
 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

XXV. KEŽMARSKÉ LEKÁRSKE  

DNI DR. VOJTECHA ALEXANDRA 

I. INFORMÁCIA 
 

Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n. o. a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., 
v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou, Nadáciou Lekár, Slovenskou komorou sestier a pôrodných 
asistentiek, Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov, AGEL SK, Perfect Distribution a. s., Spolkom 
lekárov Dr. Vojtecha Alexandra   
 

Vás pozývajú na jubilejnú celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou 
 
Kedy: 26. – 27. 05. 2023 
Kde:  Kongresové centrum SAV ACADEMIA  
                    Stará Lesná, Vysoké Tatry 
 

Hlavná téma 

Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti 
 

Cieľová skupina  

Lekári, sestry, pôrodné asistentky, medicínsko-technickí pracovníci 
 

Konferencia sa uskutoční pod záštitou predsedu predstavenstva AGEL a. s., Ing. Michala Pišoju, MPH, LL.M, 

podpredsedníčky predstavenstva AGEL a. s., MUDr. Marie Marsovej, MBA, medicínskeho riaditeľa 

AGEL SK pre AZS, SVaLZ a PZS lek. Waldemara Krzysztofa Kmiecika, MPH, MSc., zástupcu 

medicínskeho riaditeľa MUDr. Juraja Smatanu, MBA, MPH, zástupcu medicínskeho riaditeľa a riaditeľa 

Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL n. o., MUDr. Jozefa Pribulu, PhD., MBA a riaditeľa 

Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., Ing. Františka Lešundáka. 

 



                                                            

                                          

Odborný a programový výbor konferencie  

MUDr.  Juraj Smatana, MBA 

zástupca medicínskeho riaditeľa AGEL SK, predseda Správnej rady nemocnice 

MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA    

zástupca medicínskeho riaditeľa AGEL SK,  

riaditeľ Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL n. o. 

lek. MUDr. Waldemar Krzysztof Kmiecik, MPH, MSc. 

medicínsky riaditeľ pre AZS, SVaLZ a PZS 

PhDr. Jana Ondrišová, MPH 

riaditeľka odboru kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL SK 

Ing. Helga Ďurove 

manažérka Sekcie vzdelávania, Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n. o.  

Mgr. Brigita Barková 

manažérka Sekcie vedy a výskumu , Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n. o. 
 

PREDSEDA PROGRAMOVÉHO A ORGANIZAČNÉHO  VÝBORU 

Mgr. Janka Bartková  – manažér kvality, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.  

Mobil: +421 905 954 633, e-mail: janka.bartkova@nemocnicakezmarok.sk 
 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

Tematické okruhy 

Interdisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti 

Aktuálne výzvy v gynekológii a pôrodníctve 

Najnovšie trendy v chirurgických odboroch 

Kazuistiky – korenie každého kongresu 

Multiodborová rehabilitačná liečba 

Ošetrovateľstvo v procese zmien – prax založená na dôkazoch 

Zdravotnícke právo a profesijná legislatíva  

Varia 
 

Konferenčný poplatok 

Aktívni účastníci (prvý autor) – bez konferenčného poplatku. 

Členovia SLK 30 € pri platbe na účet (najneskôr do 1.5.2023), 35 € pri platbe na mieste. 

Nečlenovia SLK 35 € pri platbe na účet (najneskôr do 1.5.2023), 40 € pri platbe na mieste. 

Členovia SK SaPA a SK MTP 20 € pri platbe na účet (najneskôr do 1.5.2023), 25 € pri platbe na mieste. 

Nečlenovia SK SaPA a SK MTP 25 € pri platbe na účet (najneskôr do 1.5.2023), 30 € pri platbe na mieste. 

Diskusný večer 25 € – platba pri registrácii.  
 

Úhrada konferenčného poplatku 

Číslo účtu:  SK77 7500 0000 0040 2446 2312.  

VS: 26052022, ŠS: registračné číslo príslušnej komory.  

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka.   

mailto:janka.bartkova@nemocnicakezmarok.sk


                                                            

                                          

Registrácia 

Formou návratky dostupnej na webovej stránke https://www.nemocnicakezmarok.sk/index.html  

v sekcii „KLD 2023“, následne zaslať na adresu: janka.bartkova@nemocnicakezmarok.sk. 

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

Aktívna účasť 
Prezentáciu je potrebné zaslať do 15. 5. 2023 na email: janka.bartkova@nemocnicakezmarok.sk. 

Multimediálna projekcia, prednášky vo forme MS – PowerPoint. Časový limit prednášky je maximálne 

15 minút. Prosíme o jeho dodržiavanie.   
 

Možnosť sledovania konferencie online 
V prípade, ak sa podujatia nemôžete zúčastniť prezenčnou formou, využite možnosť sledovania 

a zapojenia sa do diskusií v online priestore. 

Registrácia na online konferenciu je možná do 26. 5. 2023 do 10:00 na tomto linku: 

https://vzdelavanie.agel.sk/lekarske-dni/. 

Kredity za účasť na online konferencii môžu byť udelené len tým uchádzačom, ktorí uhradia 

registračný poplatok.  

Odkaz na sledovanie online konferencie nájdete v čase jej konania na webovej stránke kežmarskej 

nemocnice: www.nemocnicakezmarok.agel.sk. 
 

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. 
 

Ubytovanie 

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú a hradia individuálne.  

Kongresové centrum SAV ACADEMIA: https://kcacademia.sav.sk/ 

Dvojlôžková izba štandard: 84 €/noc. Dvojlôžková izba štandard/single: 60 €/noc.  

Dvojlôžková izba LUX: 96 €/noc. Dvojlôžková izba LUX/single: 70 €/noc. Prístelka: 20 €/noc.  

Cena obeda: 10 €. Cena večere: 10 €. 

recepcia@kcacademia.sk (pri rezervácii uviesť „Účastník KLD“) 
 

Kontakt wellness hotel: https://www.hotelkontakt.sk/ 

Cena za osobu a noc pri pobyte na 2 noci: 91 €, osoba na dve noci: 182 Eur. 

Uvedená cena platí pri obsadení dvojlôžkovej izby dvomi osobami na dve noci. 

Rezervácia do 31.03.2023 (pri rezervácii uviesť „Účastník KLD“) 
 

Hotel Horizont Resort: https://horizontresort.sk/ 

Dvojlôžková izba/noc: 136 € 

Single izba/noc: 120 € 

Rezervácia do 18.05.2023. Promokód: AGEL 2023.  
 

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

https://www.nemocnicakezmarok.sk/index.html
mailto:janka.bartkova@nemocnicakezmarok.sk
https://portal.sksapa.sk/
https://vzdelavanie.agel.sk/lekarske-dni/
http://www.nemocnicakezmarok.agel.sk/
mailto:recepcia@kcacademia.sk
https://horizontresort.sk/
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/stara-lesna/0-20


                                                            

                                          

Dôležité termíny 
 

Do 15. 04. 2023 

Prihlásenie na aktívnu účasť elektronickou formou v priloženej návratke na: 

janka.bartkova@nemocnicakezmarok.sk. 

 

Do 01. 05. 2023 

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

VS: 27052023, ŠS: registračné číslo príslušnej komory. Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka.   

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady na coffee break,  technickú podporu a potvrdenia o účasti. 

 

Do 15. 05. 2023 

Zaslanie prednášky vo forme MS – PowerPoint na email: 

janka.bartkova@nemocnicakezmarok.sk. 

 

Do 15. 05. 2023 

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/ 
 

Predbežná organizácia programu 
 

Piatok 26. 05. 2023 

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) 

19:30  Diskusný večer 

 

Sobota 27. 05. 2023 

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 2023“, www.vavia.agel.sk, 

na https://lekom.sk/kalendar a https://portal.sksapa.sk/ 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:janka.bartkova@nemocnicakezmarok.sk
mailto:janka.bartkova@nemocnicakezmarok.sk
https://portal.sksapa.sk/
https://www.nemocnicakezmarok.sk/index.html
http://www.nemocnicakosicesaca.agel.sk/
https://lekom.sk/kalendar
https://portal.sksapa.sk/


                                                            

                                          

Vážené kolegyne a kolegovia,  

 

prijmite prosím naše pozvanie na jubilejné XXV. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra, ktoré sú 

už tradične venované pamiatke slávneho kežmarského rodáka a priekopníka röntgenológie.  
 

Ponúkame Vám bohatý odborný program, ktorého zameranie koncipujeme multiodborovo pre cieľovú 

skupinu lekárov, sestier, pôrodných asistentiek, medicínsko-technických pracovníkov a iných 

zdravotníckych pracovníkov. Snažíme sa, aby Vás program zaujal po odbornej stránke aktuálnymi 

témami, novými poznatkami a bohatou diskusiou.  
 

V predchádzajúcich ročníkoch sa na konferencii zaregistrovalo vyše 750 účastníkov z rôznych 

zdravotníckych zariadení nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Nemecka a Chorvátska, čo je 

pre nás zároveň zaväzujúce k neustálemu zvyšovaniu kvality odborných prednášok a sprievodnému 

programu konferencie.  
 

Veríme, že účasť na konferencii Vás osloví nielen po odbornej, ale aj po spoločenskej stránke, kde 

budete mať možnosť stretnúť svojich kolegov a priateľov.  
 

Vážime si vašu priazeň a tešíme sa na stretnutie v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier. 

 

                            Ing. František Lešundák                                                     Mgr. Janka Bartková, dipl. sestra 
               riaditeľ nemocnice                                                        predseda organizačného výboru 

 
 
 
 

Dr. Vojtech Alexander  
 

* 1857 v Kežmarku  † 1916 v Budapešti  


