Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Tel: +421 2/5292 2019, 5292 2020, fax:+421 2/ 5263 5611, e-mail: petrovicova@sls.sk

K A L E N D Á R 2020
odborných vzdelávacích podujatí Slovenskej lekárskej spoločnosti
Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) každoročne zostavuje a vydáva ročenku
Kalendár podujatí SLS (ďalej ročenka). Obsahuje základné informácie o plánovaných odborných a vedeckých vzdelávacích podujatiach SLS a jej organizačných zložiek, vrátane kolektívnych a pridružených členov, ktoré ako
hlavný organizátor alebo spoluorganizátor v rámci sústavného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov zabezpečuje, resp. ktoré odborne garantuje.
Okrem názvu podujatia, dátumu a miesta konania sú v nich uvedené aj kontaktné adresy organizátorov podujatí. V súlade s platnou legislatívou organizátori podujatí vydávajú ich účastníkom Potvrdenia o účasti s príslušnou
výškou CME kreditov.
Informácie o podujatiach sú zoradené podľa časovej následnosti a podľa
abecedného poradia názvov organizačných zložiek SLS (odborných spoločností, spolkov lekárov a spolkov farmaceutov). Okrem základných a ďalších
dôležitých informácií je v ročenke uvedený aktuálny zoznam všetkých odborných spoločností, ich sekcií, spolkov lekárov a spolkov farmaceutov s počtom
členov ku dňu redakčnej uzávierky. Tiež informácie o odborných vzdelávacích
podujatiach iných inštitúcií.
Priebežnú aktualizáciu informácií zverejnených v ročenke (zmeny dátumu
a miesta konania podujatí a pod.) a dodatočné zaradenie podujatí, ktoré neboli
do redakčnej uzávierky registrované na SLS zabezpečujeme prostredníctvom
stránky www.sls.sk, časopisu Monitor medicíny SLS.
Ročenka je bezplatne zasielaná všetkým výborom organizačných zložiek
SLS, vrátane kolektívnych a pridružených členov. Kalendár podujatí SLS 2020
bude vydaný v januári 2020.

PhDr. Želmíra Mácová, MPH
riaditeľka Sekretariátu SLS
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O B J E D N Á V K A „KALENDÁR podujatí SLS 2020“
(VS: 20-2002/8888)
Názov ﬁrmy:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Tel. / fax / e-mail:
IČO:

DIČ:

Objednávame si Kalendár SLS 2020 – v počte

IČ DPH:
kusov.

Cena 15 €/ks + poštovné/balné +DPH
Ceny sú stanovené dohodou (podľa zákona 18/1996 Z.z., v znení
neskorších predpisov), bez DPH! Slovenská lekárska spoločnosť je
platiteľom DPH. Faktúru vystavíme na základe Vašej objednávky.

Dátum:
Meno a priezvisko zodpovednej osoby
pečiatka ﬁrmy

