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Účastníci 6. on-line kurzu CEEA, 23.-25.11.2020 

 

Vážené kolegyne a kolegovia, blíži sa termín posledného kurzu šesťročného cyklu 

CEEA, do ktorého ste boli zaradený(á), preto by som Vám rád poskytol bližšie informácie 

o kurze. 

Kurz, ktorý organizuje naše centrum spoločne so SSAIM a Spoločnosťou pre kriticky 

chorých, sa vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu uskutoční virtuálne, on-line. 

Zo strany organizátorov bude použitý univerzitný program MS Teams. Na pripojenie na 

výzvu nie sú potrebné ďalšie inštalácie, ale pre väčší komfort  odporúčame zriadiť 

bezplatné Microsoft konto (https://account.microsoft.com/account?lang=sk-sk) a nainštalo-

vať do počítača, tabletu alebo mobilu aplikáciu MS Teams (https://www.microsoft.com/sk-

sk/microsoft-365/microsoft-teams/download-app) s emailovou adresou, ktorú uvediete 

v prihláške. Je možné, že viacero budúcich vzdelávacích aktivít bude s použitím tohto 

programu. Neskôr dohodneme podrobnosti a časy skúšky spojenia.  

Kurz prebehne iba v mierne skrátenom podaní, rezervujte si preto voľno a pripravte 

vhodné pokojné  miesto pre počítač, kameru a mikrofón.  

Kurzový poplatok je 10 € pre členov SSAIM a 15 € pre nečlenov. Poplatok uhradíte 

spoločne so zborníkom (zborníkmi) na ďalšiu výzvu na účet alebo cez Viamo do 

11.11.2020  

Cena zborníka je 10 €, pre každého budú k dispozícii na zaslanie poštou najmenej dva 

zborníky.  

Prihlasujte sa on-line cez stránku https://form.jotformeu.com/70293087794366, 

prípadne s použitím formulára.  

Kurz sa začne v pondelok presne o 8:00 hod, prosím o dochvíľnosť.  

Každý deň sa pre potreby CEEA a pre požiadavku akreditačnej rady bude registrovať 

vaša on-line prítomnosť. Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré bude použité aj na získanie 

záverečného 6-ročného certifikátu, bude vydané iba tým účastníkom, ktorí sa zúčastnia 

celého kurzu. 

Súčasťou kurzu je aj spätná väzba - záverečné hodnotenie priebehu kurzu a prednášajú-

cich.  

Tešíme sa na virtuálne stretnutie 
 

S pozdravom 

 

 

 

 

MUDr. Štefan Trenkler, PhD. 

koordinátor Slovenského centra CEEA 

 

V Košiciach 12.10.2020  
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