
Organizátori: 
Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 

Miesto konania: 
Bardejovské Kúpele, hotel Alexander

Hlavná téma:  
Špecifiká ambulantných a ústavných foriem liečby závislostí

Dôležité termíny:
01.5.2016 spustenie on-line nahrávania abstraktov cez odkaz na stránke 
 www.psychiatry.sk alebo www.adzpo.sk)
31.8.2016 konečný termín pre nahlásenie aktívnej účasti a nahratia abstraktov
15.9.2016 konečný termín pre nahlásenie pasívnej účasti a zaplatenie 
 registračného poplatku prevodom (po tomto termíne už len 
 v hotovosti na mieste)

Registrácia:
• realizuje Kongresové oddelenie Slovenskej lekárskej spoločnosti (p. Gulišová)
• registrujú sa všetci účastníci (s aktívnou aj pasívnou účasťou) 
• registrácia je platná až po uhradení registračného poplatku. 
• nejestvuje skorá a neskorá registrácia, iba registrácia s úhradou v termíne, a po 
 termíne
• odošlite REGISTRAČNÝ FORMULÁR mailom alebo poštou na adresu:
 Antónia Gulišová
 Slovenská lekárska spoločnosť
 Kongresové oddelenie
 Cukrová 3
 813 22 Bratislava
 E-mail: gulisova@sls.sk

Úhrada registračného poplatku:
• aktívny účastník ako prvý autor (nefiremnej) prednášky/posteru: 50% redukcia 
 z registračného poplatku
• Bankové spojenie: 4532012 / 0200
• IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 
• BIC: SUBASKBX
• variabilný symbol (VS): 1611164431 
• do poznámky uveďte svoje PRIEZVISKO a MENO.

 do 15.9.2016 po 15.9.2016
 (vrátane) a na mieste

členovia sekcie DZ SPsS 
a študenti (preukaz nutný) 20€ 30€

nečlenovia sekcie DZ SPsS 30€ 40€

Abstrakt:
• on-line v termíne od 1.5. do 31.8.2016 cez odkaz na stránke www.psychiatry.sk
• max. počet znakov 2500 (vrátane medzier) 

Ubytovanie:
• ubytovanie si vybavujú účastníci individuálne mailom (uveďte heslo: 
 ATKONF2016) na adresu recepcie hotela: e-mail: alexander@bj-kupele.sk
• k dispozícii budú jedno- a dvojposteľové izby priamo v hoteli Alexander 
 (je súčasťou spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s.)
• predbežná vyjednaná cena: jednoposteľová izba  63,- €, dvojposteľová izba 90,- € 
 (s DPH, v cene sú raňajky) 
• v neďalekých liečebných domoch (p.p. LD František) bude možnosť aj 
 o niečo lacnejšieho ubytovania

Strava:
• bude na mieste stanovený jednotný poplatok, ktorý pokryje náklady na coffee-
 breaky, obedy a večere počas celého podujatia 

Informácia o podujatí:
• sa nachádza na stránke Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (www.psychiatry.sk) 
 a na stránke časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (www.adzpo.sk)

Kontakty:
• hlavný koordinátor: miro.grohol@gmail.com, miro.grohol@inmail.sk, 
 tel.: 054 / 4788 521, mobil: 0907 948 496
• Kongresové oddelenie SLS: gulisova@sls.sk, mobil: 0915 777 153

Tešíme sa na Vašu účasť!

za programový a organizačný výbor MUDr. Miroslav Grohol
predseda Sekcie drogových závislostí SPsS SLS

POZVÁNKA NA ODBORNÉ PODUJATIE

12. slovenská 
a 56. československá 
AT konferencia

30.9. – 2.10.2016
Bardejovské Kúpele


