
  

 
 
 
 

 
Slovenská psychotronická spoločnosť 

 
Vás pozýva na kongres  

 
 

PSYCHOTRONICA 
SLOVACA  

2019 
 
 

     ktorý sa bude konať v dňoch: 

 

   16. a 17. novembra 2019  

  v kongresovej sále 

Agroinštitútu Nitra 
 
 

téma: 
novšie poznatky z teórie psychotroniky 

 
 

Prezident kongresu: 

 
MUDr. Teodor ROSINSKÝ, CSc. 

 

PSYCHOTRONICA  SLOVACA  2019 
 

Miesto konania:  Agroinštitút, Akademická 4, 949 01 Nitra 
 

Ročné členské:   dôchodcovia, študenti   4,- €          ostatní  8,- € 

Kongresový poplatok: 
- členovia SPS, ktorí majú uhradený ročný členský poplatok............ 17,- € 
- členovia SPS , dôchodcovia a študenti, ktorí uhradili ročné členské:  12,- € 
- nečlenovia.............................................................................................   25,- € 

Prednášajúci kongresový poplatok neuhrádzajú. 
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú sami. 
 Ubytovanie  v Agroinštitúte si môžete sami objednať  

na tel.: 037/ 79 10 111 
zároveň si tam zistite aj aktuálne platnú cenu ubytovania 

Vopred objednaná strava sa bude podávať v mieste konania kongresu: 
Cena stravy: raňajky sú v cene za ubytovanie; večera v piatok 4,20 €; 

obed v sobotu 4,20 € a spoločenská večera v sobotu 12,- € 
 
 

Kongresový poplatok platia všetci účastníci kongresu v hotovosti pri 
prezentácii pred vstupom do kongresovej sály.  

 

Členovia SPS pri prezentácii  predložia preukaz  
a doklad o zaplatení ročného členského, alebo môžu členské zaplatiť 
spolu s kongresovým poplatkom pred vstupom do kongresovej sály. 

Referáty: Do programu kongresu budú prijaté len pôvodné práce. 
Prednášky v plnom znení zašlite v písomnej a digitálnej forme 
najneskôr 20 dní pred konaním kongresu e-mailom na adresu : 

seminare@psychotronicaslovaca.sk 
Prijaté prednášky budú uverejnené v zborníku. 

Prednášky odovzdané neskoro nebudú zaradené do zborníka.  

Súčasťou kongresu bude aj členská schôdza SPS. 

Podrobný program kongresu  a organizačné pokyny zasielame len 
prihláseným záujemcom cca týždeň pred konaním kongresu 

 

 
Záujemcovia o účasť na kongrese, členovia i nečlenovia, 

zašlite najneskôr do  9.11.    e-mailovú správu na: 
seminare@psychotronicaslovaca.sk 

 
uveďte svoje meno, že sa zúčastníte kongresu a prípadnú 
objednávku stravy s členením na: typ stravy (mäsitá alebo 

bezmäsitá) a čas stravy (obed alebo spoločenská večera) alebo, že 
si stravu neobjednávate. 

 

Ak nie ste člen spoločnosti, napíšte do e-mailovej správy aj svoje 

ostatné údaje, podľa vzoru na záväznej prihláške vedľa. 

Komunikácia mailom pred kongresom je možná do 13.11.2018, 

od 14. do 17.11.2019 ma zastihnete len na mobile 0903 377 511 
 

Prihlásiť sa je možné aj telefonicky u Zuzany Kramplovej 

v pracovný deň v čase od 14 do 18 hod. 
   prosím, nevolajte  skôr ani neskôr na mobil  0903 377 511 
 

 
 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KONGRES 2019 - NÁVRATKA 
Prosím vyplniť a zaslať mailom alebo obyčajnou poštou do 9.11. 

Titul, meno a priezvisko: 
 
Vyplňte, len ak nie Ste člen spoločnosti alebo u Vás nastala  zmena: 
Ulica a č.:                                    
PSČ a obec: 
Číslo mobilu:                         
* e-mail: 

Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu sú spracúvané na 
základe § 13 ods. 1. písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Prihlasujem referát: (Názov, spoluautori, trvanie – uviesť na rube) 
požadovaná premietacia technika (zaškrtnite): 
video         dataprojektor          diaprojektor        meotar 
 

Objednávam si stravovanie - zaškrtnite: 
( - raňajky sú zahrnuté v cene ubytovania) 

bez stravy:  ����   zaškrtnite ak si stravu objednať  nechcete 
piatok: (len účastníci postgraduálnej prednášky) - večera �  4,20 €      
 

sobota:   obed �   4,20 €    spoločenská večera  �  12,- € 

typ stravy:    mäsitá  �               bezmäsitá  �              
 

V nedeľu je reštaurácia v Agroinštitúte zatvorená, preto 
stravovanie nie je možné objednať. 

Stravné platia účastníci kongresu v hotovosti pri prezentácii. Množstvo 
objednanej stravy je záväzné, nie je možné ho dodatočne meniť pri 

prezentácii.  Stravu, ktorú si objednáte a neodhlásite najneskôr 5 dní pred 
konaním kongresu  musíte zaplatiť! 

Objednávku stravy zaslanú po termíne 9.11. nebudeme brať do úvahy. 

 

Deň pred kongresom, v piatok 15. novembra sa bude konať 
od 14.00 do 18.00 hod. 

postgraduálna prednáška 
určená výlučne pre absolventov 1. až 14. behu seminárov o EIS 

(14. beh bol ukončený v októbri.2017) 
V prípade záujmu (len absolventi všetkých ôsmich seminárov), 

pošlite potvrdzujúcu správu o Vašej účasti na e-mail s prípadnou 
objednávkou večere a jej typu. 

Miesto konania: Agroinštitút, Akademická 4, 949 01 Nitra 
Podmienkou účasti je uhradený členský príspevok za tento rok 

(členské možno uhradiť na mieste konania v hotovosti). 

Zúčastním sa postgraduálnej prednášky - nehodiace sa škrtnite 

(Vypĺňajú len absolventi 1. – 14. behu seminárov o EIS) 
ÁNO 
NIE 

    
 
Dňa: 

 
                                                     

Samotného kongresu, ktorý sa koná v sobotu a nedeľu sa môžu zúčastniť 
všetci záujemcovia, členovia aj nečlenovia spoločnosti, za  podmienok 
uvedených vyššie, aj bez účasti na postgraduálnej prednáške. 
 


