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pořádané 
 

Českou společností nukleární medicíny  
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  

 

PozvánkaPozvánkaPozvánkaPozvánka    
 

Vážené kolegyně a kolegové,  
 
z pověření výboru ČSNM Vás srdečně zveme na XLIX. Dny nukleární medicíny,  
které se budou konat ve dnech 12. – 14. září 2012 v hotelu GALANT v Mikulově. 
Doufáme, že se nám podaří vytvořit prostředí k Vaší spokojenosti, jak po stránce 
odborné, tak i po stránce společenské.  
 
Těšíme se na setkání s Vámi 
 
Za technicko-organizační sekretariát 
Jana Krajňáková  
tel.:  605 728 034 
email: dnynm@seznam.cz 
 

Za organizační výbor 
MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D, FEBNM 
ÚNM VFN  a  1. LFUK 
U nemocnice 5, Praha 2, 128 53 
tel.:  (+420)  224 965 700 
mobil:   (+420) 725 894 166            
email: jozef.kubinyi@vfn.cz 
 



 
VĚDECKÝ VÝBOR 

 
Předseda 

prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. 
Členové 

doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D. 
MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D, FEBNM 

MUDr. Otto Lang, Ph.D. 
Milena Matysová 
Ing. Václav Poljak 

Ing. Dana Prchalová 
PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

doc. MUDr. Petr Vlček, CSc. 
 
 
 

ORGANIZACE 
 

Výbor ČSNM 
MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D, FEBNM 

Jana Krajňáková 
 

 
 

ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ KONGRESU  
 

hotel Galant v Mikulově 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 
Místo konání: hotel Galant  

Mlýnská 2, 692 01, Mikulov 
www.galant.cz  
tel.: +420 519 323 353 
email: hotel@galant.cz 

  
Datum konání:  12. – 14. září 2012 
  
Termín uzavření  
včasné registrace: 

31. 7. 2012 

  
Registrace:  na stránkách ČSNM elektronicky (je připraven formulář) 

 
žádáme vás o včasnou registraci z důvodu dalšího organizačního 
zajištění služeb, včasná registrace je finančně zvýhodněná  
 
registrace v místě konání kongresu 
středa  12. 9. 2012  10.00 – 16.00 hod. 
čtvrtek 13. 9. 2012  08.00 – 16.00 hod. 
pátek  14. 9. 2012  08.00 – 10.00 hod. 
 
v případě registrace na místě bezhotovostní platba složenkou na poště 
nebo bankovním převodem !!! (peníze v hotovosti nelze přijmout)  

  
Potvrzení registrace:  po vyplnění registračního formuláře bude zasláno potvrzení o registraci 
  
Registrační poplatky: registrace do 31. 7. 2012 

člen ČSNM a SSNM – VŠ   1 600 Kč 
člen ČSNM, SSNM, ČAS – NLZP  1 200 Kč 
ostatní – VŠ     2 100 Kč 
ostatní – NLZP    1 500 Kč 
 
registrace po 31. 7. 2012 
člen ČSNM a SSNM – VŠ   1 900 Kč 
člen ČSNM, SSNM, ČAS – NLZP  1 500 Kč 
ostatní – VŠ     2 400 Kč 
ostatní – NLZP    1 800 Kč 
 

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborné přednášky, kongresové materiály, kávové 
přestávky, vstup na uvítací raut dne 12. 9. 2012, vstup na galavečer ČSNM dne 13. 9. 2012. 
 
Platbu  lze provést výhradně v rámci bezhotovostního styku !!! 
 
Platbu proveďte na základě potvrzení vaší registrace, které vám bude zasláno po vyplnění 
registračního formuláře, na účet č. 500617613/0300, variabilní symbol 2512080. 
Pro identifikaci platby je důležité vyplnit specifický symbol - tento údaj Vám bude zaslán spolu 
s potvrzením Vaší registrace. Pro snadnější identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce 
platby své jméno a příjmení. 
 

Daňový doklad Vám bude předán při registraci v místě konání kongresu. 
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Abstrakta budou zveřejněna v časopisu NM. 
 
 

Registrační poplatek nezahrnuje obědy. Oběd dne 13. 9. 2012 je možné objednat prostřednictvím 
registračního formuláře. Cenu 200 Kč hradí účastník hotově u registrace v místě konání kongresu. 
Objednávka obědu je závazná !  (kapacita stravovacích zařízení v Mikulově je omezená). 



Storno účasti:  o zrušení registrace musíme být vyrozuměni písemně emailem na adresu 
dnynm@seznam.cz a jozef.kubinyi@vfn.cz.  
 

Storno podmínky: 
 

storno před 31. 7. 2012 – vracíme 100% poplatku 
storno obdržené po 31. 7. 2012 – vracíme 75% poplatku 

  
Předběžný program:  středa  12. 9. 2012  12.00 – 18.00 zahájení a odborný program 

  19.00 – 22.00  uvítací raut 
čtvrtek 13. 9. 2012  08.00 – 17.00 odborný program 
     12.00 – 14.00   schůze výboru ČSNM 
  17.30 – 19.00 plenární schůze ČSNM 
  20.00 – 24.00 galavečer ČSNM  
pátek  14. 9. 2012  08.00 – 13.00 odborný program, závěr 

  
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina (bez tlumočení) 
  
Projekce:  dataprojekce, jiný způsob možný jenom po osobní domluvě 
  
Informace pro 
přednášející: 

pro ústní sdělení je vyhrazeno 10 minut (pokud nebyl individuálně předem 
domluven delší čas) + 5 minut na diskuzi 

  
Potvrzení o účasti:  certifikát s přidělenými kreditními body 
  
Postery:  vystaveny od 12. 9. 2012 od 12.00 hod. do 14. 9. 2012 do 10.00 hod. 

Postery, které zůstanou vystaveny 14. 9. 2012 po 10. hod., budou 
zlikvidovány.  

  
Firemní expozice:  vystaveny od 12. 9. 2012 od 12.00 hod. do 14. 9. 2012 do 10.00 hod. 
  
Občerstvení: o přestávkách 
  
Stravování:  ve čtvrtek dne 13. 9. 2012 bude podáván oběd v místě konání kongresu 

(jenom na základě předchozí objednávky, účastníci si platí sami) 
  
Ubytování: ubytování si účastníci zajišťují sami buď přímo v hotelu Galant nebo  

v nedalekých hotelech a penzionech 
 

Ubytování v hotelu Galant lze rezervovat prostřednictvím rezervačního 
formuláře, který najdete na internetových stránkách hotelu 
http://www.galant.cz/hotel/rezervace-ubytovani/ .  
Do poznámky uveďte, že se jedná o Dny nukleární medicíny, bude Vám 
účtována nižší dohodnutá cena:  
 

1/1 STANDARD  1500,- Kč/noc  
1/1 BUSINESS  1900,- Kč/noc 
1/2 STANDARD  1900,- Kč/noc   (Cena za 2 osoby v pokoji) 
1/2 BUSINESS  2300,- Kč/noc   (Cena za 2 osoby v pokoji) 

Cena ubytování zahrnuje DPH, snídani, wifi zdarma v celém objektu, parkovací stání ve dvoře 

objektu zdarma. Cena nezahrnuje poplatek obci 6,- Kč/os./noc. 
  
Parkování: pro ubytované hosty parkování v hotelu Galant zdarma 
  
Pojištění: organizátoři neberou odpovědnost za ztrátu, zcizení věcí, poškození 

osobního majetku, finanční ztrátu, zranění či smrt účastníků 
  
Doprovodný 
program: 

uvítací raut na zámku v Mikulově večer dne 12. 9. 2012 
galavečer ČSNM v prostorách hotelu Galant večer dne 13. 9. 2012 

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 


