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Milé kolegyne a kolegovia, 

blíži sa termín piateho kurzu šesťročného cyklu CEEA, do ktorého ste boli zaradený(á). Posielam 

vám informácie o kurze. 

Kurz, ktorý organizuje naše centrum spoločne s ESA, SSAIM a SpKCh, sa uskutoční tradične 

v Košiciach na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A 

(www.ivvl.sk). Súradnice GPS: 48°44´719´N; 21°14´786´E.  

Doprava: Autobus číslo 16 z Hlavnej stanice, smer Podhradová, zastávka Polianska.  

Kurzový poplatok: 70 € pre členov SSAIM, 80 € pre nečlenov  

   Poplatok sa uhrádza pri registrácii na mieste a zahŕňa náklady na organizáciu kurzu, vrátane 

občerstvenia cez prestávok a diskusnej večere v stredu.  

   Cena ubytovania: dvojlôžková izba 16,0 €/osobu a noc, jednolôžková izba 26 €/osobu a noc plus 

miestny poplatok 1,5 €/noc.  
Cena stravy: raňajky 3,2 €, obed 4,5 €, večera 3,8 €. 
Cena zborníka: 10 eur, pre každého budú k dispozícii pri registrácii 3 zborníky, zvyšok podľa 

záujmu. Opýtajte sa kolegov, či majú záujem o zborník, aby sme ich nemuseli potom posielať poštou.  

Pobyt uhradíte priamo na mieste, zvlášť ubytovanie a zvlášť stravovanie. Uvítali by sme, ak by ste si 

kvôli urýchleniu procesu (iba cez prestávky) pripravili presne odpočítané sumy za registráciu, zborník 

a stravu. Na stravu budú vydané stravné lístky. Lístky na raňajky v stredu si vyzdvihnite vo Vet bare 

v utorok večer.  

V stredu večer bude príležitosť na neformálne stretnutie, vrátane bowlingu. Mali by byť prítomní aj 

naši zahraniční lektori; nebojte sa ich osloviť.   

V inštitúte je stála recepcia, v utorok je možný aj neskorý príchod. Možnosť parkovania. 

Kurz sa začne v stredu presne o 8.00 hod, prosím o dochvíľnosť. Prístup autom do Košíc sa 

v tomto čase predlžuje o 10 - 25 minút. Registrácia začne o 7.15 hod, o 8.00 bude prerušená.  

Máme viacero nových členov, budem naliehať, aby ste nosili menovky. Vytvárame aj komunitu.... 

Každý deň sa bude potrebné pre potreby CEEA a Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne 

medicínske vzdelávanie zapísať do prezenčnej listiny. Kredity budú udelené za skutočnú účasť. 

Nezabudnite na svoje registračné číslo SLK. Kurz má pridelených 20 kreditov.  

Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré bude použité aj na získanie záverečného 6-ročného 

certifikátu, bude vydané tým účastníkom, ktorí sa zúčastnia celého kurzu. 

Budeme od vás očakávať zhodnotenie kurzu pre CEEA a ARS CME. 

Ak ste na fejsbúku, prihláste sa do našej CEEA skupiny kde sú (popri našej stránke) aktuálne 

informácie a možnosť diskutovať. www.facebook.com/groups/1674857219467284/. 

V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek sa neváhajte na mňa obrátiť (strenkler@gmail.com). 

 

Tešíme sa na stretnutie.  
 

S pozdravom  

 

 

 

MUDr. Štefan Trenkler, PhD.   doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. 
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