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Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka  
a jeho životné prostredie: Integrálna ekológia Laudato si 

17.6.2016, Košice, Congress Hotel Centrum 

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
TERMÍN   17. júna 2016 (Piatok) 
 

MIESTO   Congress Hotel Centrum***  
KONANIA  Dom techniky ZSVTS KE s.r.o.  

Južná Trieda 2A  
Košice, PSČ 04323  
mail: info@hotel-centrum.sk 
tel.:   +421 55 622 0350, fax:   +421 55 622 0486  
www.hotel-centrum.sk 

  

Mapa: http://www.hotel-centrum.sk/sk/Hotel-centrum-dom-techniky/Kontakty-67.html 
 

REGISTRÁCIA  výlučne elektronicky na web-stránke:  www.kklz.sk  
   (po vyplnení formuláru stránka automaticky odošle potvrdenie) 
 

KONFERENČNÝ pri platbe prevodom vopred  (do 14.6.2016) 10,- EUR 
POPLATOK   pri platbe v hotovosti na mieste   15,- EUR 
 

Zahŕňa náklady na organizačné a technické zabezpečenie konferencie, 
konferenčné materiály, občerstvenie počas prestávok a obed. 
Účastníkom sa neposkytuje tzv. nefinančné plnenie v zmysle 
príslušných zákonných predpisov.  

 

Platobné údaje  Číslo účtu – IBAN: SK20  0200 000000 309 517 0259  
SWIFT: SUBASKBX  
Variabilný symbol: číslo mobilného telefónu účastníka  
(bez úvodnej 0 - napr.: 999 888 777) 
Špecifický symbol: 1762016 
Poznámka/informácia pre prijímateľa: Košice 2016, meno a priezvisko 

    --------------------------- 
Každá platba musí obsahovať variabilný symbol a meno osoby, za ktorú 
je poplatok uhrádzaný, inak nebude možné platbu identifikovať  
a poplatok bude považovaný za neuhradený! 
Uhradené poplatky sa v prípade neúčasti nevracajú.  

 

UBYTOVANIE  Organizátori ubytovanie nezabezpečujú.  
Vzhľadom na prebiehajúce iné akcie v tom istom čase odporúčame 
včasnú rezerváciu ubytovania – napr. cez www.booking.com 
 

Možnosť ubytovania v študentskom domove TECHNICKEJ UNIVERZITY 
(ulica Boženy Nemcovej 1, viď. mapka 2): bunka 2 + 1 (vlastné sociálne 
zariadenie) cena za osobu 15 EUR + 1,50 EUR mestská daň  
Rezervácie - tel.: 055- 602 58 38 / mailom na:  bozenka@sdaj.sk   
(odvolať sa na konferenciu). 

       

ORIENTÁCIA   miesto konania (mapka 1), ŠD Technickej univerzity (mapka 2)  
 

KREDITY CME sa udelia podľa platných predpisov len vopred registrovaným účastní-
kom: potvrdenia ARS CME sa vydávajú pri ukončení konferencie  
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Mapka 1 Prístup do miesta konania od železničnej a autobusovej stanice 
 

 
 
Kontakt na taxislužbu 

 Easy taxi  0907 234 263, 1919 333 333( 3€ celé mesto – niekedy sa ale čaká aj 30 min) 

 Student taxi  0949 070 707 (ceny – tarifa, príde do 5 minút)  
 

Mapka 2 Prístup do miesta konania od  študentskej ubytovne 

 

 


