
ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 

NA DEŇ RIMAVSKOSOBOTSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV – NELEKÁROV 

 

1. Registrácia účastníkov : 13.30 – 15.00 hodiny v kine Orbis Rimavská Sobota 

2. Zahájenie : o 14.00 hodine 

3. Trvanie podujatia : od 14.00 do 19.00 hodiny 

4. Konferenčný poplatok : 

                        člen Spolku SZP / nie komory !!/   :  2  euro             

                        nečlen Spolku SZP : 5 eur 

Konferenčný poplatok nehradia : autori a spoluautori, pozvaní hostia, organizačný výbor 

V deň konania akcie nie je možné sa zaregistrovať, ani uhradiť konferenčný poplatok 

5. Záväzné prihlášky k pasívnej účasti  doručiť do 25. 11. 2019  poštou na adresu : 

Milada Obšelová, kožná ambulancia, nemocnica Svet zdravia, Šrobárova 1, 979 01 

Rimavská Sobota spolu s konferenčným poplatkom alebo odovzdať osobne v pracovných 

dňoch po 14.00 hodine na tejto adrese. 

Nakoľko sa jedná o nízku sumu konferenčného poplatku, kedy by poštovné stálo viac, 

ako je poplatok, úhradu prosíme previesť priamo- obdržíte príjmový doklad o 

zaplatení. 

Posledné zmeny prihlásených účastníkov, alebo výmeny účastníkov je možné previesť 

6. 12. 2019. 

6. Program podujatia : obdržia účastníci pri prezentácii a bude zverejnený aj na fb stránke 

Spolku SZP 

7.  Časový limit prednášky : 15 minút, pozvaní hostia 30 minút 

8. Kredity : budú pridelené v zmysle vyhlášky MZ SR 

9. Certifikáty : obdržia účastníci po skončení podujatia individuálne 

 

OZNAM : 

Napriek upozorneniu v záväznej prihláške, ako aj v programe Gemersko-

Novohradského lekárskeho a zdravotníckeho dňa, že účastník podujatia nesmie 

podpisovať ďalších svojich spolupracovníkov,  účastníci aj napriek upozorneniu 

kolegýň pri prezentácii, tak konali. Zástupkyňa dozornej rady Slovenskej spoločnosti 

sestier, prítomná na podujatí to v zhodnotení akcie oznámila svojim nadriadeným na 

SSSaPA a tak nám bol  u l o ž e n ý   nasledovný t r e s t : 

-Každý účastník sa musí podpísať na prezenčnú listinu sám 

- Certifikát po ukončení podujatia môžeme vydať osobne  len účastníkovi prítomnému 

do skončenia podujatia. Neprítomnému účastníkovi certifikát nesmieme ani následne 

vydať a zo zoznamu ho máme vyškrtnúť 

Výnimku tvoria : prednášajúci / autor, spoluautor, ktorí majú kredity zo zákona/, hostia 

                               prihlásené kolegyne a kolegovia, ktorí 2 dni vopred oznámia 

telefonicky, alebo mailom prezidentke Spolku SZP, že musia nastúpiť do nočnej služby 

 

Organizačný výbor : 

Daniela Köbölová, prezidentka Spolku SZP, tlf. : 0904866587, 

                                 mail: daniela.kobolova@gmail.com 

Milada Obšelová, vedecká sekretárka, tlf. : 0944009945 

 

                                



DEŇ RIMAVSKOSOBOTSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV – NELEKÁROV 

2. ROČNÍK 

 

 

Rimavská Sobota 11. 12. 2019 

 

 

 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

 

 

 

 

 

 

 

Meno, priezvisko, titul …………………………………………………………………….. 

 

Bydlisko …………………………………………………………………………………….. 

 

Pracovisko ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

v Rim. Sobote dňa …………………………………….. 

 

 

 

 

 

                                                                                             ……………………………… 

 

                                                                                                                   podpis 

 

 

 

 

 

Termín na odovzdanie : 

     do 25. 11. 2019 


