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Vás srdečne
pozývajú
na kongres,
kde nájdete
skoro všetko...

nová
VETERINÁRIA
2018
Sobotný večerný program

Vážená pani doktorka,
pán doktor,
milé sestričky
a študenti.

Študenti, čaká Vás druhý študentský veterinárny kongres
SAVLMZ. Bude to reálne a dobré. Viac informácií na
FB: 2. Veterinárny študentský kongres

Už 25 rokov vás srdečne pozývame
na našu, ale aj vašu najväčšiu
veterinárnu akciu na Slovensku –
Novú Veterináriu.

A čo bude nové, iné?

Predkongresový deň je už tradične v réžii našej
najúspešnejšej sekcie SPDD.
Prvýkrát budú mať naše milé sestričky dvojdňový odborný
program. Nezabudnite ich prihlásiť, naši členovia dokonca
bezplatne a objednať im ubytovanie a lístok na banket.

Kladiete si otázku, čo vám vieme ponúknuť, čím vás vieme Sobotný večer sme pripravili trošku inak, trošku lepšie.
ešte zaujať?
Budeme mať dve pódia, viac žánrov, bohatší program.
Stabilne ponúkame kvalitné prednášky, tentokrát Spoločne oslávime 25. výročie založenia SAVLMZ a 50.
zamerané na akútneho a kritického pacienta. výročie Royal Canin. V rámci programu uvedieme do života
V behaviorálnej sekcii bude hlavnou témou bojazlivý novú knihu – BSAVA Manuál praktickej medicíny mačiek.
pes, zlostná mačka. Zaujímavý je aj program firiem Všetko, ale naozaj všetko je na www.veterinaria.sk. Čítajte
“Naprieč veterinárnou medicínou“ a oplatí sa navštíviť aj pozorne, pretože program je veľmi bohatý.
prezentáciu odborných znalostí v stánku Royal Canin.
Teším sa na stretnutie s vami na Novej Veterinárii 2018 v Nitre.
Budú pripravené aj zaujímavé workshopy: anesteziologický,
MVDr. Róbert Maňko,
ortopedický.
Prezident SAVLMZ, hlavný organizátor
KVL SR pridelila v rámci systému
celoživotného vzdelávania
veterinárnych lekárov:

Zoznam
vystavovateľov
Aktivní zvíře
All4vets
Alpha Medical
Atomvet
Auxivet

Bayer
Bextron
Bioveta SK
Brusnianka
CEVA Animal Health

Predkongresový deň SPDD		 110 bodov
Víkendový odborný program		 165 bodov
Anesteziologický workshop		 30 bodov

Zaujímate sa iba o prezentáciu firiem?
Registrujte sa bezplatne ako návštevník výstavy a získajte lístok na občerstvenie ako darček.
Cymedica
DEZORT
KOVOVÝROBA
Distri-KA
Elanco

EM Medical
Eurolab Lambda
Henry Schein
HSC Medical
IDEXX Laboratories

inPHARM
KEMILEW Kmeňové bunky
Krka
KVL SR
MSD Animal Health

Akútna
a kritická
medicína

Nakladatelství
Medicus
veterinarius
Norbrook
odchyt.sk

Informácie o mieste konania kongresu a ubytovaní nájdete na

Orion Pharma
Animal Health
Pharmacopola
RADIX
Resorba

Richter
Pharma AG
Royal Canin
SAVLMZ
Texdan

Tigis
Topvet
Univit
Veterinářství
Vetoquinol

VetSoftware
VetWell
Virbac
VITAR SLOVAKIA
Zoetis

www.veterinaria.sk

LEONEL
LONDOÑO

Pozvanie prijala vychádzajúca hviezda
veterinárnej pohotovostnej medicíny
Dr. Leonel Londono z Floridskej Univerzity v Gainesville.
Vekom síce mladý, skúsenosťami ale
nabitý a hlavne ochotný sa s vami podeliť o praktické poznatky z rôznych
oblastí pohotovostnej veterinárnej medicíny. Prevedie vás praktickým prístupom k akútnemu pacientovi od jeho
úvodného vyšetrenia a príjmu, cez stabilizáciu až po úspešné prepustenie do domácej starostlivosti.
Sústredí sa najmä na témy bezprostredne súvisiace s praxou, na
témy s ktorými sa pri svojej bežnej činnosti stretávate najviac a po
absolvovaní jeho prednášok už budete aj rutinne a s úspechom riešiť!

DVM DACVECC

Najnovší
prírastok
do Knižnice
SAVLMZ
Na kúpu BSAVA manuálov môžete využiť
Vzdelávacie poukazy
KVL SR.

Odborný program tejto sekcie si môžete zakúpiť vo forme videoprednášok.

Posterová
sekcia

NENECHÁVAJTE SI
SVOJE ÚSPECHY A NOVÉ
POZNATKY LEN PRE SEBA!
Podeľte sa o ne formou prezentácie posteru
a získajte 30 % zľavu z vložného na
hlavný program. Podrobnosti o obsahovej
a formálnej stránke posterov nájdete na
webových stránkach kongresu. Uzávierka
zasielania posterov je 6. 10. 2018 .

Sestričky
sobota:
Behaviorálna medicína
nedeľa:
samostatný program

Odborný program pre technický
personál je dvojdňový. V sobotu je
možný vstup do sekcie Behaviorálna
medicína a v nedeľu je samostatný
program: Akútna medicína a
intenzívna starostlivosť o pacienta.
Každý riadny člen SAVLMZ si
môže priviesť jedného člena
technického tímu v rámci svojho
vložného.

Prezentujte svoje skúsenosti a privezte na kongres aj svoje Sestričky.

Sobota 27. 10. 2018
Sekcia
Čas
8:00 - 8:50

Akútny a kritický pacient
y preklad
Simultánn

Behaviorálna medicína
Naprieč veterinárnou medicínou
d
la
k
y pre
Simultánn
REGISTRÁCIA

8:50 - 9:00
9:00 - 9:45

9:45 - 10:30

11:45 - 12:30

Triage kriticky chorého pacienta
(Leonel Londoño)
Časté chyby v pohotovostnej
medicíne
(Leonel Londoño)

9:00 - 9:30
9:00 - 10:30

Poruchy správania mačiek na pozadí
úzkosti
(Joanna Iracka)

9:30 - 10:00
10:00 - 10:30

Chronické onemocnění ledvin u koček a psů, jak správně stanovit CKD.
Co je SDMA a proč je spolehlivějším ukazatelem než kreatitinin.
Případy s praxe (Dr. Načeradská)
Inovatívna liečba bolesti a rán pomocou kolagénových MD injekcií
v ambulantnej veterinárnej praxi (Dr. Nováková)
Regeneračné lekárstvo - terapie používajúce mezenchymálne
kmeňové bunky s ohľadom praktického lekára
(Dr. Kemilew, Dr. Gasowskim)

Ranný blok
(v prípade naplnenia
nasledujúcich dvoch)

Sekcia

Čas

sekciu sponzoruje

Akútny a kritický pacient
eklad
Simultánny pr

Sestričky/ Veterinárni technici

9:00 - 9:45

Zásady CPR a post resuscitačnej starostlivosti (Leonel
Londoño)

Triage a primárna starostlivosť o
prichádzajúceho pacienta
(Leona Raušerová)

9:45 - 10:30

Sepsa a SIRS – nový pohľad
(Leonel Londoño)

Kardiopulmonálna zástava a resuscitácia
(Leona Raušerová)

10:30 - 11:25

PRESTÁVKA

PRESTÁVKA
Monoklonálne protilátky vo
veterinárnej medicíne / Novinky
v portfóliu spoločnosti

11:00 - 12:30

Šok a laktát: využitie u kritického
pacienta (Leonel Londoño)

11:30 - 12:00

Poruchy správania mačiek –
prípadové štúdie
(Joanna Iracka)

12:00 - 12:30

12:30 - 14:10

Regeneračná medicína cez hranicu 7 rokov klinických skúseností pacienti: ~ 1600 psov, ~ 200 koní, ~ 50 mačiek
(Dr. Kemilew, Dr. Gasowskim)
Chronické onemocnění ledvin u koček a psů, jak správně stanovit CKD.
Co je SDMA a proč je spolehlivějším ukazatelem než kreatitinin.
Případy s praxe. (Dr. Načeradská)

11:25 - 12:10

Pohotovostná medicína v reprodukcii a neonatológii
(Leonel Londoño)

Stabilizácia a monitoring pacienta
(Leona Raušerová)

12:10 - 12:55

Terapeutický prístup ku hypo- a
hyperkoaguabilnému pacientovi (Leonel Londoño)

Bolesť – rozpoznanie a terapia
(Leona Raušerová)

12:55 - 14:00

OBED

Doobedný blok
(11:00 - 12:30)

OBED

14:10 - 14:55

Všeobecný prístup ku dyspnoickému
pacientovi: srdcový alebo respiračný
problém? (Leonel Londoño)

14:55 - 15:40

Pomliaždenie pľúc a krvácanie do
pľúc (prístup ku pacientovi s traumou
hrudníka) (Leonel Londoño)

14:00 - 14:30

Zylkéne – prvá pomoc v stresujúcich 14:00 - 14:30
situáciách

14:30 - 16:00

Strach v očiach psa –
neurofyziológia strachu, prevencia
a terapia úzkosti u psov
(Aleksandra Slyk-Przezdziecka)

15:40 - 16:35

Inovatívna liečba bolesti a rán pomocou kolagénových MD injekcií
v ambulantnej veterinárnej praxi
(Dr. Nováková)
Poobedný blok

14:30 - 15:00
15:00 - 15:30

Chronické onemocnění ledvin u koček a psů, jak správně stanovit CKD.
Co je SDMA a proč je spolehlivějším ukazatelem než kreatitinin.
Případy s praxe. (Dr. Načeradská)

14:00 - 14:45

Časté abnormality elektrolytov v pohotovostnej
medicíne
(Leonel Londoño)

Ako spoznať blížiacu sa komplikáciu
(Leona Raušerová)

14:45 - 15:30

Analýza krvných plynov
(Leonel Londoño)

Vybrané klinické prípady - diskusia
(Leona Raušerová)

Legenda:
Pavilón M2
- Registrácia účastníkov
- Výstavná časť
- Prechod do pavilónu M3
- Reštauračná zóna
- Oddychová zóna
- Prednášková miestnosť PREZENTÁCIA ODBORNÝCH ZNALOSTÍ

Pavilón K
Sobota
- Prednášková sála - BEHAVIORÁLNA MEDICÍNA
- Workshopy - INTERPRETÁCIA RTG, ANESTEZIOLOGICKÝ WORSHOP
- Prednášková sála - NAPRIEČ VETERINÁRNOU
MEDICÍNOU
- BANKET

Pavilón M3
- Prednášková sála - AKÚTNY A KRITICKÝ
PACIENT
- WC

Nedeľa
- Prednášková sála - VETERINÁRNE SESTRY

PRESTÁVKA

16:35 - 17:20

Akútne poškodenie obličiek: dôležitý je
najmä čas (Leonel Londoño)

17:30 - 19:00

Riadne plénum SAVLMZ

20:00

Anesteziologický workshop
Workshop RTG

OTVORENIE KONGRESU

10:30 - 11:25
11:25 - 11:45

Nedeľa 28. 10. 2018

sekciu zabezpečuje

16:30 - 18:00

Strach v očiach psa
– prípadové štúdie
(Aleksandra Slyk-Przezdziecka)

17:00 - 17:30
BANKET

- WC

Inovatívna liečba bolesti a rán pomocou kolagénových MD injekcií
v ambulantnej veterinárnej praxi
(Dr. Nováková)

Večerný blok
(v prípade naplnenia
predchádzajúcich
dvoch)

Podrobný program a životopisy prednášajúcich nájdete na

- Kontrola - vstup len s menovkami

- Parkovacia plocha pre návštevníkov
a vystavovateľov (len denné parkovanie)

www.veterinaria.sk

VÍKENDOVÉ WORKSHOPY

PREDKONGRESOVÝ DEŇ 
Piatok 26. 10. 2018, Hotel AUTOJAS, Nitra

6SRORþQRVĢSRVXG]RYDWHĐRY
'%.D'/.

Čas

Interpretácia röntgenogramov DBK a DLK

8:00 - 8:15

REGISTRÁCIA

8:15 - 10:00

WORKSHOP: Interaktívne posudzovanie röntgenogramov DBK
Spoločná diskusia o vyhodnotení sporných kritérií desiatich vybraných komplikovaných röntgenogramov. Diskusia bude
prebiehať s odborným komentárom dvoch diplomantov. Röntgenogramy budú prezentované dataprojekciou.
(MVDr. Jan Beránek DipECVS MRCVS, Bernd Tellhelm DVM, DipECVDI)

10:00 - 10:30

PRESTÁVKA

10:30 - 12:00

WORKSHOP: Interaktívne posudzovanie röntgenogramov DLK
Spoločná diskusia o vyhodnotení sporných kritérií desiatich vybraných komplikovaných röntgenogramov. Diskusia bude
prebiehať s odborným komentárom dvoch diplomantov. Röntgenogramy budú prezentované dataprojekciou.
(MVDr. Jan Beránek DipECVS MRCVS, Bernd Tellhelm DVM, DipECVDI)

12:00 - 13:00

OBED

13:00 - 13:30

WORKSHOP: Interaktívne posudzovanie röntgenogramov DBK a DLK
Spoločná diskusia o vyhodnotení komplikovaných röntgenogramov posúdených komisiami SPDD v roku 2018.

13:30 - 14:15

Diagnostika prechodových stavcov (LTV) a ich klasifikácia. Ako je to s dedičnosťou?
(Bernd Tellhelm DVM, DipECVDI)

14:15 - 14:45

PRESTÁVKA

14:45 -15:30

Ranná diagnostika DBK. Kedy, ako a prečo?
(MVDr. Jan Beránek, DipECVS MRCVS)

15:30 - 16:15

Zložité prípady v skríningu DLK. Kam nás môže posunúť CT?
(Bernd Tellhelm DVM, DipECVDI)

16:15 - 16:30

PRESTÁVKA

16:30 - 17:15

Ranná diagnostika DLK. Kedy, ako a prečo?
(MVDr. Jan Beránek, DipECVS MRCVS)

17:15 - 17:45

Diskusia

účasť možná aj bez registrácie na hlavnom víkendovom programe
Na Predkongresový deň SPDD sa môžete prihlásiť
prostredníctvom on-line registrácie na kongres Nová
Veterinária 2018, nezáleží na tom, či prídete aj na hlavný
víkendový program.
Vložné na Predkongresový deň SPDD nie je možné
platiť na mieste, využite platbu prevodom alebo
Cardpay!
vložné

člen SAVLMZ

nečlen SAVLMZ

Akcia SPDD

90 €

110 €

Každý účastník, ktorý sa prihlási prostredníctvom on-line registračného formulára, dostane do svojej emai
lovej schránky spolu
s faktúrou aj ElektroNová Veterinária 2018
nickú vstupenku. Tú
je potrebné vytlačiť
a priniesť so sebou
do Nitry! Členovia KVL
SR môžu pri registrácii
predložiť aj platný preukaz KVL SR.
Vďaka vašej spolupráci
sa nám podarí registračný proces zrýchliť a vy
môžete využiť čas na
návštevu výstavnej zóny
alebo občerstvenie.
SAVLMZ
Jadrová 11
821 02 Bratislava

Sprievodný odborný
program - piatok a sobota

Doktor
- člen
SAVLMZ
(ČAVLMZ)

Doktor nečlen

Študent
- člen
SAVLMZ

Študent nečlen

Využite rovnakú on-line registráciu ako na hlavný program a zabezpečte si miesto
včas. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%. (Účastníkom zo
zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)

ANESTEZIOLOGICKÝ WORKSHOP
Urgentný chirurgický zákrok - jednotlivé aspekty stabilizácie, anestézie a monitoringu, možné
neočakávané situácie (alebo predsa len očakávané?) počas anestézie a ich riešenie - interaktivny
workshop
- max 20 účastníkov - s možnosťou prihlásiť sa aj mimo hlavný program, vedený v anglickom jazyku.
Bloky sú rovanké, vyberte si podľa času, ktorý vám vyhovuje.
Attilio Rocchi, Dipl.ECVAA Dr.med.vet.
WORKSHOP RTG: FRAKTÚRY NA RöNTGENOGRAMOCH

Elektronická registrácia účastníkov

Piatkový deň a víkendové workshopy

- diagnostika, voľba zodpovedajúcej techniky fixácie a nasledujúca kontrola hojenia
- rovnaké bloky intenzívneho „čítania“ RTG, CT a MRI snímkov, sprevádzané komentárom
dipomovaného chirurga...
- min 10, max 30 účastníkov na každý workshopový blok, možnosť účasti aj bez hlavného programu
MVDr. Jan Beránek DipECVS MRCVS

Anesteziologický workshop,
27.10.2018
(účastník víkendového programu)

25€

35€

25€

35€

Anesteziologický workshop,
27.10.2018
(účastník len na workshope)

50€

60€

50€

60€

Workshop RTG, 27.10.2018
(účastník víkendového
programu)
Workshop RTG, 27.10.2018
(účastník len na workshope)
Veterinárny študentský
kongres, 26.10.2018, Agroinštitút

v cene víkendového odborného
programu
40€

60€

40€

60€

-

-

10€

20€

Výstavná zóna kongresu a ďalšie možnosti pre
návštevníkov

Toto je Vaša vstupenka. Vytlačte si túto stránku a predložte ju pri registrácii.

26. - 28. október 2018
Agrokomplex, Pavilón M1, M2, K
Nitra, Slovensko

0024-4216-dd1a-d57d-07a2-ad12

MVDr. Tamara Zimanová

Vložné na kongres Nová Veterinária 2018 - on-line registrácia
Obed (sobota 27.10.2018 12:00-14:00)

Vložné na workshop Dr. Beránek - sobota 11:00-12:30
Nemám záujem o tento workshop

Cena

Úhrada poukážkou Vzdelávacie poukazy KVL SR 2018
Hodnota použitých poukazov: 80,00 €.
Poukazy predložte pri registrácii!
Mám záujem navštíviť:
Akútna a kritická medicína spoločenských zvierat
Behaviorálna medicína
Naprieč veterinárnou medicínou
Workshop Dr. Beránek
Sekcia Veterinárne sestry
Posterová sekcia
Výstavná zóna

Dátum platby: 08.09.2018
Spôsob platby: Card pay

VETERINÁRNY ŠTUDENTSKÝ KONGRES
Piatok 26. 10. 2018, Hotel Agroinštitút, Nitra

110,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

30,00 €

Kongres „od študentov pre študentov“ je určený pre poslucháčov všetkých ročníkov veterinárnych
fakúlt VFU Brno a UVLF Košice.
prednášky renomovaných veterinárnych lekárov:
MVDr. Marcel Kovalik, PhD., DipECVD MRCVS: Dermatológia a cytológia
MVDr. Pavol Valašek: Chirurgia mäkkých tkanív
MVDr. Radek Kašpar: Jak si zamilovat veterinární praxi
II. Veterinárny študentský kongres

Máte v pláne navštíviť len výstavnú časť: Aj keď je
prezentácia vystavovateľov voľne prístupná, radi by
sme o vás vedeli. Využite bezplatnú dobrovoľnú online registráciu ako „Doktor - návštevník výstavnej zóny
(dobrovoľná registrácia)“ a pri registračnom pulte si
vyzdvihnite darček - Lístok na občerstvenie. Vďaka
registrácii sa môžete zúčastniť súťaží organizovaných
SAVLMZ počas výstavy.
Prezentačné pódium v stánku Royal Canin:
JEDNO-DUCHÁ A LACNÁ MOŽNOSŤ PREZENTOVAŤ
PRACOVISKO... Kúpte si 15 minút a odprezentujte napr.
svoje pracovisko, možnosti spolupráce alebo iné návrhy
pre kolegov.

Registračné poplatky na víkendový program

Včasný registračný poplatok

Štandardný registračný poplatok

(registrácia do 7. októbra 2018)

(registrácia od 8. do 21. októbra 2018)

Doktor - člen SAVLMZ/ ČAVLMZ
85 €
110 €
Doktor - nečlen
Sestričky/technický personál (zamestnávateľ je člen SAVLMZ)* v cene vložného doktora / 20 €
25 €
Študent - člen SAVLMZ **
35 €
Študent - nečlen **

Organizačné zabezpečenie:

Na čiastočnú úhradu vložného môžete použiť Vzdelávacie poukazy KVL SR (vydané pre rok
2018). Tieto musia byť fyzicky predložené pri registrácii a musia sa zhodovať s menom registrovaného. V opačnom prípade bude suma doúčtovaná a uhradená na mieste v hotovosti/kartou.
Členovia SAVLMZ môžu na úhradu celkovej sumy využiť Kredity SAVLMZ. Pred samotnou registráciou je potrebné prihlásiť sa do Členskej zóny (v hornej časti webovej stránky). Členský príspevok
SAVLMZ je možné zakúpiť priamo počas on-line registrácie na kongres, získate znížené vložné a
možnosť okamžitého uplatnenia Kreditov SAVLMZ, príspevok je platný 365 dní od dňa úhrady.
Pre uplatnenie členského registračného poplatku musíte byť riadnym členom SAVLMZ alebo
ČAVLMZ. Členovia SAVLMZ si môžu svoje aktuálne členstvo skontrolovať po prihlásení sa v hornej časti
webovej stránky, resp. na web stránke asociácie.
Zľavové kódy od našich partnerov zadávajte v predposlednom kroku on-line registrácie „Spôsob platby“.

Ako sa zaregistrovať

www.veterinaria.sk

Vložné na hlavný odborný program zahŕňa (je nedeliteľné):
• Vstup na prednášky vo všetkých
sekciách
• Menovka a kongresová taška
• Zborník prednášok
• Občerstvenie počas prestávok

• Obed v sobotu (doktori)
• Vstup na výstavisko
• Parkovanie v areáli
Agrokomplexu počas
výstavy

(nesúvisí s predchádzajúcou on-line registráciou)

105 €
135 €
10/30 €
40 €
50 €

Autori posterov majú registračný poplatok znížený o 30 % až po schválení posteru. Účastníkom Študentského veterinárneho kongresu sa vložné znižuje o 20 %.
Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20 %.
* Pre uplatnenie registračného poplatku pre sestričky/technický personál musí vašu registráciu vykonať váš
zamestnávateľ, alebo musíte pri registrácii predložiť potvrdenie, že ste v čase konania kongresu zamestnancom veterinárneho pracoviska. Každý riadny člen SAVLMZ si môže priviesť jedného člena technického tímu v rámci svojho vložného, resp. po 7.10.2018 za zvýhodnenú cenu.
** Pre uplatnenie študentského registračného poplatku musíte pri registrácii predložiť doklad (ISIC karta,
potvrdenie študentského oddelenia), že ste v čase konania kongresu riadnym študentom denného štúdia na veterinárskej univerzite alebo fakulte.

Platba na mieste v hotovosti/kartou v €

Spoločenský program, pavilón K

(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20 %)

Banket, sobota, 20.00 - 02.00 hod.

(požadované spoločenské oblečenie)

120 €
150 €
25/45 €
55 €
65 €
by CardPay
Možnosť plat
kartou
ou
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Registrovaní účastníci

Lístky pre hostí

35 €

42 €

Na kongres sa prihlásite vyplnením on-line formulára na www.veterinaria.sk. Po vyplnení
a odoslaní on-line registračného formulára dostanete na vašu e-mailovú adresu pokyn na úhradu
registračných poplatkov. Po pripísaní platby na účet organizátora vám pošleme na tú istú e-mailovú
adresu riadnu elektronickú faktúru (na jej vytvorenie použijeme vami vyplnené fakturačné údaje).
Účastníci zo zahraničia - platcovia DPH, ktorí chcú mať výšku vložného zníženú o 20 % DPH, musia
správne vyplniť údaj IČ DPH (len DIČ nestačí), po automatickej verifikácii v európskom zozname platcov DPH, systém vygeneruje ceny bez DPH.

Spôsob platby

Účastník má k dispozícii niekoľko možností platby za registráciu: TatraPay, CardPay - platobnou kartou
alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry.

Storno poplatky

Ak potrebujete z akýchkoľvek dôvodov zrušiť svoju účasť na kongrese, môžete svoju registráciu
prepísať na inú osobu. Informácie o účastníkovi a kontaktné dáta musia byť odoslané na emailovú
adresu info@savlmz.sk.
Ak nie ste schopný nájsť za seba náhradu, bude vám fakturovaný storno poplatok nasledovne:
odhlásenie účasti do 21. októbra 2018 – 16 €, po 21. októbri 2018 – 20 €, bez oznámenia
neúčasti – 25 €. V prípade zrušenia kongresu z dôvodov bez vplyvu organizátora Novej Veterinárie
2018, bude vrátený registračný poplatok zredukovaný o už vykonané investície.

Pozrite si zoznam účastníkov, vystavovateľov a registrujte sa na

www.veterinaria.sk

