
Slovenská spoločnosť hygienikov SLS 

Ústav hygieny LF UK Bratislava 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade 

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS 
 

usporiadajú 
 

 

XXVIII. vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou 
 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 
 

 

v dňoch 

26. - 28. septembra 2022 

    v Kúpeľoch Nový Smokovec, a.s. 
 

 
Tematické zameranie  

1. Životné prostredie a zdravie 

2. Výživa, výživový stav a zdravie 

3. Epidemiológia a prevencia chronických chorôb  

4. Epidemiológia a prevencia infekčných chorôb; skúsenosti a poznatky s pandémiou 

COVID-19  

5. Ochrana zdravia pri práci, ergonómia v pracovnom prostredí 

6. Objektivizácia hluku, vibrácií a ďalších fyzikálnych faktorov v životnom 

a pracovnom prostredí 

7. Ochrana a podpora zdravia detí a mládeže 

8. Výchova a vzdelávanie vo verejnom zdravotníctve 

9. Varia 
 

Podujatie bude zaradené do hodnotenia Akreditačnej rady Slovenska (ARS CME) 

Podujatie je zaradené do Kalendára podujatí SLS pod VS 221117020 

 

Ubytovanie (zabezpečuje si každý účastník konferencie individuálne) 

Prihlášku na ubytovanie zasielajte priamo na tento link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bmM49DABRsZxR4mYqJfurPOTaxD8e7jeI929RNnOiSg/vi

ewform?hl=sk&hl=sk&edit_requested=true 

Ubytovanie vrátane konferenčného balíka je potrebné si objednať na uvedenom linku 

prostredníctvom registračného formulára do 15. 8. 2022  (Inak nie je možné garantovať 

ubytovanie v rámci Kúpeľov Nový Smokovec.) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bmM49DABRsZxR4mYqJfurPOTaxD8e7jeI929RNnOiSg/viewform?hl=sk&hl=sk&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1bmM49DABRsZxR4mYqJfurPOTaxD8e7jeI929RNnOiSg/viewform?hl=sk&hl=sk&edit_requested=true


 

Záväznú prihlášku na konferenciu pre aktívnu účasť prosíme zaslať do 26. 8. 2022  

na adresu: 

hygiena.sekretariat@fmed.uniba.sk 

Záväznú prihlášku na pasívnu účasť (aj jednodňovú) prosíme zaslať do 12. 9. 2022 

na rovnakú adresu: 

hygiena.sekretariat@fmed.uniba.sk 

 

Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke:  
 

https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-hygieny-lf-uk/aktualne-informacie/ 

 

prípadne na tel. č.: +421 2 9011 9464 

 

Konferenčný poplatok:  - členovia SLS    60 € 

    - nečlenovia SLS   70 € 

    - 1-dňový poplatok    35 € 

    - interní doktorandi a VŠ študenti 25 € 

 

 

Konferenčný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, náklady na vydanie zborníka, 

konferenčné materiály, občerstvenie. 

 

Spôsob platby: 

 bankovým prevodom (prípadne zloženkou) na účet: 

Slovenskej lekárskej spoločnosti  

Cukrová 3  

813 22 Bratislava 

Názov banky: Všeobecná úverová banka 

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 

BIC: SUBASKBX 

VS: 221117020 

 

Prihlasovať sa na konferenciu je potrebné jednotlivo a menovite, nie na hromadný príkaz, aby 

bolo možné identifikovať platbu konferenčného poplatku. 

Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si uschovajte a v prípade potreby predložte pri 

registrácii. 

 

 v hotovosti pri registrácii (v prípade tejto alternatívy sa konferenčný poplatok pre 

účastníkov zo SR zvyšuje o 5,- €; pre účastníkov zo zahraničia bez zvýšenia poplatku). 
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INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 
 

 

Cena na osobu a noc vrátane všetkých služieb je 77,00 € v dvojlôžkovej izbe 

       + 1,50 € miestna daň z ubytovania 

 

Ponuka platí len pre osoby ubytované v zariadení na 2 noci (účastníci, ktorí nebudú ubytovaní 

v rámci Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., si stravu aj vstup na diskusný večer uhrádzajú sami). 

 

Obed pre neubytovaných   12 € 

Večera pre neubytovaných   12 € 

Diskusný večer pre neubytovaných 27. 9. 30 € 

 


