
          
 

                               
Milí členovia a priatelia, 

 

                        Slovak Crohn Club organizuje pri príležitosti Medzinárodného 

dňa Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy pre svojich členov ich rodinných 

príslušníkov rozšírené aj pre detských členov a ich rodičov víkendové 

edukačné stretnutie spojené s Valným zhromaždením v Žiline so zaujímavým 

programom. Záštitu prevzal prezident SGS doc. MUDr. Ľ. Jurgoš, PhD.       

 

                 5. – 8. mája 2017  v Hoteli Slovakia Žilina      

 
Súčasťou slávnostného stretnutia sú odborné prednášky v sobotu dopoludnia spojené 

s diskusiou. Hlavnou náplňou odborných prednášok budú IBD pacient a zlepšenie jeho kvality 

života.  

Prednášajúci: predsedníčka Viola Števurková, MUDr. Laura  Gombošová, PhD – Úloha 

parenterálnej výživy u IBD pacientov, Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. – 

Psychologická pomoc pre IBD pacientov, MUDr. Kopač Cyprian, PhD – ortopéd, MUDr. 

Hlísta Milan – skúsenosti s IBD pacientami, MUDr. Čierna Iveta, PhD – pediater a jeho 

skúseností s liečbou IBD u detí, MUDr. Kaščák Marian, PhD – Historky z histórie medicíny 

(Zmena programu vyhradená.) 

 

Program stretnutia 

 

 5. 5. 2017   od 14.00 Ubytovanie sa na recepcii hotela. 

                     18.30 hod večera a slávnostné privítanie účastníkov stretnutia a DJ. 

 

 6. 5. 2017   09.00 hod registrácia členov SCC 

                     09.30 hod Otvorenie - Prvá časť prednáškového bloku 

                     10.30 hod prestávka na kávu, čaj 

                     10.50 hod Druhá časť prednáškového bloku s diskusiou. 

                     12.30 hod  Obed 

                     14.00 hod Prehliadka mesta Žilina so sprievodcom. 

                     18.30 hod večera a spoločenský večer s DJ. 

 7. 5. 2017  Po raňajkách registrácia na Valné zhromaždenie SCC. 



                   9.30 hod Otvorenie a priebeh VZ SCC. 

                 10.00 hod  Výročné správy SCC a voľby do predsedníctva SCC 

                 12.00 hod Obed 

                 13.30 hod Návšteva Budatínského zámku prípadne Rajeckých Teplíc 

                 18.30  hod Večera  

                   .                                                      

8. 5. 2017  Po raňajkách rozlúčka a odchod z hotela. 

 

Podrobný program dostanete pri registrácií s prekvapením od SCC. 

 
              V prípade záujmu prísť medzi nás, je potrebné , aby ste nám uhradili poplatok -  pre 

člena klubu  20 €,  pre rod. príslušníka 50 €  ( celý pobyt stojí na osobu 190 € ) v prípade 

naších detských členov jeden rodič + dieťa 20 € a celá rodina 70 € (dvaja dospelý + dieťa)  

prevodom na účet SCC : SK8102000000000158638012, SUBASKBX, uviesť doplňujúci 

údaj Vaše meno pre identifikáciu platby. 

              Uhradením poplatkom do požadovaného termínu  27. marca 2017 potvrdíte záujem 

o stretnutie.  

              Ak poplatok uhradíte a svoju účasť neskoršie odrieknete, z poplatku Vám budú 

odrátané hotelové storno -  poplatky. 

             Ak máte nejasnosti ohľadom pobytu  alebo špeciálne obmedzenia v stravovaní, 

ohláste sa  na uvedenom tel. čísle 0908 573 841, 0907 550 987, taktiež ak sa z vážnych 

dôvodov nebudete môcť zúčastniť pobytu ! 

                                                                                                                                                                       

 

POKYNY POBYTU  

 

Doprava :  
individuálna – cestovné sa neprepláca 

 

Odporúčaný zoznam vecí : 

-  preukaz totožnosti 

-  lieky ktoré užívate  

 

Ak nemáte uhradené členské  10 €, na rok 2017, prosíme taktiež uhradiť na 
účet klubu SCC: SK8102000000000158638012  BIC: SUBASKBX a ( uviesť meno).     

 

 

                                                                                                               Predsednícvo SCC 

                 


