
Milé kolegyne, milí kolegovia,

srdečne Vás všetkých pozývame na sympózium venované kazu-
istikám s problematikou detskej otorinolaryngológie.
Súčasťou programu bude pripevnenie pamätnej tabuľky na pa-
miatku prof. MUDr. Janky Jakubíkovej, CSc. v Parku osobností 
NÚDCH v Bratislave, ktorá sa významným spôsobom zaslúži-
la o zavedenie celoplošného skríningu sluchu novorodencov 
v Slovenskej republike.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Detská otorinolaryngologická klinika LF UK  
a NÚDCH v Bratislave 
Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu 
a chirurgiu hlavy a krku SLS 
OZ ORLíK

organizujú sympózium

KEDY:
16. 2. 2018
09:00 – 16:00

I. JaKubíKovEJ DEň

KDE:
poslucháreň NÚDCH
–2. poschodie blok C

MUDr. Jana Barkociová
Zastupujúca primárka 
Detskej ORL kliniky

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Prednostka 
Detskej ORL kliniky



ID v SLK:  ...............................................................................................................................

Priezvisko, meno a titul:  .............................................................................................

Pracovisko:  .........................................................................................................................

Adresa pracoviska: .........................................................................................................

....................................................................................................................................................

tel.: ........................................................   e-mail:  ..............................................................

 Mám záujem o obed (5€)

Prihlasujem sa na:
 Pasívnu účasť
 Aktívnu účasť       Názov prednášky .................................................................

I. JaKubíKovEJ DEň

Registráciou dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spracovanie mojich osob-
ných údajov, uvedených v tomto formulári v zmysle Zák. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov  
v znení zákona č. 84/2014 Z. z o ochrane osobných údajov. Svojou registráciou potvrdzujem súhlas 
s uverejnením fotiek z podujatia vo fotogalérii webstránky podujatia.

........................................................................................................................

podpis

Prihlášky posielajte na: steiningerova@amedi.sk

Organizačný sekretariát:
Mgr. Klára Steiningerová, 
steiningerova@amedi.sk, 0911 038 002, 02/55 64 72 47

Prijímame prednášky na 7 minút, následne bude plánovaná  
diskusia 2 minúty. Aktívnu účasť prosím prihlasujte mailom  
na steiningerova@amedi.sk. Vrátane abstraktu v slovenskom jazyku.

Spôsob úhrady za obed – v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 11. 2. 2018)
– majiteľ účtu: OZ ORLíK
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Variabilný symbol: 16218
IBAN: SK80 0900 0000 0051 1846 8955
Poznámka: meno účastníka

KEDY: 16. 2. 2018
09:00 – 16:00

KDE: poslucháreň NÚDCH
–2. poschodie blok C


