UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE
A
LEKÁRSKA FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH
V SPOLUPRÁCI

Ústav Experimentálnej
Medicíny

SO SLOVENSKOU AKADÉMIOU VIED – ODDELENÍM
MOLEKULÁRNEJ APIDOLÓGIE ÚSTAVU EKOLÓGIE LESA VO
ZVOLENE
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO V BRATISLAVE
POZÝVAJÚ NA

XVII. FYTO – APITERAPEUTICKÉ
DNI
s medzinárodnou účasťou
v Košiciach
konané v dňoch 21. a 22. septembra 2019

Informácie a organizačné pokyny
Miesto konania: Kultúrno - spoločenské centrum JUŽAN, Košice, Smetanova ul.č.4
Témy:
1.
2.
3.
4.
5.

Apiterapia
Fytoterapia
Funkčné potraviny
Probiotiká a zdravie
Varia z oblasti naturálnej medicíny

MUDr. Štefan Košlík, CSc.
Ambulancia naturálnej medicíny
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

Registrácia v mieste konania dňa 21.9.2019 od 8:30.
Účastnícky poplatok:

zamestnanci UNLP, LF UPJŠ a SAV
študenti a dôchodcovia
ostatní

Návratku potvrdzujúcu záujem o účasť na podujatí, prípadne aj o obed
a o spoločenský večierok a v prípade aktívnej účasti aj abstrakty prosíme poslať
najneskôr do 9.8.2019 na email: monika.kvakova@upjs.sk alebo na adresu:

30 €
20 €
35 €

V prípade nejasností volajte 0905 367 020 alebo 0948 027 101.

Účastnícky poplatok (ktorý treba zaplatiť pri registrácii) zahŕňa tašky, v ktorých bude
zborník súhrnov prednášok,písacie potreby, propagačné materiály, čaje, vzorky
liečivých rastlín, včelie produkty a funkčné potraviny.
Ubytovanie odporúčame v blízkosti KSC Južan a to:
Hotel AKADÉMIA cca 5 minút chôdze od KSC, tel. č. 055/7260 700 resp. 0940141135.
Hotel CENTRUM cca 10 minút chôdze od KSC, tel. č. 055/622 03 50 resp. 0902
755 755.
Obed na 21.9.2019 – pre tých, ktorí si ho objednajú priloženou Návratkou– bude
zabezpečený v závodnej jedálni UNLP – cca 200 m od KSC Južan v cene 4 €,ktorú treba
zaplatiť pri registrácii
Spoločenský večierok pre záujemcov sa bude konať dňa 21.9.2019 v závodnej jedálni
UNLP. Poplatok 15 € (zahrňujúci švédske stoly, nápoje a hudbu, tombolu) treba
zaplatiť pri registrácii.
Lekárom – členom SLK, ktorý sa zapíšu do prezenčnej listiny (bude jedna na 21.9.
a jedna na 22.9.), budú pridelené kredity za účasť na medzinárodnom podujatí.
Abstrakty prednášok posielajte vo formáte A5 vertikálne maximálne 320 slov – ich
kópie budú uverejnené v Zborníku.

Toto podujatie je podporené projektom PROBIO-3: NFP313010T651.

