
 

 
  

SLOVENSKÁ DIVÍZIA MEDZINÁRODNEJ AKADÉMIE PATOLÓGIE 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PATOLÓGOV SLS 

a 

ÚSTAV PATOLOGICKEJ ANATÓMIE JLF UK A UNM 

 

VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ NA  

XXII. 
Martinský bioptický seminár SD-IAP 

 
v dňoch 04. – 05. 11. 2016 

 

 
  

 

KÚPELE LÚČKY, a.s. hotel Choč 



 

 
 

SLOVENSKÁ DIVÍZIA MEDZINÁRODNEJ AKADÉMIE 

PATOLÓGIE (SD-IAP) a 
ÚSTAV PATOLOGICKEJ ANATÓMIE JLF UK A UNM  

 
usporiadajú v spolupráci so 

 Slovenskou spoločnosťou patológov SLS 

XXII. Martinský bioptický seminár SD-IAP 
 

Lúčky, 04. - 05. novembra 2016 
 

1. informácia 

 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

 

 dovoľujeme si Vás pozvať na XXII. Martinský bioptický seminár SD-IAP, ktorý sa uskutoční  

v dňoch  04. - 05. novembra 2016 v Kúpeľoch Lúčky (pri Ružomberku).  

 Program seminára zahŕňa tradičnú diskusiu v rámci demonštrácie zaujímavých bioptických 

prípadov, prednášaných skúsenými patológmi zo SR a ČR.  

 

Ubytovanie si zaisťujte PRIAMO v hoteli CHOČ (www.kupele-lucky.sk) do 15. 10. 2016, a to na 

kontaktoch: 

e-mailom: market@kupele-lucky.sk  
telefonicky:  KÚPELE LÚČKY, a.s., hotel Choč,  

Tel: 044-4375126, Ing. Melichová 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o odpoveď s vyjadrením záujmu o účasť a uvedením počte 

účastníkov, a to najneskôr do 24. októbra 2016  na mailovú adresu: pana@jfmed.uniba.sk,  alebo poštou 

s použitím priloženej návratky.  

Preparáty a definitívne pozvánky budú zasielané výlučne na základe došlých odpovedí.  

Ďakujeme Vám vopred za Váš záujem a tešíme sa na stretnutie na seminári.  

 

V Martine, 21. septembra 2016 

 

prim. MUDr. P. Szépe, CSc., v.r.     prof. MUDr. L. Plank, CSc., v.r. 

za organ. výbor seminára      prezident SD-IAP  

zást. prednostu ÚPA JLF UK a UNM    prednosta ÚPA JLF UK a UNM 

  

     doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc., v.r. 

     prezident SSP-SLS 

 

                                           

N á v r a t n á   p r i h l á š k a. 

 

Prihlasujeme sa záväzne k odberu jednej sady seminárových preparátov a k účasti na seminári v počte ....   

patológov z nášho pracoviska. 

 

Pracovisko: .................................................................................................................................................... 

 

V ............................    dňa ...................... 2016                                       ..............................................                                              

                                                                                                           meno, resp. podpis   

http://www.kupele-lucky.sk/
mailto:market@kupele-lucky.sk
mailto:pana@jfmed.uniba.sk

