
Štatút 6. ročníka programov odborných stáži pre študentov 2.- 5. ročníkov lekárskych fakúlt  

 „Letný camp 2021“ 

 

I. Základné ustanovenia 

Zámerom projektu Letný camp 2021 je formou  programu letných odborných stáží ponúknuť 
možnosť doplniť si vedomosti a zručnosti v oblasti teoretickej, ako aj praktickej prípravy budúcich 
lekárov medzi študentmi 2. a 5. ročníkov lekárskych fakúlt, odboru všeobecné lekárstvo. 

1. Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na zvýšenie úrovne v oblasti 

teoretickej prípravy a praktických skúseností z moderných medicínskych trendov, ako aj 

celospoločenského dopytu, a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si vedomosti z oblastí financií, 

inovácii a. i.  

Dvadsiatka finalistov, vybraných účastníkov, bude mať možnosť zapojiť sa do série zaujímavých 

a trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov.  

2. Hlavným vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je nezisková organizácia Svet zdravia 

Akadémia, n.o., MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, IČO 37 887 343, v spolupráci s hlavnými 

partnermi súťaže, ktorými sú spoločnosti Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova  25, 

Bratislava  851 01, IČO 35 960 884 a spoločnosť ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 

Bratislava, IČO 35 890 568, Svet zdravia DZS, a.s. Einsteinova  25, Bratislava  851 01 (ďalej len 

ako „DZS 

3. Koncept stáži pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia 

do súťaže, druhým je zaslanie Motivačného listu respektíve eseje. Posledným, tretím modulom 

je účasť na týždňovom (nedeľa-sobota) sústredení, ktoré pozostáva zo série odborných 

workshopov. Odborná časť akcie bude prebiehať v nemocniciach Svet zdravia Michalovce, 

Trebišov, Humenné a Vranov nad Topľou. 

Záverečná časť projektu pozostáva z prezentácie vypracovania vopred zadanej tímovej úlohy a  

z vyhlásenia TOP tímu Letného campu  2021. 

4. Súťaž je určená študentom 2. až 5. ročníka lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo. 

5. Registrácia, samotný priebeh súťaže, ako aj sedemdňové sústredenie pre skupinu dvadsiatich 

finalistov sú BEZPLATNÉ. 

 

II. Podmienky účasti 

 

1. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti 2. až 5. ročníka lekárskych fakúlt, v odbore všeobecné 

lekárstvo, formou bezplatnej registrácie na stránke https://www.procare.sk/letny-camp-

2021/ 

2. Registrácie študentov iných než lekárskych fakúlt, príp. študentov iného než vyššie uvedených 

ročníkov či odboru lekárskych fakúlt nebudú akceptované. Pred finálovým sústredením, ako aj 

pred samotným odovzdaním jednotlivých postupových kôl súťaže, budeme žiadať 

o potvrdenie   ročníka štúdia daného účastníka na konkrétnej lekárskej fakulte. 

3. Účasť na iných súťažiach a festivaloch podobného charakteru v rámci územia Slovenskej 

republiky aj mimo neho nebráni účasti na Letnom campe 2021. 

4. Oficiálnym jazykom súťaže je slovenčina. 

5. Samotná registrácia bude možná formou vyplnenia registračného formulára na stránke 

https://www.procare.sk/letny-camp-2021/. Počet registrovaných účastníkov nie je 

obmedzený. Registrovať sa možno v termíne od 17. júna do 11. júla 2021 (vrátane). Bez 

https://www.procare.sk/letny-camp-2021/
https://www.procare.sk/letny-camp-2021/
https://www.procare.sk/letny-camp-2021/#registracia


kompletne a pravdivo vyplneného registračného formulára nebude možné vykonať registráciu 

do súťaže. 

6. Prihlásenie do Letného campu a účasť na Letnom campe nie sú spojené so žiadnymi 

poplatkami. Dvadsiatim úspešným finalistom bude počas záverečného sústredenia 

bezplatne poskytnuté úrazové poistenie, ubytovanie, strava, účasť na workshopoch. 

Zároveň im bude preplatená doprava na miesto konania v sume zodpovedajúcej cene  

2. triedy cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy (MHD, autobus, vlak).   

7. Do 20. júla 2021 bude každému účastníkovi zaslaná informácia o výsledku výberového 

konania. 

8. Dvadsať najúspešnejších kandidátov bude do 30. júla 2021 pozvaných na záverečné 

sedemdňové sústredenie, ktoré sa uskutoční v termíne 15. - 21. augusta 2021 na 

Zemplínskej šírave. O zaradení do dvadsiatky finalistov rozhodne odborná komisia zložená 

z členov manažmentu spoločnosti Pro Care, a. s.; Svet zdravia, a. s., na základe profilu 

kandidáta, motivačného listu, eseje a na základe ďalších zaslaných podkladov. O bližších 

podrobnostiach sústredenia, ako aj o ostatných organizačných záležitostiach, budú finalisti 

vopred informovaní e-mailom.  

9. Záverečné sústredenie v termíne 15.- 21. august 2021 bude zložené zo série odborných 

workshopov, pričom na konci Letného campu dostanú účastníci potvrdenie/certifikát o ich 

absolvovaní. V piatok 20. augusta 2021 sa koná záverečné vyvrcholenie Letného campu, 

ktoré pozostáva z prezentácie vypracovania vopred zadanej tímovej úlohy a  z vyhlásenia 

TOP tímu Letného campu  2021.  

10. Organizátor Letného campu si vyhradzuje právo na zmenu podmienok, pravidiel 

a priebehu súťaže. 

11. Organizátor oboznámi a získa od účastníkov súhlas s vyhotovovaním podobizní, 

obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa účasti  tomto 

podujatí a s ich použitím vrátane zverejnenia výlučne na edukačné účely a na účely 

propagácie podujatia Letný camp 2021 a Letný camp 2022 a propagácie partnerov 

podujatia. 

12. O všetkom, čo nie je obsiahnuté v štatúte, a o výnimkách rozhoduje Organizátor súťaže. 

13. Kontakt na vyhlasovateľa a organizátora súťaže „Letný camp 2021“: 

letnycamp@svetzdravia.com. 

 

 


