
XV. rinofeSt – DeMonštračný kUrz 
SePtorinoPLaStiky

a enDoSkoPiCkeJ ChirUrgie PnD

5. – 7. február 2014

v priestoroch Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku
v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – Fakultnej nemocnici v Ružomberku 

a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Tlač: TESFO Ružomberok

klinika orL a chirurgie hlavy a krku v Ústrednej vojenskej nemocnici SnP
– fakultnej nemocnici v ružomberku a Slovenskej zdravotníckej univerzity v bratislave

Denná orL klinika, s. r. o., banská bystrica
rinologická sekcia Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

generálny sponzor:     

hlavní sponzori:       

Vás pozývajú na



Vážené kolegyne, kolegovia.

Dovoľujeme si Vás pozvať na XV. RINOFEST – demonštračný kurz septorinoplastiky a en-

doskopickej chirurgie PND. V snahe o uplatňovanie stále nových trendov v rinológii sme pri-

pravili pre Vás zaujímavý program. Novinka je možnosť endoskopickej disekcie PND a rinobázy 

na mrazených kadaveroch. Okrem domácich lektorov sa tradične zúčastní tohto kurzu prim. 

MUDr. Marián Kováč a doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc., ktorý pricestuje zo Švédska. Tento roč-

ník bude okrem endoskopickej chirurgie PND opäť venovaný chirurgii vonkajšieho nosa a no-

sového septa. Veríme, že lektorský tím Vám ponúkne teoretické aj praktické informácie užitoč-

né pre Vašu odbornú prax. Tešíme sa na stretnutie na dolnom Liptove.

MUDr. Marián Sičák, PhD.

Lektori a oPeratéri kUrzU:
Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc., Norrlands University Hospital, Umeå, Sweden

MUDr. Marián kováč, Denná ORL klinika, s. r. o., Banská Bystrica

MUDr. Marián Sičák, PhD., Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku v Ústrednej vojenskej 

nemocnici SNP – Fakultnej nemocnici, Ružomberok a SZU v Bratislave

organizačný Výbor:
MUDr. Marián Sičák, PhD. a pracovníci Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v ÚVN SNP 

– FN Ružomberok a SZU v Bratislave

oDborný PrograM:

streda 5. 2. 2014
•	endoskopická	disekcia	na	mrazených	kadaveroch	(7.00	–	17.00	h)

štvrtok 6. 2. 2014
•	chirurgia	nosa	a	nosového	septa	–	prednášky

•	živé	prenosy	operačných	výkonov

piatok 7. 2. 2014
•	endoskopická	chirurgia	nosovej	dutiny	a	PND	–	prednášky

•	živé	prenosy	operačných	výkonov

Prednášky budú zaradené striedavo medzi demonštračné operácie. 

Zoznam prednášok bude k dispozícii na kurze.

Začiatok prednáškového a operačného programu: 5. februára 2014 o 7.00 h

rokoVaCie Jazyky: slovenský, český, alternatívne anglický

MieSto konania: Seminárna miestnosť ORL kliniky, ÚVN SNP – FN Ružomberok 

Ústav anatómie, LFUK Martin

terMín PrihLášok: do 31. decembra 2013 na adresu:
 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

 Ústredná vojenská nemocnica SNP – Fakultná nemocnica

 Gen. Vesela 21, 034 26  Ružomberok

 tel./fax: 00421 44 438 26 34, e-mail: orl@uvn.sk

oSobná regiStráCia: 5. – 6. februára 2014, 07.00 – 15.00 h, sekretariát ORL kliniky

 7. februára 2014, 07.00 – 09.00 h, sekretariát ORL kliniky

UbytoVanie: Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov si účastníci kur-

zu zabezpečia ubytovanie sami. V mimoriadnych prípadoch sa 

môžete obrátiť na sekretariát ORL kliniky ÚVN. Bližšie informá-

cie na sekretariáte Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku,

 tel. +421 44 438 26 34, orl@uvn.sk

DôLežité inforMáCie: http://www.plastikanosa.eu, alebo

 http://www.uvn.sk (kliknite	–	lôžkové	oddelenia,	kliknite	–	klinika	

ORL	a	chirurgie	hlavy	a	krku,	kliknite	–	XV.	RINOFEST	Demon-

štračný	kurz	septorinoplastiky	a	endoskopickej	chirurgie	PND)

kUrzoVý PoPLatok: do 31. decembra 2013 100 € členovia SSO

  120 € nečlenovia SSO

 od 1. januára do 15. januára 2014 120 € členovia SSO

  140 € nečlenovia SSO

 po 15. januári 2014 a na mieste 140 € členovia SSO

  160 € nečlenovia SSO

členovia rinologickej sekcie SSo majú zľavu –10 €

enDoSkoPiCká DiSekCia na kaDaVeroCh:
 začiatočník – disekcia PND 200 €
 pokročilý – disekcia bázy lebky 300 €

PLatba: šekom alebo prevodom na účet: Združenie lekárov a pracovní-

kov ORL oddelenia v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP 

Ružomberok, bank. spojenie: Tatrabanka  Ružomberok, číslo 

účtu: 2627707199/1100, IBAN SK93 1100 0000 0026 2770 7199, BIC 

(SWIFT) TATRSKBX, variabilný symbol: 56722014, správa pre 

prijímateľa: Vaše meno, Rinofest 2014 prípadne platba na mieste.

kontakt, inforMáCie: sekretariát Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku, Ľubomíra 

Vajzerová, telefón/fax: 044/438 26 34, e-mail: vajzeroval@uvn.sk

StraVa: Jedáleň Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – FN Ružomberok.

SPoLočenSký PrograM: Spoločenský večer 6. februára 2014.


