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Lékařskou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy,
Českou asociací sester

Prezident kongresu:
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Organizátor:
Congress Prague

nový náhradní
termín
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Pozvánka
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom vás opětovně, v návaznosti na nastalé změny, způsobené vývojem pandemické 
infekce, co nejsrdečněji pozvali na XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, 
který jsme museli z nastalých důvodu přeložit na nový náhradní termín, 7. až 9. října 2020 na 
stejném místě, ve Špindlerově Mlýně v kongresových prostorách hotelu Harmony Club.
S týmem spolupracovníků se budeme i nadále snažit připravit pro vás hodnotný program, 
věnovaný širokému spektru témat infekčního lékařství. Věříme, že vás náplň kongresu zaujme 
a bude přínosem pro odborný růst nás všech. Nedílnou součástí programu budou posterová 
sdělení a také sekce zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích.

Těšíme se na setkání s vámi, věříme že v klidnějších časech, ve Špindlerově Mlýně.

 Za pořadatele:
 doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
 předseda SIL ČLS JEP a prezident kongresu

Společenskou záštitu nad XXIV. česko-slovenským kongresem o infekčních nemocech převzal:  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví ČR pro zdravotní péči
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Organizace kongresu:
Congress Prague | www.congressprague.cz 

Termín a místo konání:
7. – 9. října 2020
Harmony Club Hotel 
Bedřichov 106 
543 51  Špindlerův Mlýn 
GPS souřadnice: 50°43‘48.988“N, 15°36‘7.996“E

Hlavní témata odborného programu:

Vědecký výbor: 

Organizační výbor:

Neuroinfekce
Spondylodiscitidy
Protivirová léčba

Mezioborové přístupy v očkování
Cestovní medicína u dětí a seniorů
Varia

doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., předseda
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
doc. MUDr. Katarína Holečková, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Václav Chmelík
MUDr. Aleš Chrdle
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D.
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.

doc. MUDr. Pavol Kristian, Ph.D.
MUDr. Petr Kümpel
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
MUDr. Adam Vitouš

Soňa Bergmanová
MUDr. Lenka Hobzová
MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D.
Lenka Kohoutková

MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.
Bc. Jaroslava Košťálová
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.

Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Ko-
nečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 5. září 2020. Přihlášku lze podat pouze 
on-line. Přihlášky k aktivní účasti na adrese www.congressprague.cz/sil20.
Součástí odborného programu budou i vyžádané přednášky. 
Aktualizovaný odborný program bude zveřejňován na www.congressprague.cz/sil20.

Certifikáty
Účast na kongresu v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celo ži-
vot ní ho vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude potvrzena certifikátem a ohodnocena přísluš-
ným počtem kreditů. 
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Účast na kongresu v samostatné sekci zdravotních sester je garantována Českou asociací sester. 
Pro vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky ve zdravotnictví v nelékařských profesích bude 
pořadatelem vystaveno potvrzení o účasti. 

Organizace kongresu
Congress Prague www.congressprague.cz
Koordinátorka pro registraci a ubytování  |  Tel. +420 241 445 815
Veronika Lounová veronika.lounova@congressprague.cz
Koordinátoři pro organizaci a program kongresu, doprovodnou výstavu firem |+420 214 445 813 
Pavel Revický pavel.revicky@congressprague.cz | GSM +420 724 264 870
David Vašek david.vasek@congressprague.cz 
Gabriel Novák gabriel.novak@congressprague.cz 

Registrace 
Registrace na kongres je možná výlučně on-line na adrese www.congressprague.cz/sil20.
Upozornění: Registrace je považována za platnou v okamžiku, kdy účastník zaplatí registrační 
poplatek na účet organizátora.

Registrační poplatky

Kategorie

Platba přijatá

do 15. 8. 2020 do 15. 9. 2020 po 16. 9. 2020(1)

Lékař | člen pořádajících odborných společností  
SIL a SSI 800,– 900,– 1.000,–

Lékař | ostatní účastník 950,– 1.050,– 1.150,–

Student | lékař před atestací(2) 550,– 600,– 650,–

Jednodenní účast v sekci lékařů  
7., 8. nebo 9. 10. 2020 500,– 550,– 600,–

Zdravotnický pracovník v nelékařských profesích  
| účast na celém programu kongresu 550,– 650,– 750,–

Zdravotnický pracovník v nelékařských profesích  
| jednodenní účast na programu sekce zdravot nic kých 
pracovníků v nelékařských profesích 8. 9. 2020

400,– 450,– 500,–

Reprezentant firmy(3) 950,– 1.050,– 1.150,–

Doprovodná osoba 450,– 450,– 450,–

Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

(1)  Zaregistrovat se na místě 7. října 2020 a později bude možné pouze v případě, že kapacita kongreso-
vého centra nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platné-
mu registračnímu poplatku účtován doplatek 150 Kč.

(2)  Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 
35 let (dovršený v roce 2020) a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu. U lékaře před 
atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.

(3)  Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongre su 
jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrační poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie Doprovodná osoba):
• registrační průkaz • účastnickou tašku s kongresovými materiály (s výjimkou jednodenní účasti) 
• vstup na odborný program a doprovodnou výstavu • programový sborník a ostatní kongresové 
materiály • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek

Registrační poplatek v kategorii Doprovodná osoba zahrnuje:
• registrační průkaz • vstup na doprovodnou výstavu • občerstvení s kávou v průběhu progra-
mových přestávek
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Registrace a platba
• vyplněný registrační on-line formulář odešlete organizátorovi
•  po zpracování Vaší registrace obratem obdržíte na elektronickou adresu doklad – výzvu k úhradě 

(obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)
• registrace je platná až dnem připsání Vaší platby na účet organizátora
• případné nedoplatky/přeplatky s vámi vyřešíme na místě

Kongresové obědy pro registrované účastníky
Součástí registračního poplatku účastníka kongresu není kongresový oběd.
Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou kongresový bufetový oběd s nápojem 
objednat on-line prostřednictvím registračního formuláře. 
Kongresový bufetový oběd s nápojem je možné si on-line objednat na dny 7., 8., a 9. října 2020. Cena 
kongresového obědu s nápojem je 260 Kč (zahrnuje DPH 15 %).

Doprovodný program kongresu
Diskusní fórum infektologů
Termín konání: středa 7. října 2020, 19.30 hod., Společenský sál Harmony Club Hotelu.
Cena – vstupné: Vstup na diskusní fórum infektologů je součástí registračního poplatku.
Diskusní fórum infektologů je součástí programu kongresu a je určeno pro všechny registrované 
účastníky a reprezentanty zúčastněných firem. 
Pořadatelem diskusního fóra je Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, pořadatel kongresu.
Vstup pro registrované účastníky kongresu je výhradně na registrační průkaz. Součástí diskus-
ního fóra infektologů je společná večeře s nápoji, zajištěná hotelovým cateringovým servisem. 

Společná večeře
Pořádaná Společností infekčního lékařství ČLS JEP pro registrované účastníky kongresu, 
kteří si koupí vstupenku.
Termín konání: čtvrtek 8. října 2020, 19.30 hod, kongresový sál a společenské prostory  
Harmony Club Hotelu.
Cena vstupenky: 600 Kč (cena zahrnuje DPH)
Společná večeře není součástí programu kongresu. Koná se v čase mimo program kongresu. 
Pro účast na společné večeři je nezbytné si koupit vstupenku.

Zájemci o účast z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou vstupenku koupit předem 
v rámci on-line registrace nebo na místě v registračním centru kongresu do 7. října 12.00 hod. 
(počet vstupenek je však limitován kapacitou společenských prostor v místě konání).

Hotelové ubytování
Nabídku kongresového ubytování naleznete na adrese www.congressprague.cz/sil20
Ubytování si můžete objednat prostřednictvím registračního on-line formuláře.
Rezervaci ubytování Vám obratem potvrdíme (do vyčerpání kapacity jednotlivých hotelů). Jméno 
spolubydlícího(cí), s nímž chcete být ubytován(a), uveďte ve formuláři v kolonce „poznámka“.
Podrobné a aktualizované informace o XXIV. česko-slovenském kongresu o infekčních nemocech, 
včetně on-line registrace, přihlášky k aktivní účasti, rezervace hotelového ubytování a dalších slu-
žeb, najdete na www.congressprague.cz/sil20.

GDPR
Odesláním registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře včetně jeho scan kopie) 
podle této pozvánky dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s. r. o.: se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými 
v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci 
a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s. r. o., s řešením a vypořádáním dalších souvisejících 
objednávek vztahujících se k Vaší účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s. r. o., 
s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů vztahujících se k Vaší účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných 
Congress Prague, s. r. o., to vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění a Obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), celým názvem: nařízení Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoliv 
odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s. r. o. Účinnost odvolání souhlasu nastává 
druhý den po dni doručení.
Berete na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu Vás nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně 
objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s. r. o.
V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení 
neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).


