
POZVÁNKA
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Vás pozýva 
na celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou

XXIII. KEŽMARSKÉ LEKÁRSKE DNI 
DR. VOJTECHA ALEXANDRA

Kedy: 24. – 25. 4. 2020
Kde: Kongresové centrum ACADEMIA 
 Stará Lesná, Vysoké Tatry
Hlavná téma
Multidisciplinárna spolupráca v zdravotníctve.  

Cieľová skupina 
Lekári, sestry, pôrodné asistentky, medicínsko-technickí pracovníci.

Garant konferencie 
Ing. Viktor Halíř
riaditeľ nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Odborní garanti konferencie 
MUDr. Ján Slávik, MBA   
predseda Správnej rady nemocnice

MUDr. Lýdia Wikarská  
primár chirurgického oddelenia – JZS

Mgr. Janka Bartková, dipl. sestra
predseda programového a organizačného výboru



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tematické okruhy
Multiodborová spolupráca pri poskytovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. 
Vnútorné lekárstvo a geriatria. Gynekológia a pôrodníctvo. Anestéziológia a intenzívna 
medicína. Pediatria a neonatológia. Jednodňová zdravotná starostlivosť. Rádiológia. 
Farmakoekonomika. Varia.

Prihlasovanie
Formou návratky dostupnej na webovej stránke www.nemocnicakezmarok.sk/index.html 
v sekcii „KLD 2020“, následne zaslať na adresu: janka.bartkova@nemocnicakezmarok.sk

Pre sestry a PA je prihlasovanie povinné aj cez portál SK SaPA: https://portal.sksapa.sk

Ubytovanie
Individuálne. Možnosť ubytovania priamo v Hoteli Academia: hotel@hotelacademia.sk  
(pri rezervácii uviesť „Účastník KLD“).

Dvojlôžková izba: 32,50  €/osoba/noc + 0,50 € miestny poplatok + 6,70 € raňajky. 

Jednolôžková izba: 48  €/osoba/noc + 0,50 € miestny poplatok + 6,70 € raňajky. 

Prístelka: 10,50 € + 0,50 € miestny poplatok + 6,70 € raňajky.

Iné možnosti ubytovania: http://www.ubytovanienaslovensku.eu/stara-lesna/0-20

Konferenčný poplatok
Aktívni účastníci (prvý autor) – bez konferenčného poplatku.

Členovia SLK 30 € pri platbe na účet, 35 € pri platbe na mieste.

Nečlenovia SLK 35 € pri platbe na účet, 40 € pri platbe na mieste.

Členovia SK SaPA a SK MTP 20 € pri platbe na účet, 25 € pri platbe na mieste.

Nečlenovia SK SaPA a SK MTP 25 € pri platbe na účet, 30 € pri platbe na mieste.

Spoločenský večer 20 € – platba pri registrácii. 

Konferenčné poplatky uhraďte najneskôr do 6. 4. 2020 na číslo účtu: 
SK77 7500 0000 0040 2446 2312

VS: 24042020, ŠS: registračné číslo príslušnej komory,  
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka.  

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady na poštovné, občerstvenie počas prestávok, tlač 
informačných materiálov, technickú podporu počas konferencie a potvrdenia o účasti.

Kredity
Konferencia bude ohodnotená v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z.  
o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov  
v znení neskorších predpisov.



Predbežná organizácia programu
Piatok 24. 4. 2020

07:00 – 08:00 Registrácia účastníkov

08:00 – 13:00 Odborný program (sekcia lekárov, sekcia sestier)

13:00 – 14:00 Obed

14:00 – 18:00 Odborný program (sekcia lekárov, sekcia sestier)

19:00 Spoločenský večer

Sobota 25. 4. 2020

08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov

09:00 – 14:00 Spoločná sekcia lekárov a sestier

14:00 Ukončenie konferencie, odovzdávanie certifikátov, obed.

Podrobný program bude k dispozícii na webových stránkach:  
https://www.nemocnicakezmarok.sk/index.html  v sekcii „KLD 2020“,   
na https://lekom.sk/kalendar a https://portal.sksapa.sk/

Dôležité termíny
Do 1. 3. 2020

Prihlásenie na aktívnu účasť elektronickou formou v priloženej návratke na:  
janka.bartkova@nemocnicakezmarok.sk

Do 6. 4. 2020

Prihlásenie na pasívnu účasť elektronickou formou v priloženej návratke na:  
janka.bartkova@nemocnicakezmarok.sk

Pre sestry a PA je prihlasovanie povinné cez portál SK SaPA:  https://portal.sksapa.sk/

Úhrada konferenčného poplatku na číslo účtu:  SK77 7500 0000 0040 2446 2312, 

VS: 24042020, ŠS: registračné číslo príslušnej komory,  
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka.  

Relaxačné ponuky
Hotel Academia: sauna, solárium, posilňovňa, vírivá vaňa, masáže.

Wellness v Hoteli Kontakt: vstup do Vitálneho sveta aj pre neubytovaných hostí  
na základe telefonickej (0902 868 768) alebo e-mailovej rezervácie  
(recepcia@hotelkontakt.sk) minimálne deň vopred na konkrétny deň a hodinu.  
Otváracia doba od 16:00 – 21:00.



Vážené kolegyne a kolegovia. 

Dovoľujeme si Vás pozvať na XXIII. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra, ktoré 
sú venované pamiatke slávneho kežmarského rodáka a priekopníka röntgenológie. Zame-
ranie programu koncipujeme multiodborovo pre cieľovú skupinu lekárov, sestier, pôrodných 
asistentiek a medicínsko-technických pracovníkov. Snažíme sa aby Vás kongres zaujal po 
odbornej stránke aktuálnymi témami, novými poznatkami a bohatou diskusiou. V pred-
chádzajúcich ročníkoch sa na konferencii zaregistrovalo vyše 400 účastníkov z rôznych 
zdravotníckych zariadení zo Slovenska, Českej republiky a Chorvátska, čo je pre nás zá-
roveň zaväzujúce k neustálemu zvyšovaniu kvality odborných prednášok a sprievodnému 
programu konferencie. Veríme, že pripravovaný program Vás osloví nielen po odbornej, ale 
aj po spoločenskej stránke, kde budete mať možnosť stretnúť svojich kolegov a priateľov. 
Vážime si váš záujem a tešíme sa na stretnutie v v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier.

Ing. Viktor Halíř 
riaditeľ nemocnice

Mgr. Janka Bartková 
predseda organizačného výboru


