
66. kongres českých a slovenských detských chirurgov 
Vysoké Tatry, Horný Smokovec, Grand Hotel Bellevue 
 

Termín kongresu:  08. – 10. december 2021    

 
miesto konania - https://www.hotelbellevue.sk/  
 
Srdečne všetkých opakovane zdravíme v období 
neutíchajúceho Covidu. Spoločne očakávame 
príchod priaznivejších podmienok a nádeje na 
podanie si rúk, úsmevov tvárou v tvár a priateľské 
objatie. Týmto potvrdzujeme pokračovanie 
organizovania kongresu v Tatrách. 
 
Témy: 
Nekrotizujúca enterokolitída novorodenca 
Traumatológia 
Varia 
Elektronická komunikácia v medicínskej praxi 
 
Prijímanie abstraktov do 01.11. 2021 
 

Kongresové poplatky: 

 do 01.10.2021 na mieste 

Účastník kongresu 120,- EUR 140,- EUR 

Doprevádzajúca osoba 90,- EUR 90,- EUR 

 
 
 
Organizačné poznámky - registrácia 
 
Registrácia a prijímanie abstraktov je priebežne otvorené. 

Registračné poplatky už zaplatené sú akceptované a nezmenené. 

Vážené kolegyne a kolegovia, Vami odoslané abstrakty sú prijaté a zaevidované. 

Upraviť, zmeniť, alebo odoslať nové abstrakty je možné do 01.11.2021. 

 

       
 
Organizačné poznámky – ubytovanie 
 
Vážené kolegyne a kolegovia, prosím kontaktujte manažéra hotela  Ing. Patrika Bretza 
za účelom upresnenia preubytovania.  
kontakt: reservations@hotelbellevue.sk     +421 52 47 62 117 

Pre tých, ktorí ubytovanie už objednali a zaplatili, platba automaticky platí s tým, že je 

možnosť doplatenia tretieho ubytovacieho dňa. 

https://www.hotelbellevue.sk/
mailto:reservations@hotelbellevue.sk


Registrácia online.  
Odoslaním vyplneného on line registračného formulára vydáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov.  

 
Upozornenie:  Účastník je povinný údaje  v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších 

predpisov  uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť,  presnosť, úplnosť a pravdivosť. 

Súhlas dotknutej osoby:  V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých 

osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári  za účelom mojej účasti na   uvedenom odbornom podujatí.  
Poučenie:  Osobné údaje budú spracúvané na zabezpečenie administrácie a ostatných náležitostí, súvisiacich s Vašou účasťou na odbornom 

podujatí registrovanom v Kalendári podujatí CME. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je SLS. Právnym základom spracúvania 

je Vami udelený súhlas. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu pred konaním odborného 
podujatia nebude možné zúčastniť sa ho. Osobné údaje budú uchovávané do 5  rokov od skončenia odborného podujatia. Účastník má právo 

na prístup k údajom,  ich opravu, výmaz,  obmedzenie spracúvania,  prenosnosť údajov a môže ich namietať (§ 21 až 28 cit. zák.). SLS možno 

kontaktovať telefonicky +421 2 5292 2019,  mailom na: clenska@sls.sk. 

 
 
Úhrada registračného polatku sa realizuje bankovým prevodom na nižšie uvedený účet. 
Variabilný symbol 20 1117 012 účastníkov, ktorí už zaplatili je plne akceptovaný. 
Pre nové platby prosím používať VS: 21 1117 012. 
 
Slovenská lekárska spoločnosť  
VÚB Bratislava 
IBAN: SK36 0200 0000 0000  0453 2012 
Variabilný symbol: 21 1117 012 
SWIFT code: SUBASKBX 
Do poznámky prosím uviesť: meno a priezvisko 
 
 
 
 
 
 
 
Vedecký výbor:  
      Jozef Babala -   prezident kongresu 
      Igor Béder 
      Ján Trnka  
      Pavol Omaník 
      Dalibor Murgaš 
      Roman Koreň 
       
       
 
 
       

Organizačný výbor:  
      Martin Smrek -  sekretár kongresu  
      Dagmar Divišová 
      Andrej Dolnák 
      Ján Chochol 
      René Jáger 
      Martin Lindák 
      Erich Murár 
      Ľubomír Sýkora 
 
 
 

Kontakt: MUDr. Martin Smrek, PhD., Klinika detskej chirurgie NÚDCH, Limbova 1, 83101 
Bratislava, mobil: +421 905 451 695, e-mail.: smrekm1@gmail.com 

mailto:clenska@sls.sk
mailto:smrekm1@gmail.com

