
26. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou 
16.-18. máj 2019, hotel Grand Jasná 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Organizátor 

  Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny 

  Slovenská lekárska spoločnosť 

 

Miesto konania 

  Hotel Grand Jasná 
 

Dátum konania 

  16. - 18. máj 2019 
 

Témy Komplikácie v anestéziológii a intenzívnej medicíne a ich manažment 

  Mladí anestéziológovia 

  Varia v AIM 

 

Prezident kongresu 

R. Záhorec 

 

Vedecký výbor  

M. Pauliny, J. Firment, M. Minárik, I. Olejárová, J. Valky, J. Köppl 

    

Organizačný  výbor 

R. Záhorec, Š. Krbila, Ľ. Romanová, K. Galková 

 

Všeobecné informácie 

 

Termíny:  

  Prihlasovanie k aktívnej účasti: prednášky, postery a sympóziá do 5. apríla 2019 
Prihlasovanie k pasívnej účasti: on-line registrácia na www.ssaim.sk do 10. mája 2019 

  Súhrny prednášok: 10. apríl 2019 

 

Odborné príspevky  

Dĺžka trvania prednášky - okrem vyžiadaných príspevkov - je 10 minút. Prosíme o dodržanie 

časových limitov. Za dodržanie časového limitu sú zodpovední koordinátori jednotlivých 

blokov. 
  

Súhrny prednášok   

Píšte v programe WORD a odošlite e-mailovou poštou MUDr. Ľ. Romanovej, PhD., KAIM 

J.A. Reimana FNsP Prešov: romanova@fnsppresov.sk 
Termín odoslania abstraktov: 10. apríl 2019 

 

Technické zabezpečenie  

Multimediálna projekcia, premietanie z CD a USB kľúčov, video. 
 

Kongresové poplatky 

do 30.4.2019   po 30.4.2019 a na mieste: 

 

člen SSAIM   60 EUR   70 EUR 

  nečlen SSAIM   80 EUR   90 EUR 

  jednodňový poplatok  30 EUR   30 EUR 

Platba 

Bankovým prevodom: 

majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť 

VÚB Bratislava 

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 

VS: 19 1143 003 
SWIFT code: SUBA SKBX 

 

http://www.ssaim.sk/
mailto:romanova@fnsppresov.sk


Kópiu o platbe kongresového poplatku a večere si prineste so sebou na preukázanie pri registrácii 

 

Spoločenská večera 17.5.2019: poplatok 20 EUR sa platí sa prevodom alebo na mieste v hotovosti. 

Účasť na spoločenskú večeru si objednajte v online prihláške 
 

Ubytovanie 

Nahlasovanie účastníkov na ubytovanie je možné cez online promokód, kde si rezerváciu 

účastníci sprocesujú priamo na stránke hotela Grand Jasná**** 
 

Postup pre účastníkov je nasledovný: 

1. na web stránke https://grandjasna.sk/sk/?_ga=2.41032034.1795403765.1547822829-

2079068079.1495096639 

zadajte všetky potrebné údaje v rezervačnom formulári, ktorý sa nachádza na úvodnej stránke 

(dátum príchodu, dátum odchodu, počet osôb) 

 

2. do kolonky "PROMO KÓD" zadajte nasledovný kód: SSAIM 

Zvýhodnená cena prostredníctvom "PROMO KÓD-u" platí do 25.04.2019 

 

UPOZORNENIE: Pokyn k rezervácii ubytovania pre prípad požiadavky vystavenia faktúry 

na podnikateľský subjekt 

Inštrukcie k platbe na firmu: 

Online rezerváciu s promokódom je možné vytvoriť len na FO – nepodnikateľa. 

Zmena fakturácie na podnikateľský subjekt je možná v prípade zadania kompletných 

fakturačných údajov do poznámky a označenie možnosti “platba bankovým prevodom”. 

Následne je nutné počkať na vygenerovanie faktúry na podnikateľský subjekt, ktorá vám bude 

zaslaná e-mailom, a úhradu realizovať až po obdržaní zálohovej faktúry. 

 

 

Ceny ubytovania 

Jednolôžková izba s raňajkami a obedom 95,00 EUR 

Dvojlôžková izba s raňajkami a obedom 120,00 EUR 

Prístelka s raňajkami   49,00 EUR 

 

Organizačné zabezpečenie: 

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava 

Kontakt: E. Kurucová, tel.: 00421 2 5292 2017, mobil: 0948 303543, e-mail: kurucova@sls.sk 
 

Kredity CME 

podujatie je zaradené do kreditného systému ARS CME. 

 

On-line registrácia: www.ssaim.sk 

 
 

Pokyny na prípravu textu – postgraduálny článok do zborníka pre Kongres SSAIM 2019. 

 

Termín uzávierky pre písomné príspevky je 10.4. 2019. Dovolím si striktne požiadať o jeho dodržanie, 

aby bolo možné vykonať redakčné práce a vypracovať posudky, pričom „ISBN zborníky“ chceme 

odovzdať pri registrácii účastníkom kongresu. 

Píšte vo Worde, odporúčané nastavenie: riadkovanie 1, písmo Times new Roman CE, odsadenie 

prvého riadku odstavca 0,3 cm. Vzhľad stránky: horný okraj 3, dolný okraj 3,5 cm, zrkadlové okraje 

áno, vnútorný okraj 2, vonkajší 2,5, chrbát 1,7, záhlavie, päta 1,25, veľkosť písmen 11, zarovnanie 

doľava, čísla stránok na vonkajšej strane. 

 

NÁZOV PREDNÁŠKY – všetky veľké písmena. Uveďte plné mená autorov, oddeľte ich 

pomlčkou. Uveďte plný názov pracoviska – kurzíva. 

Pri tomto nastavení na jednu stránku pripadajú zhruba tri normostrany (60 písmen, 30 riadkov). 

Nepoužívajte, podčiarkovanie textu. 

 

https://grandjasna.sk/sk/?_ga=2.41032034.1795403765.1547822829-2079068079.1495096639
https://grandjasna.sk/sk/?_ga=2.41032034.1795403765.1547822829-2079068079.1495096639
mailto:kurucova@sls.sk
http://www.ssaim.sk/


Rozsah textu, mal by byť vo forme postgraduálnej prednášky (niekoľko strán). 

Citácia literatúry podľa platných noriem. Najviac citácii pod článkom. 

Materiály pošlite e- mailom na adresu: romanova@fnsppresov.sk. Tu dostanete aj všetky informácie 

ohľadom zborníka a formy článku. 

Pristupujte, prosím, k textom a termínu zaslania definitívneho textu tak, aby sme mohli vydať 

zborník včas. 

Text prosíme dôkladne skontrolovať na preklepy, jazyková úprava korektorom je vítaná. 

 

 

MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. 

Editor zborníka pre kongres SSAIM romanova@fnsppresov.sk 0905593209 

mailto:romanova@fnsppresov.sk
mailto:romanova@fnsppresov.sk

