
Slovenská súdnolekárska spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti
v spolupráci s 
Ústavom súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a
Súdnolekárskym pracoviskom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
organizuje

53. Krsekovu súdnolekársku konferenciu  
s medzinárodnou účasťou 

POZVÁNKA
28. – 30. máj 2023, Hotel pod Lipou, Modra www.symma.cz/sudnelekarstvo

n  úrad pre
n  dohľad nad
n  zdravotnou
n  starostlivosťou



www.symma.cz/sudnelekarstvo

Vážené kolegyne a kolegovia,

my, pracovníci súdneho lekárstva v Bratislave, v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Úradom pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou a Slovenskou súdnolekárskou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti, máme tú česť a potešenie 
organizovať 53. Krsekovu súdnolekársku konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať v Hoteli pod Lipou RESORT, ktorý 
sa nachádza v rekreačnej oblasti Harmónia v podhorí Malých Karpát, 2 km od mesta Modra. Naše potešenie je o to intenzívnejšie, 
že konferencia je organizovaná po trojročnej prestávke spôsobenej pandemickými opatreniami. Medzičasom sme sa stali svedkami 
novej „online“ formy organizácie kongresov a konferencií. Podľa nášho názoru „online“ forma nemôže nahradiť osobný kontakt medzi 
účastníkmi v rámci odbornej a spoločenskej časti konferencie.

Naším cieľom je umožniť všetkým účastníkom využiť akademické aktivity konferencie v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Dúfame, že pri 
účasti zahraničných expertov konferencia poskytne príležitosť na výmenu nových poznatkov, nových skúseností a trendov vo všetkých 
oblastiach súdnolekárskej praxe, výučby a výskumu, ako aj v oblasti ďalších forenzných vied.

Dovoľujeme si Vás všetkých srdečne pozvať k účasti na konferencii. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, pre úspešný priebeh 
konferencie, Vašu pohodu a zmysluplne strávený čas v rámci našej slávnostnej konferencie. 

         Tešíme sa na stretnutie!        

         za organizačný výbor          Jozef Šidlo



Všeobecné informácie
Miesto konania Hotel pod Lipou RESORT****, Harmónia 3018, 900 01 Modra, Slovakia
Registračné poplatky Registračný poplatok činí EUR 180,-. V registračnom poplatku je zahrnuté vstupné na konferenciu, 

občerstvenie v priebehu akce, obed, konferenčné materiály, spoločná večera a DPH. Zálohovú faktúru 
nájdete v potvrdzovacom e-maile, ktorý obdržíte po odoslaní registračného formulára.

Pre prednášajúcich Ukončenie registrácie k aktívnej účasti (prihlásenie prednášky, posteru a zaslanie rukopisu) 30. apríla 2023 
Uverejnenie odborného programu konferencie 9. mája 2023

Jazyk Oficiálnymi jazykmi konferencie budú slovenčina, čeština a angličtina bez možnosti simultánneho prekladu.
Obed Obedy formou menu sa vydávajú v hotelovej reštaurácii dňa 29. mája 2023 oproti stravenkám, ktoré 

obdržíte pri registrácii. Záujemcov o bezmäsité jedlo žiadame, aby svoju požiadavku oznámili registrujúcim 
osobám. 30. mája 2023 budú obedy formou soft lunch. Cena obeda je zahrnutá v registračnom poplatku.

Spoločná večera Spoločná večera prebehne dňa 29. mája 2023 o 19.00 hod v reštaurácii Hotela pod Lipou. Cena večere je 
zahrnutá v registračnom poplatku.

Akreditácia Konferencia bude zaradená v centrálnej evidencii vzdelávacích akcií Slovenskej lekárskej komory a bude 
ohodnotená kreditmi podľa platných predpisov.
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