PROGRAM PODUJATIA
Prezentácia:
od 8,00 – 9,00 hod.
SKZL - REGIONÁLNA KOMORA KOŠICE

Vás srdečne pozýva na Krajský seminár,
ktorý sa bude konať dňa 22. septembra 2022
v priestoroch Domu techniky ZSVTS KE s.r.o.,
Južná tr. 2/A v Košiciach.

Účastnícky poplatok za podujatie je:
pre člena SKZL 40,- €
pre nečlena SKZL 55,- €.
Cena účastníckeho poplatku je stanovená
podľa Zák. č. 18/1996 Z. z. a v znení jeho noviel
a zahŕňa účasť na školení,
organizačné zabezpečenie podujatia, občerstvenie.
Možnosť parkovania pred Congress Hotelom Centrum
zdarma.

Koordinátor: MUDr. Stanislav Beli
9,00 – 11,00 hod.
JUDr. Timea Schwarcová:
Podnikanie v zdravotníctve cez
spoločnosť s ručením
obmedzeným.
11,00 – 11,20 hod.
Prestávka, občerstvenie.
11,20 – 12,20 hod.
JUDr. Elena Báthoryová:
Zmluvné vzťahy so ZP Dôvera, a. s.
12,20 – 12,30 hod. Prestávka
12,30 – 13,30 hod.
MUDr. Jana Ondrašovičová, PhD.:
Manuál revíznej činnosti
ZP Dôvera a. s.
Zmena programu vyhradená!

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť
najneskôr do 19.09.2022
výhradne prevodom na
účet SKZL-RK Košice vo VÚB, a. s.
IBAN: SK51 0200 0000 0044 1069 8251
variabilný symbol (je Vaše registračné číslo v SKZL),
konštantný symbol 0308, špecifický symbol 41.

Prihlásiť sa môžete na:
tel. čísle: 0903 63 11 53, 055/62 50 149,
E-mailom: rkzlke@skzl.sk
Výbor SKZL pre sústavné vzdelávanie lekárov
pridelil danej akcii (41/2022_SR) 4 kredity.

Slovenská komora zubných lekárov, Fibichova 14, 821 05 Bratislava 2
SKZL - Regionálna komora Košice, Južná trieda 2/A 1, 040 01 Košice,
IČO: 17639646, DIČ: 2021176234, IČ DPH: SK2021176234

Vystavovateľ:

ALBACO-Dent spol. s r.o.

Všeobecné a zmluvné podmienky účasti na
podujatí:
1. Zmluvný vzťah medzi účastníkom a organizátorom
akcie vzniká uhradením účastníckeho poplatku.
2. Cena a forma úhrady sú stanovené medzi
organizátorom a účastníkom akcie. Platba sa realizuje
výhradne prevodným príkazom.
3. Organizátor má právo zrušiť akciu pri nedostatočnom
počte účastníkov a pri mimoriadnych okolnostiach. Pri
zrušení akcie organizátorom sa uchádzačom vráti
úhrada v plnej výške.
4. Prijatie záväzných prihlášok nie je potvrdzované,
správa bude podaná len v prípade, ak nebude možné
splniť niektorú z požiadaviek účastníka. Doklad o
úhrade a účasti na podujatí bude vydaný v priebehu
akcie.

