
Accomodation 
 
The Baroque-Classicist Mojmírovce manor house from the 18th century, surrounded 
by an English park, offers you a unique atmosphere combining quality hotel service, 
exceptional culinary experiences and inspirational scenery. 
 
Sports enthusiasts will enjoy a 25-meter long indoor swimming pool, gym, playground 
and indoor shooting range. 
 
Possibility to accommodate in comfortable rooms with Swedish breakfast and 
wellness and swimming pool included. 
 
The price of accommodation for participants of the Coloproctological Congress is  70 
€ / person / night +  local fee / person / night in single room or 120€ / night + local tax 
/ person / night for two persons in double room Comfort or 100€ / night + local tax 
/person/night for two persons in double room Standard. 
 
GPS position: 48 ° 12'23.1 "S 018 ° 03'40.7" W 
Satellites: 6/12 

 
Ubytovanie  
 
Barokovo-klasicistický kaštieľ Mojmírovce z 18. storočia obklopený anglickým 

parkom vám ponúka jedinečnú atmosféru, kde sa snúbia kvalitné služby hotela, 

výnimočné kulinárske zážitky a inšpiráciou pretkané prostredie.  

Športových nadšencov poteší 25 m dlhý krytý bazén, telocvičňa, ihrisko a krytá 

strelnica.  

Možnosť ubytovania v komfortných izbách so švédskymi raňajkami a vstupom do 

wellness a bazéna v cene.  

Cena ubytovania pre účastníkov koloproktologického kongresu je 

70€/osoba/noc + miestny poplatok/osoba/noc v jednolôžkovej izbe alebo  

120€/noc + miestny poplatok/noc za dve osoby v dvojlôžkovej izbe Comfort 

alebo 100€ + miestny poplatok/noc/dve osoby v dvojlôžkovej izbe Štandard. 

GPS poloha:  48°12'23.1"S     018°03'40.7"V 

Satelity: 6/12 

Rezerváciu ubytovania realizuje 
 
Mgr. Ema Zákalická  
0904 484 497 
asistentka riaditeľa 
 



Viliam Turan TURANCAR 
Bratislavská 29 
94901 Nitra 
tel.: +421 37 6555 777 
mob.: +421 904 484 497 
e-mail: sekretariat@turancar.sk 
ema@turancar.sk 
www.turancar.sk 
 
 

Elektronická registrácia účastníkov  
 

   Prosíme všetkých záujemcov o účasť na podujatí aby sa zaregistrovali čo 
najskôr na e-mailovej adrese 
 
 

coloproctologynitra@gmail.com 
 
Podmienkou registrácie je uvedenie celého mena, titulu, adresy a e-mailovej adresy 
účastníka. 

 

Účasť na podujatí nie je spojená s platbou žiadneho registračného poplatku  

   

Všetci vopred zaregistrovaní účastníci obdržia po ukončení podujatia certifikát 
o účasti. Akcia je ohodnotená  bodmi CME 

 

Včasná registrácia  umožní organizátorom pripraviť dostatočné priestorové 
vybavenie na konanie get–together party  

 

 

Zodpovedný za organizáciu podujatia 

 

Doc. MUDr. Jozef Korček PhD. 

predseda KS SCHS 

 

Chirurgická klinika FN Nitra 

Špitálska č. 6, 950 01 Nitra 

 

telef. 037/6545425,430 

mobil:+421 907 053 430  

e-mail: jozef.korcek@pobox.sk 
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