Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM
Sekcia pediatrickej intenzívnej starostlivosti SPS
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
OZ na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska

Vás srdečne pozývajú na

1.Valčianske nástrahy
(Tetřeví Boudy na Slovensku)

23. – 25. mája 2018
SNOWLAND
Valčianska dolina

1. Informácia

Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia.
Dovoľujem si Vás srdečne pozvať na „1.ročník Valčianskych nástrah“, ktoré sa uskutočnia
v malebnom prostredí Valčianskej doliny. Po opakovaných diskusiách s kolegami z Českej a
Slovenskej republiky sme sa rozhodli obnoviť a nadviazať na bývalé úspešné odborné podujatie
„Tetřeví Boudy“, ktoré zaniklo pred pár rokmi. Podujatie navštevovali lekári a sestry z rôznych
odborov zaoberajúcich sa liečbou kriticky chorých detí a novorodencov. Stretnutia sa odohrávali
v neformálnom prostredí a mali vždy vysokú odbornú a spoločenskú úroveň. V rámci odbornej
ale aj neformálnej časti dochádzalo k výmene skúseností medzi českými a slovenskými
pracoviskami, nadviazaniu a utuženiu medzinárodnej spolupráce. Dovolím si povedať, že okrem
spoznania sa navzájom, vznikli aj dlhoročné priateľstvá.
Hlavným cieľom „Valčianskych nástrah“ je obnoviť naše vzťahy, umožniť lekárom aj
sestrám prezentáciu zaujímavých kazuistík/odborných problémov a umožniť bohatú (často krát
inšpiratívnu) diskusiu k jednotlivým prezentovaným témam a problémom. Tešíme sa na Vašu
účasť.
Doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
a kolektív KDAIM JLF UK a UN Martin

MIESTO KONANIA A DÁTUM
23.-25. máj 2018
Snowland, Valčianska dolina, okr. Martin
TÉMY
Varia
Workshopy – simulačné tréningy
ODBORNÝ GARANT
Sekcia pediatrickej intenzívnej starostlivosti SPS
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
VEDECKÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
MUDr. Marián Fedor, PhD.,
MUDr. Alena Ľuptáková, PhD.
MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.
PhDr. Eva Kučerová
Elena Mikušová
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM
OZ na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska,
Kollárova 2, 036 01 Martin
Elena Mikušová: mobil: +421 907 603 093,
e-mail: sekrkdaim@unm.sk

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
do 31. 3. 2018 - prihláška na aktívnu účasť
do 1. 5. 2018 - prihláška na pasívnu účasť
Prihlášky posielajte na:
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM
Kollárova 2, 036 01 Martin
Elena Mikušová,
mobil: +421 907 603 093,
e-mail: sekrkdaim@unm.sk
doc.MUDr. Slavomír Nosáľ,PhD.,
mobil: +421 905 284 446,
e-mail: slavonosal@yahoo.com
POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti získate po skončení odborného programu.
POPLATKY

Registračný poplatok

40 €

UBYTOVANIE
Možnosti ubytovania v areáli Snowland:
Ubytovanie si rezervujú účastníci podujatia individuálne
Kontakt na rezerváciu ubytovania:
Jana Ľahká: mobil: +421 903 705 866
e-mail: penzionpodpivnicou@snowland.sk
Penzión Perún a Penzión pod Pivnicou**
Dvojlôžková izba

40 € / noc

Dvojlôžková izba s prístelkou

55 € / noc

Dvojizbový apartmán pre 3 osoby

60 € / noc

Dvojizbový apartmán pre 4 osoby

705 € / noc

Dvojizbový apartmán pre 5 osôb

80 € / noc

Chata Borovica*
Apartmán 2+1

60 € / noc

Dvojspálňový apertmán 2+2

70 € / noc

Trojspálňový apartmán 2+2+2

100 € / noc

Trojspálňový apartmán 2+2+2+2

140 € / noc

Chata Jedlička*
Dvojlôžková izba

60 € / noc

Trojlôžková izba

80 € / noc

Chata SKI*
Kapacita max.14 osôb

250 € / noc

Hostel u Yetiho (turistická ubytovňa)
Trojlôžkové izby s
13 € / 1 osoba / noc
možnosťou prístelky
V cenách nie sú zarátané poplatky obce a to: 0,40€/osoba/noc.
Podrobnejšie info: www.snowland.sk

Alternatívna možnosť ubytovania: Hotel Impozant****

PRIHLÁŠKA
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej
medicíny JLF UK a UNM
Kollárova 2, 036 01 Martin
e-mail: sekrkdaim@unm.sk
e-mail: slavonosal@yahoo.com

1. Valčianske nástrahy
23. – 25. mája 2018, Snowland, Valčianska dolina
ID v SLK / SKSaPA: __________________________________________________
Priezvisko, meno a titul: _______________________________________________
Pracovisko: _________________________________________________________
___________________________________________________________________
Adresa pracoviska: ___________________________________________________
___________________________________________________________________

tel.: _______________________________________________________________
fax: _______________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________
PRIHLASUJEM SA K ÚČASTI:

□

aktívnej

□

pasívnej

Názov prednášky: _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Autori: ______________________________________________________________
Pracovisko (bez skratiek): _______________________________________________

________________________
podpis

