
   

  

 

  

  

Spolok lekárov v Lučenci 

Spolok sestier, pôrodných 
asistentiek a ostatných 

zdravotníckych pracovníkov 
v Lučenci 

Slovenská lekárska spoločnosť 

Spolky lekárov a sestier v Rimavskej 
Sobote, Veľkom Krtíši, Rožňave a 

Revúcej 

VšNsP Lučenec, n.o. 

Mesto Lučenec 

 

USPORIADAJÚ DŇA 19. MÁJA 2023 
 

54. GEMERSKO - NOVOHRADSKÝ 
LEKÁRSKY A ZDRAVOTNÍCKY DEŇ  

 
 

 ODBORNÉ TÉMY 
 

Moderné diagnostické a terapeutické postupy 

Ošetrovateľstvo – trendy, zmeny a budúcnosť 

Varia 

 

MIESTO KONANIA 
 

Synagóga a  Kino APOLLO 
 

Lučenec 



 

 

 

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 

▪ Prihlasovanie  

 

Bude prebiehať prostredníctvom webového 

formulára umiestneného na stránke www.sllc.sk 

od 10. marca 2023.  

▪ Termín pre prihlásenie (pasívna účasť): 

do 30. apríla 2023. 

▪ Termín pre prihlásenie prednášky 

(aktívna účasť): do 10. apríla 2023. 

Prednášky je potrebné pripraviť vo 

formáte MS - Powerpoint (pptx), alebo 

formáte pdf. 

 

▪ Kongresový poplatok 

  

Lekári  

▪ Členovia / nečlenovia SLS: 15 € / 20 €.  

▪ kongresový poplatok prosíme uhradiť: 

IBAN: SK90 1100 0000 0026 6917 0000 

KS: 0308, VS: 19052023 

SS: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. 

Popis platby: GNDLC+Meno, priezvisko 

 

SZP 

▪ Poplatok 20 €. 

▪ kongresový poplatok prosíme uhradiť: 

IBAN: SK87 1100 0000 0026 2017 1280 

KS: 0308, VS: 27052016  

SS: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. 

Popis platby: GNDLC+Meno, priezvisko 

 

▪ kongresový poplatok prosíme uhradiť po 

prihlásení, najneskôr do 30. apríla 2023, 

v prípade úhrady počas registrácie je 

poplatok 25 €. 

 

▪ prednášajúci (I. autor prednášky) a hostia 

kongresový poplatok neplatia 

 

 

▪ Odborný program 

 

▪ pre sekciu lekárov - v priestoroch 

Synagógy  

▪ pre sekciu SZP - v priestoroch kina 

Apollo 

▪ Kompletný odborný program bude 

zverejnený na stránkach www.sllc.sk od 

24. apríla 2023. 

 

▪ Obedy a občerstvenie 

 

▪ V priestoroch Synagógy bude pre 

účastníkov zabezpečené občerstvenie 

(studené a teplé nápoje) a obedové 

menu formou rautu. 

▪ V kine Apollo bude pre účastníkov 

zabezpečené občerstvenie (bageta, 

studené a teplé nápoje). Obedy budú 

podávané v reštaurácii Biela Labuť.  

▪ Záujem o obed je potrebné vyznačiť na 

prihláške. 

 

▪ Prezentácie sponzorov podujatia 

 

▪ V priestoroch Synagógy a kina Apollo  

 

Kontakty na členov organizačného výboru: 

▪ Lekári : MUDr. Peter Sečník, Ph.D. 

SK-Lab, s.r.o.  

tel. +421 908 694 903  

e-mail: peter.secnikjr@sklab.sk 

▪ SZP : Mgr Marta Kiapešová  

riaditeľstvo VšNsP Lučenec 

tel : +421 905 389 722 

e-mail:  kiapesova@lcnsp.sk 

Anna Belková,  

chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec 

tel.: +421 47 4311 136 

e-mail:  belkova@lcnsp.sk  
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