
 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu si dovoľujeme namiesto pôvodného júnového termínu  

potvrdiť nový termín konania  

 

XXI. SLOVENSKÝ GERIATRICKÝ KONGRES 
s medzinárodnou účasťou 

 

v novom termíne 5. – 7. septembra  2022 

 
Hlavná téma:   Komplexná liečba seniorov v postcovidovom období 

 

Hotel PATRIA Štrbské Pleso 

 
 

I. informácia 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

❑ Miesto a čas konania kongresu: 

Kongresová sála Hotela PATRIA**** Štrbské Pleso, v dňoch 5. – 7. septembra 2022 

 

❑ Prihlášky na aktívnu účasť: 

Zasielajte poštou na adresu Organizačného výboru, II. klinika geriatrie LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Nám 

SNP 10, 814 65 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: skrcmery@milosrdni.sk  do 31.7.2022. Uveďte názov 

práce, meno, priezvisko, adresu autorov vrátane e-mailu a krátky štruktúrovaný abstrakt (max. 250 slov). O 

zaradení prihlasovanej práce medzi prednášky alebo do posterovej sekcie rozhodne Programová komisia.  

 

❑ Prihlášky na pasívnu účasť: 

Registrácia priamo na mieste možná 5.9. 22 od 12:00 hod., 6.9.22 od 8:00 do 18:00 hod., 7.9.22 od 8:00 hod.  

 

❑ Kongresový poplatok: 

Hradia účastníci pri registrácii (členovia SGGS 30 €, nečlenovia 40 €, zdravotné sestry 10 €,                                     

jednodňová registrácia 10 €). Aktívni účastníci (1. autor), dôchodcovia, študenti bez poplatku. 

 

❑ Prihlášky na ubytovanie:  

Záväzné prihlášky na ubytovanie posielajte e-mailom na recepcia@hotelpatria.sk , pri rezervácii je 

nevyhnutné, aby ste uviedli názov kongresu ako rezervačný kód. Podrobnejšie telefonické informácie 

môžete získať priamo v Hoteli PATRIA na tel. č. 052 – 784 89 99. Cena ubytovania: v dvojposteľovej izbe 

Štandard 94,- €  na noc, v dvojposteľovej izbe LUX 115,- € na noc  pre dve osoby, v jednoposteľovej izbe 

Štandard 82,- €, v  jednoposteľovej izbe  LUX  102, - €; v cene je zahrnuté ubytovanie, raňajky a parkovné. 

Uvedené zmluvné ceny platia pre záväzné rezervácie do naplnenia kapacity hotela. Organizačný výbor 

upozorňuje, že ubytovacia kapacita hotela je limitovaná a po jej naplnení nebudú organizátori ďalej ubytovanie 

zabezpečovať. Preto Vás prosíme o včasnú rezerváciu Vášho ubytovania. Informácie o iných možnostiach 

ubytovania na Štrbskom Plese poskytuje internet. 

 

❑ Prihlášky farmaceutických firiem: 

Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc., tel: 02/ 57887631, 02/ 57887361 e-mail: skrcmery@milosrdni.sk,  II. klinika 

geriatrie LF UK a UNsP  MB, Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava 

 Doc. MUDr. F. Németh, PhD., tel: 051/7011 310, email: feronemeth@yahoo.com , Klinika geriatrie, Fakultná 

 nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Hollého 14, 080 01 Prešov 

 

❑ Certifikáty: 

Účasť na kongrese je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania. Pridelený počet kreditov za aktívnu i 

pasívnu účasť bude oznámený v dostatočnom predstihu.  
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