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Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené dámy a pánové,
je pro mě velkou ctí, že vás mohu jménem organizátorů pozvat k účasti na 61. výroční konferenci
naší odborné urologické společnosti do Olomouce.
Naším cílem je pokračovat v každoroční tradici setkávání urologů, které významně obohacuje naše
znalosti v rámci vědeckého programu, ale umožňuje i neformální diskuzi v kuloárech a navazování
osobních kontaktů a nových přátelství.
Připravujeme pro vás kvalitní vědecký program členěný do odborných sekcí, satelitních sympozií, živé
přenosy z operačních sálů a tradiční kurz Evropské školy urologie.
Olomouc svou geografickou polohou ve středu Moravy je poměrně snadno dosažitelnou destinací.
Ačkoliv město Olomouc má bohatou historickou minulost, je zde řada významných, pečlivě udržovaných
historických památek, osloví mnohé z vás svým mladistvým duchem jako typické univerzitní město. Je
zde druhá nejstarší univerzita v ČR, Univerzita Palackého, která má 25 000 studentů.
Urologická klinika FN a LF UP Olomouc oslavila v minulém roce své 50. výročí založení a tato sebevědomá
dáma v nejlepších letech se ráda stane vaší průvodkyní a hostitelkou během výroční konference.
Důvodů, proč navštívit naše krásné město je tedy hodně. Budeme se na vás těšit a věříme, že rádi
přijmete naše pozvání k účasti na konferenci.
Těm, kteří do Olomouce na konferenci přijedou, přeji příjemné zážitky ze všech odborných i
společenských akcí.
Srdečně zve
						
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
						přednosta urologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Poplatky sjezdu

Časná registrace
s platbou do 30. 6. 2015

Řádná registrace
s platbou od 1. 7. 2015

Člen ČUS, SUS

1 200 Kč

1 600 Kč

Nečlen ČUS, SUS

1 600 Kč

1 800 Kč

Člen ČUS, SUS ve specializační přípravě

800 Kč

1 000 Kč

Zdravotní sestra, SZP

800 Kč

1 000 Kč

Důchodce

800 Kč

1 000 Kč

Čestný člen ČUS, Výbor ČUS, RK ČUS

0 Kč

0 Kč

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16.
Vzdělávací akce je pořádána podle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém
pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného
dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
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