Ubytovanie:
Ponuka ubytovacích možnosti v centre Ke:
Hotel Bristol, Orlia 3 – t.č. 055/ 7290077 - raňajky
Hotel Centrum, Južna trieda 2 – t.č. 055/6220305
Hotel Glória palác, Bottova 1 (Aupark), 055/6257327 - raňajky
Apartmnový hotel City Residence, Bačíkova 18, 055/6228601
Hotel Zlatý Dukát, Hlavná 11, 055/7279333 - raňajky
Hotel Yasmin – lucia.sejkova@hotel-yamin.sk – raňajky, (dohodnutá
skupinová zľava pre viac ako 20 účastníkov)
Pension Slovakia, Orlia – t.č. 055/7289820 - raňajky
Penzion Hradbová,Hradbová – t.č. 055/7290666 - raňajky
Pension Grand , Kovačska 65 - 6337546 raňajky (predbežne rezervácia
pre cca 40 miest)
Ubytovňa Mestský park č.13 – 0903903773, 055/6333904 (prebežná
rezervácia pre cca 35 miest)
Turistická ubytovňa K2, Štúrova ul. – p. Čorňáková 055/6255948
(prebežná rezervácia pre cca 50 miest)
Mimo centra:
Hotel Bankov, Dolný Bankov 2, 055/6324522 raňajky /taxi do centra

Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek
Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii
Regionálna komora sestier a pôrodných
asistentiek KE I
Slovenská lekárska spoločnosť
Psychiatrické oddelenie UNLP Košice

Mail stránka na možnosti výberu ubytovania:
http://www.travelguide.sk/svk/kosice/ubytovanie/
ubytovanie si účastníci zabezpečujú samostatne
Obed:
Zabezpečenie obedového menu v centre – v cene 5 €
Reštauracia Grand / Aula Hlavna 68 KE
Spoločenský večer:
Divadelné predstavenie

Historická budova Štátneho divadla :
Grófka Marica

Vás srdečne pozývajú na
XVII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER
PRACUJÚCICH V PSYCHIATRII s medzinárodnou účasťou

Na tému
„Starostlivosť o psychiatrického pacienta v 21. storočí.“
Organizovaná pod záštitou primátora mesta Košice a riaditeľa
UNLP Košice
8. – 9. októbra 2015
KOŠICE

Historická radnica mesta Košice, Hlavná 59, 010 01 Košice

Do 30.6.2015 – prihlásenie aktívnej účasti spolu s abstraktom
Záväzná prihláška – aktívna účasť do 15.7.2015
pasívny účastník do 31.8.2015

Prednáškové bloky
 Quo vadis – kam kráčaš psychiatria
 Prax založená na dôkazoch
 Právne aspekty v psychiatrii
 Varia

Banka :

VÚB a.s. Bratislava

Názov účtu : Slovenská komora SK S a PA, Amurská 71, 821 06
Bratislava

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Číslo účtu :

KONFERENČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA

Variabilný symbol : 4129

Prenájom priestorov, konferenčné materiály, technickú
konferencie, recenzovaný elektronický zborník s ISBN.

podporu

Platba prijatá
do 31.8.2015

Od1. 9.2015 a v
deň konania
konferencie

člen SK SaPA

20 €

30 €

nečlen SK SaPA

35 €

45 €

Autor
(konferenčný
poplatok
nehradí prvý autor prednášky)

0€

/

Zahraničný účastník

35 €

35 €

Kategória účastníkov

16 70 16 98 54 / 0200

Každý účastník konferencie je povinný prihlásiť sa na aktivitu
sústavného vzdelávania aj elektronicky prostredníctvom portálu SK
SaPA. V prípade neúčasti na konferencii poplatky nebudú vrátené.
Záväznú prihlášku - návratku, spolu s kópiou potvrdenia
o zaplatení konferenčného poplatku, spoločenského večera je
potrebné
zaslať
emailom
na
emailovú
adresu:
17konferencia@gmail.com do 15.7.2015 – aktívny účastník, do
31.8.2015 – pasívny účastník.
KONTAKT NA ORGANIZAČNÝ VÝBOR

INÉ POPLATKY
Spoločenský večer 8.10.2015
Divadlo/ občerstvenie

15 €

Obed Reštaurácia - 8.10.2015

5€

Obed Reštaurácia - 9.10.2015

5€

PhDr. Katarína Samecová, vedúca sestra Psychiatrického odd.,UNLP
pracovisko Tr. SNP 1, 040 11 Košice t.č. 0907134677, 055/640 2728,
e-mail: katarina.samecova@unlp.sk
Anna Ruščáková – sekretariát PsychO. UNLP KE , 055/6402102
e-mail: anna.uscakova@unlp.sk

Konferenčný poplatok a spoločenský večer prosíme uhradiť do
30.8.2015 na účet SK SaPA.

PRACOVNÝ VÝBOR

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. – predsedníčka sekcie
Tel.č: 0911 199 967

e–mail: hrindova.tatiana@gmail.com

meotar 0

dataprojektor

0

videotechnika 0

Mám záujem kandidovať vo voľbách do výboru sekcie sestier pracujúcich v
psychiatrii:
áno 0
nie 0
NÁVRATKA
Záväzná prihláška na XVII. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich
v psychiatrii s medzinárodnou účasťou konanú 8.10.-9.10.2011 v
Košiciach
Priezvisko, meno, titul : ……………………………………………….............
………………..
Adresa bydliska :
………………………………………………………………………….
Adresa pracoviska : ………………………………………………….....
……………………
Telefón, mobil, e-mail : ……………………………………………........….......
……………….
Pracovné zaradenie : ……………….......................................……

Záväzné objednanie:
obed – 8.10.2015: 5,-€
obed – 9.10.2015: 5,-€

áno 0
áno 0

nie 0
nie 0

spoločenský večer : 15,- €

áno 0

nie 0

Dátum : ……………………

Podpis : ……………………

Záväznú návratku, spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení konferenčného
poplatku, spoločenského večera je potrebné zaslať emailom na emailovú
adresu:
17konferencia@gmail.com do 15.7.2015 – aktívny účastník,
do 31.8.2015 – pasívny účastník.

Registračné číslo :................................…
Člen SK SaPA : áno 0 nie 0
Účasť : aktívna 0

pasívna 0

Súhlásim s uverejnením príspevku vo forme článku v zborníku s
pridelením ISBN
áno 0 nie 0
Názov
prednášky.......................................................................................................
......................................................................................................................
Posteru ..........................................................................................................
.............
Autor :
………………………………………………………………………………………
Spoluautor
……………………………………………………………………….......………

POKYNY PRE AUTOROV
Dĺžka prednášky je maximálne 15 min. (cca 8-10 slaidov) s formou data projekcie vo formáte Microsoft PowerPoint na USB nosičoch.
Štruktúra príspevku do zborníka:
1. Názov príspevku – presne vystihuje obsah článku pod názov sa uvádza
autor/autori bez titulov a zariadenie, v ktorom pracujú.
2. Súhrn (abstrakt) – krátka a výstižná charakteristika článku (max.150 slov).
3. Kľúčové slová – vyplývajú z názvu a obsahu textu, max. 3 - 5.
4. Vlastný text príspevku – úvod, text príspevku (jadro), záver.
5. Zoznam bibliografických odkazov (max. 10).
6.

Kontaktné údaje autora (meno vrátane akademických titulov, úplná
korešpondenčná adresa vrátane emailu).

Úprava textu:

riadkovanie 1,5, typ písma Times New Roman, veľkosť 12, na zvýraznenie použiť
kurzívu (italic) alebo tučné písmo (bold), skratky pri prvom použití vysvetliť celým
textom
Aktívni účastníci konferencie zašlú svoje spracované príspevky podľa „Pokynov
pre autorov“ v elektronickej forme pre uverejnenie v recenzovanom
elektronickom
zborníku
ako
prílohu
na
e-mailovú
adresu
17konferencia@gmail.com s predmetom „Príspevok - meno autora do 30.6.2015

