
Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii

Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek

organizačná zložka

Slovenskej lekárskej spoločnosti

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Vás pozýva na

XXIX. celoslovenský kongres 

sekcie sestier pracujúcich v nefrológii

Hotel Grand**** Jasná

22.- 24. 6. 2022



Hlavná téma kongresu: Bezpečnosť personálu na dialýze
Ďalšie témy: 1. Preddialyzačná starostlivosť

2. Hemodialyzačné technológie
3. Peritoneálna dialýza
4. Transplantácie orgánov
5. Dialýza v pediatrii
6. Rôzne

Predbežný program podujatia
Streda 22. 6. 2022
11,00 – 16,00 Registrácia
12,00 – 13,00 Obed
14,00 -  15,00 Slávnostné otvorenie
15,00 – 18,00 Odborný program
19,00 Večera 

Štvrtok 23. 6. 2022
8,00 – 12,00 Registrácia
8,00 – 12,00 Odborný program
12,00 – 13,00 Obed
13,00 – 16,00 Odborný program
16,00 – 17,00 Členská schôdza Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii
19,00 Spoločenský večer

Piatok 24. 6. 2022
8,00 – 11,00 Odborný program
11,00 Záver kongresu

Organizačný výbor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu programu.

Podujatie sa uchádza o pridelenie kreditov ARS CMEv zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 
Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckycj pracovníkov 
v znení neskorších predpisov.Odborný garant podujatia:Sekcia sestier pracujúcich 
v nefrológii,PhDr. Jana Híčiková
Kredity budú pridelené na základe účasti na odbornom programe za jednotlivé dni.
Pokyny  pre  autorov  prednášok: Časový  limit  pre  príspevok  ústnou  formou  je  10  minút
(pokiaľ nie je dohodnuté inak), prezentácia v programe PowerPoint.

Pokyny pre autorov posterov:Postery je možné umiestniť na panely s rozmermi 90
cm (šírka)x 100cm (výška) pred začiatkom odborného programu v prvý deň kongresu.
Prihlášky vašich príspevkov posielajte na adresu jhicikova@gmail.com.
Program podujatia v tlačenej forme obdržíte pri registrácii na mieste konania. V elektronickej
forme ho nájdete na webovej stránke www.nefrosestry.sk po 5. 6. 2022. 

http://www.nefrosestry.sk/
mailto:jhicikova@gmail.com


Všeobecné informácie: 

Miesto konania: Hotel Grand Jasná

Ubytovanie (vrátane raňajok a kúpeľného poplatku)– cena:
Jednolôžková izba 80€ osoba/noc
Dvojlôžková izba 55€ osoba/noc

Stravovanie– cena:
23. 6. 2022 obed 16€/osoba
23. 6. 2022 večera 20€/osoba
24. 6. 2022 obed 16€/osoba
24. 6. 2022 spoločenský večer 28€/osoba

Doprava
Individuálna. 

Dôležité dátumy

Pasívna účasť
Kongresový poplatok pri registrácii a platbe do 30. 4. 2022
Členovia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii SSS a PA 15€
Nečlenovia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii SSS a PA 30€
Kongresový poplatok  pri registrácii a platbe po 30. 4. 2022 40€
Kongresový poplatok účastníka zahŕňa náklady spojené registráciou účastníkov, organizáciou
s kreditáciou podujatia a náklady na tlačoviny.    
Storno podmienky: registračný poplatok sa prihlásenému účastníkovi nevracia

Aktívna účasť do 30. 4. 2022

Ubytovanie a stravovanie 30. 4. 2022
Storno podmienky: 
pri zrušení rezervácie 75 dní pred začiatkom konania10%  z ceny (vrátených bude 90%),  
pri zrušení rezervácie 74 – 63 dní pred začiatkom konania 25% z ceny (vrátených bude 75%), 
pri zrušení rezervácie 62 – 42 dní pred začiatkom konania 50% z ceny (vrátených bude 50%), 
pri zrušení rezervácie 41 – 30 dní pred začiatkom konania 75% z ceny (vrátených bude 25%), 
pri zrušení rezervácie 29 dní (a menej) pred začiatkom konania 90% z ceny (vrátených bude 
10%).

Organizačné zabezpečenie:

agentúra IMPRES s.r.o., Volgogradská 23, 036 08 Martin
e-mail: prihlaska@agenturaimpres.sk, jela@agenturaimpres.sk
mobil: +421 905 747 778
V prípade  záujmu  o pasívnu  účasť na  podujatí  Vám  na  vyžiadanie  pošleme  formulár  na
prihlásenie  k účasti na  kongrese,  prihlásenie  na ubytovanie  a na  stravu  na jednotlivé  dni
a naše  fakturačné  údaje.  Prihlášky  (resp.  objednávky)  je  možné  posielať  jednotlivo  aj
hromadne. 

mailto:jela@agenturaimpres.sk
mailto:prihlaska@agenturaimpres.sk


Organizačný a     programový výbor  

PhDr. Jana Híčiková (Martin) predseda SSPN

Mgr. Alena Antoníková (Košice) vedecký sekretár SSPN

PhDr. Silvia Pástorová  (Košice)              člen výboru SSPN

Mgr. Viliam Csóka ( Košice)                   člen výboru SSPN

Jana Frkáňová (Martin) člen výboru SSPN

Organizačný  výbor  Vás  srdečne  pozýva  na  XIX.  Celoslovenský  kongres  Sekcie  sestier

pracujúcich v nefrológii,  ktorý sa uskutoční v Hoteli Grand Jasná. Veríme, že prijmete naše

pozvanie  a  svojou  prítomnosťou  obohatíte  pracovnú  a spoločenskú  atmosféru  nášho

tradičného odborného podujatia.

Tešíme sa na Vás!


