


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

termín konania 11. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou LABKVALITA 

2013 sa priblížil a od stretnutia nás delí už len jediný mesiac. Dovoľte nám 

preto, aby sme Vám pripomenuli, že sa ešte stále môžete zaregistrovať 

a prihlásiť na jubilejný ročník tejto medzinárodnej konferencie a  stretnúť sa 

s kolegami a vystavovateľmi v hoteli Patria**** na Štrbskom Plese v dňoch 06. – 

08. 10. 2013. 

HLAVNÉ TÉMY: 

 Implementácia DRG v systéme zdravotnej starostlivosti 

 Veda, ekonomika, politika, etika a kvalita v laboratóriu a zdravotnej 

starostlivosti 

 Nové trendy v laboratórnej diagnostike 

 Keď/kde zlyháva laboratórium/lekár/dodávateľ/my všetci  

 Prednášky pre prax  

 Problémy, riešenia a vízie v kvalite laboratórií 

MIESTI KONANIA: Hotel Patria****, Štrbské Pleso 

 

KONFERENČNÝ POPLATOK:   Do 30. 09. 2013 Po 30. 09. 2013 

Členovia SSKB     30€   33€ 

Nečlenovia SSKB    33€   36€ 

Študenti a dôchodcovia    10€   13€ 

Jednodňový konferenčný poplatok   15€   15€ 

BANKOVÉ SPOJENIE: VÚB Bratislava - mesto 

číslo účtu 4532012/0200  

variabilný symbol: 131040025  

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: 30. 09. 2013 

 

MOŽNOSTI UBYTOVANIA:  

Hotel Patria****, Štrbské Pleso (www.hotelpatria.sk) 

Jednoposteľová izba ½ s  raňajkami..........54 €/osoba/noc  

Dvojposteľová izba 2/2 s  raňajkami.........36,50 €/osoba/noc  

Prístelka....................................................22 €/osoba/noc  

V cene je zahrnuté ubytovanie, kúpeľná taxa, raňajky formou bufetov, vstup do 

bazéna, fitnes, stolný tenis  a parkovné.  

Ubytovanie si môžete rezervovať telefonicky na tel. č. +421-052-784 89 99, 

online formulárom na stránke hotela alebo online registračným formulárom na 

http://www.hotelpatria.sk/


www.sskb.sk najneskôr do 20. 09. 2013. Do poznámky uveďte „LABKVALITA 

2013“. 

Hotel Toliar***, Štrbské Pleso (www.hoteltoliar.sk) 

Jednoposteľová izba ½ s  raňajkami..........44 €/osoba/noc  

Dvojposteľová izba 2/2 s  raňajkami.........28 €/osoba/noc  

Prístelka....................................................22 €/osoba/noc  

V cene je zahrnuté ubytovanie, kúpeľná taxa, raňajky formou bufetov 

a parkovné.  

Ubytovanie v hoteli Toliar si môžete rezervovať telefonicky na tel. č. +421 

52 478 10 11, mailom na kanc@tatry-toliar.sk alebo online formulárom na 

stránke hotela najneskôr do 30. 09. 2013. Do poznámky uveďte „LABKVALITA 

2013“. 

STRAVOVANIE: 

Obedy budú podávané v Slnečnej reštaurácii Hotela Patria**** formou bufetov. 

Cena obeda je 10 €, lístky sa budú predávať pri registrácií. 

Záujem je potrebné vyznačiť na prihláške. 

SPOLOČENSKÝ PROGRAM: 

Organizátori pozývajú účastníkov konferencie na spoločenský večer, ktorý sa 

bude konať 06. 10. 2013 v reštaurácii Hotela Patria a výlet do Múzea liptovskej 

dediny v Pribyline dňa 07.10.2013. Poplatok za účasť na jednej spoločenskej 

akcii je 5 €/osoba (platí sa pri registrácii). 

DOPRAVA: 

Odporúčame cestovať vlakmi ŽSR buď do stanice Štrba a odtiaľ tatranskou 

ozubnicovou železnicou na Štrbské Pleso alebo do stanice Poprad-Tatry a odtiaľ 

električkou TEŽ na Štrbské Pleso. Hotel Patria je lokalizovaný na brehu jazera 

Štrbské pleso asi 20 minút peši od stanice. 

POZNÁMKA:  

Vzhľadom na termín konania konferencie a plánovaný výlet odporúčame 

teplejšie a športové oblečenie.  

Tešíme sa na Vás v krásnom prostredí 

Vysokých Tatier 06. 10. – 08. 10. 2013. 

 

Organizačný a programový výbor 

Labkvalita 2013 

http://www.hoteltoliar.sk/
mailto:kanc@tatry-toliar.sk

