
Vážená pani doktorka/vážený pán doktor, 

 

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, Kysucká nemocnica 

s poliklinikou Čadca, Spolok lekárov Kysúc, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská 

lekárska komora, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca  a organizátor spoločnosť Tajpan 

s.r.o. 

 

Vás srdečne pozývajú na podujatie: 

 

XXVII. Hálkove lekárske dni 

Termín: 23. - 24. september 2021 

 

Miesto: Divadelná sála Dom Kultúry Čadca, Matičné námestie 1434/11,  

Čadca, www.kultura.mestocadca.sk 

 

Hlavná téma:  Covid-19 v intenzívnej medicíne  

 

Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi. 

 

 

Pasívna účasť - registrácia: prihlášku na pasívnu účasť s možnosťou objednania stravy 

prosíme vyplniť na stránke: XXVII. HÁLKOVE DNI <https://www.tajpan.online/podujatia/xxvii-

halkove-dni/>  - po kliknutí (ctrl enter) na názov sa vám otvorí priamo stránka podujatia, 

alebo použite link:_https://www.tajpan.online/podujatia/xxvii-halkove-dni/ 

<https://www.tajpan.online/podujatia/xxvii-halkove-dni/> 

 

*Postup registrácie: registrácia je podmienená priamou úhradou registračného poplatku. Pre 

registráciu na podujatie je nutné vytvorenie vlastného účtu na stránke https://tajpan.online 

<https://tajpan.online/>. 

Účet vytvoríte  vypísaním registračného formuláru  s následným potvrdením overovacieho 

emailu (potrebná kontrola nevyžiadanej pošty) a doplnením potrebných údajov. 

Po prihlásení  sa do svojho účtu na https://tajpan.online  <https://tajpan.online/> v sekcii 

pripravované podujatie vyberiete  podujatie XXVII. Hálkove dni – popr. možnosť použiť 

priamo link: *_https://www.tajpan.online/podujatia/xxvii-halkove-dni/  

<https://www.tajpan.online/podujatia/xxvii-halkove-dni/> _* 

V pravom hornom rohu, pod dátumom podujatia zvoliť možnosť Prihlásiť sa na podujatie. 

Pre dokončenie registrácie je nutné zaplatenie registračného poplatku cez platobnú bránu.* 
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*Kongresové poplatky:* 

 

Člen SSAIM  25 € (lekári, sestry, zdravotnícky personál) 

Nečlen SSAIM  30 € 

 

Obed:  5 € (možnosť objednať si na 23. aj 24.9.2021) 

 

Večera 23.9.2021: 5 € 

 

*Ubytovanie: * 

nie je zabezpečené organizátorom - možnosť individuálneho objednania si ubytovania v 

nasledujúcich zariadeniach: 

*/Registrovaní hostia: /* 

Hotel Lipa Čadca .................................... www.hotel-lipa.sk  <http://www.hotel-lipa.sk> 

Hotel Husárik ......................................... www.hotelhusarik.sk <http://www.hotelhusarik.sk> 

Hotel Marlenne Oščadnica .................. . www.hotel.marlene.sk  

<http://www.hotel.marlene.sk> 

 

Podrobnejšie, pravidelne aktualizované  informácii o pripravovanom podujatí nájdete na 

stránke: XXVII. HÁLKOVE DNI   

<https://www.tajpan.online/podujatia/xxvii-halkove-dni/> V prípade potreby doplnenia ďalších 

informácii a požiadaviek, prosím, kontaktujte nás na adrese: monika.liedlova@tajpan.com 

<mailto:monika.liedlova@tajpan.com>, resp. tel. číslo: 0918 500 167. 

 

Tešíme sa na vašu účasť na podujatí. 
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