23. február 2018, 9:00
           Registrácia od 7:30

           Miesto konania:
           Univerzitná nemocnica Martin
           Veľká poslucháreň UNM

           Organizátori:
           Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM
           Univerzita Komenského v Bratislave , Jesseniova lekárska fakulta  v Martine
           Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
           onkologická sekcia
           Občianske združenie pre rozvoj otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

           Kontaktná adresa:
           MUDr. Pavel Hanzel, PhD.
           Klinika ORL a ChHaK JLF UK a UNM,
           Kollárova 2,
           03659 Martin,

           Telefón:
           043/4203 282

           E-mail:
           pavelhanzel@gmail.com

           Informácie a webstránka podujatia:
           neuschlovedni.googlepages.com      (QR kód na titulnej strane)

Informácia pre prednášateľov:
           

Čas  prednášky  max. 10 minút, diskusia  po každej prednáške cca 5 minút

K dispozícii - multimediálna  projekcia - dataprojektor, formát prednášky: 
ppt, pdf

Prihlášky na aktívnu účasť na kongrese prosíme zaslať do 20.1.2018.

Podujatie má pridelené kredity Slovenskou lekárskou komorou.

Záväzná prihláška

Priezvisko: ........................................................................................

Meno: …............................................................................................

Tituly: ..............................................................................................

Registračné číslo v komore: ...............................................................

E-mail: …..........................................................................................

Účasť:          aktívna               pasívna        (*nehodiace sa prečiarknuť)

Názov prednášky: .............................................................................

........................................................................................................

Kongresové poplatky :

Do 13.2.2018 10 €

Neskôr a na mieste 20 €

Platbu prosíme zrealizovať nasledovne:

Názov prijímateľa:
Občianske združenie pre rozvoj otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Číslo účtu:
SK5302000000003188677956 / kód banky: 0200
(Všeobecná úverová banka, a.s.)

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše priezvisko, meno, resp. názov firmy.

Bez týchto údajov platba nebude akceptovaná.

V prípade vkladu na účet v hotovosti Vás žiadame, uhradiť aj poplatky 
spojené s vkladom na účet.


