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Vážení priatelia,

Vedecký a organizačný výbor

Dovoľte nám, aby sme Vás v mene Výboru Slovenskej
urologickej spoločnosti pozvali k účasti na 28. výročnej
konferencii Slovenskej urologickej spoločnosti, ktorá sa
uskutoční v dňoch 22. - 24. septembra 2021 v priestoroch
hotela DoubleTree by Hilton Košice.

Prezident 28. Výročnej konferencie SUS
MUDr. Ľubomír Velk, PhD, MPH

Vedecký výbor

Minulého roku sa Výbor SUS intenzívne snažil zachovať
prezenčný charakter našej výročnej konferencie, preto sme
opakovane presúvali termíny konferencie až sa na koniec pre
nepriaznivú epidemiologickú situáciu realizovala historicky
prvá webová výročná konferencia, ktorá mala výborný odborný program a stretla sa
s veľkou sledovanosťou. Ani teraz však epidemiologická situácia nie je taká, ako by
sme si všetci želali. Stále hrozia rôzne zdravotné riziká spojené s vírusovou infekciou
COVID -19. Oproti minulému roku, kedy neexistovali žiadne spoľahlivé možnosti ako
sa brániť šíreniu vírusovej infekcie už máme za sebou očkovanie, ktoré výrazne
znižuje riziko ochorenia na COVID 19. Výbor SUS preto veľmi zodpovedne zvážil
aktuálne možnosti organizovania našej výročnej konferencie v prezenčnom formáte.
Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie sme sa rozhodli, že 28.výročnú
konferenciu Slovenskej urologickej spoločnosti uskutočníme prezenčnou formou.
Samozrejme, že budeme v plnom rozsahu akceptovať všetky nariadenia a prípadné
obmedzenia, ktoré budú v platnosti v termíne výročnej konferencie. Aby sme úplne
vylúčili všetky epidemiologické riziká, Výbor SUS sa rozhodol, že výročnej konferencie
sa budú môcť zúčastniť iba tie osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o absolvovaní
dvoch dávok očkovania resp. osoby, ktoré budú mať v čase vstupu do kongresových
priestorov negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín. V prípade, že bude obmedzený
počet účastníkov, uplatníme pravidlo akceptovania registrácie podľa časového poradia
prihlášok. Inými slovami prednosť budú mať skôr prihlásení. Sme presvedčení,
že pri takto stanovených podmienkach, ktoré budeme všetci zodpovedne dodržiavať
sa nám podarí zorganizovať naše spoločné stretnutie v Košiciach, na ktoré sa všetci
už druhý rok veľmi tešíme. Výbor SUS spolu s lokálnym organizačným výborom
intenzívne pracuje na kvalitnom odbornom programe, pre ktorý sa určite oplatí prísť
do Košíc. Okrem toho história a súčasnosť Košíc je veľmi zaujímavá a siaha až do roku
1396, kedy Košice ako prvé európske mesto získalo vlastnú erbovú listinu.

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
MUDr. Peter Kertes
MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU
MUDr. Michal Korček
MUDr. Ladislav Lacko
MUDr. Jozef Marko
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH

•

Urologická onkológia

Veríme, že si „užijete“ Košice nielen po odbornej, ale aj spoločenskej stránke, v srdečnej
a priateľskej atmosfére, tak typickej pre východniarov.

•

Urolitiáza

•

Pediatrická urológia

Tešíme sa na stretnutie v Košiciach!

•

Funkčná urológia

•

Andrológia

•

Vária

Ľubomír Velk
prezident
28. Výročnej konferencie SUS
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Ivan Minčík
prezident
Slovenskej urologickej spoločnosti

Organizačný výbor
MUDr. Jakub Bakši
MUDr. Michal Bača, PhD.
MUDr. Zuzana Breyl
MUDr. Anna Čulková-Habľáková
MUDr. Tomáš Kička, FEBU
MUDr. Martin Mošon
MUDr. Monika Nováková
PhDr. Iveta Suchardová
MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH

Témy konferencie
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Kontakty

Abstrakty

Prezident konferencie
prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD, MPH
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Urologické oddelenie
Rastislavova 43
041 90 Košice
Tel.: +421 55 615 2851
E-mail: lubo.velk@unlp.sk

Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru
dostupného na webovej stránke www.sus2021.sk
Vedecký výbor rozhodne o zaradení práce do kategórie
(prednáška, komentovaný elektronický poster, nekomentovaný elektronický
poster), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu.

Organizačné zabezpečenie konferencie

Posterová sekcia

pokyny pre prípravu posterov
•

Prosíme o prípravu posterov v programe MS PowerPoint: 1920 (v) x 1080 (š) px.
Texty, obrázky alebo grafy vkladajte do pptx dokumentu iba
na jednu stranu MS PowerPoint.

•

Doporučená minimálna veľkosť písma je 20 bodov. Jednu stranu MS PowerPoint
odošlite na zuzana.trebaticka@tajpan.com. Agentúra zabezpečí spracovanie
podkladu na elektronický poster vo formáte pdf

•

Príprava posterovej prezentácie bude vždy dvojitá:
1x e-poster na jednej strane (1 slide) MS PowerPoint
1x prednáška maximálne na tri strany (3 slide) MS PowerPoint

Dôležité termíny

•

Prihlásenie abstraktov (elektronicky) do 20. 8. 2021
Informácia o akceptácii abstraktu (elektronicky na mailovú adresu) do 3. 9. 2021
Rezervácia ubytovania do 16. 8. 2021
Zvýhodnená platba účastníckeho poplatku do 20. 8. 2021

Prezentujúci bude mať poster dostupný počas trvania konferencie na LCD
obrazovke a na stránke www.sus2021.sk a druhú vlastnú prezentáciu
(max. 3 strany) bude prezentovať počas svojej prednášky

•

Zaslaním posteru autor súhlasí s jeho zverejnením na stránke
www.sus2021.sk

TAJPAN s.r.o.
Hrachová 6
821 05 Bratislava
Kontaktná osoba
PhDr. Zuzana Trebatická
Mob: +421 911 454 293
e-mail: zuzana.trebaticka@tajpan.com
webová stránka konferencie
www.sus2021.sk

Všeobecné informácie
Dátum: 			
Miesto konania: 		
Rokovacie jazyky:
Technika prezentácie:
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Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, 040 01 Košice
slovenčina, čeština, angličtina
dataprojekcia, videoprojekcia, elektronický poster
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Registrácia

Kredity

Prihlásiť sa k účasti je možné prostredníctvom registračného formulára na stránke
www.sus2021.sk

Podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávanie
a účastníkom bude pridelený prislúchajúci počet kreditov CME.

Registračný poplatok

Stravovanie a vstupenky

Členovia SUS alebo ČUS
Nečlenovia SUS alebo ČUS
Rezidenti nečlenovia SUS
Rezidenti organizovaní v SUS

do 20. 8. 2021*

po 20. 8. 2021
na mieste

100 €
120 €
100 €
100 €

120 €
150 €
100 €
100 €

*Zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanoveného termínu.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Účasť je možné zrušiť v termíne do 20. 8. 2021. Po tomto termíne sú uhradené poplatky
nevratné.

Spôsob úhrady
Úhradu účastníckeho poplatku je možné uskutočniť bankovým prevodom alebo
priamo na mieste.
Súčasťou bankového prevodu musí byť meno a priezvisko účastníka (v časti
Doplňujúce údaje), za ktorého je účastnícky poplatok hradený.
Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku si uschovajte a v prípade potreby
predložte pri registrácii.
Účastnícky poplatok zahŕňa vstup do konferenčných a výstavných priestorov,
konferenčný materiál a občerstvenie počas odborného programu.

Bankové spojenie
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
			pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 		
6624435018 / 1111
IBAN: 			
SK52 1111 0000 0066 2443 5018
Swiftcode: 		
UNCRSKBX
Variabilný symbol:
22092021
Poznámka pre príjemcu: MENO a PRIEZVISKO účastníka
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Streda 22. 9. 2021
Obed 20 € / osoba
Večerný diskusný program pri príležitosti odborného podujatia 20 € / osoba

Štvrtok 23. 9. 2021
Obed 20 € / osoba
Večerný diskusný program pri príležitosti odborného podujatia 30 € / osoba
Vstupenky si bude možné objednať na adrese: peter.slovak@tajpan.com

Ubytovanie
Ubytovanie pre účastníkov konferencie je zabezpečené v hoteloch DoubleTree by
Hilton, Centrum, Gloria a Yasmin.
Bližšie informácie o ubytovaní nájdete na webovej stránke podujatia
www.sus2021.sk a na adrese: peter.slovak@tajpan.com

Bezpečnostné opatrania v súvislosti
s vírusovou infekciou COVID-19

28. Výročnej konferencie SUS sa môžu zúčastniť:
•

osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o absolvovaní dvoch dávok 		
očkovania - alebo osoby, ktoré budú mať v čase vstupu
do kongresových priestorov negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín

•

V prípade, že bude vládou nariadený obmedzený počet účastníkov,
uplatníme pravidlo akceptovania registrácie podľa časového poradia 		
prihlášok. Prednosť pri účasti budú mať skôr prihlásení.
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