
 
 

XXXIX. medzinárodná konferencia 

ZVÁRANIE 2011 
Tatranská Lomnica, hotel SOREA Urán, 9.-11.11.2011 

 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
(Tento doklad zároveň slúži ako zálohová faktúra) 

 

priezvisko, meno, 
titul účastníka 

 funkcia 

organizácia  

adresa  

mesto  PSČ  štát  

telefón  fax  

mobil  e-mail  

Údaje pre vystavenie daňového dokladu 

organizácia  

adresa  

mesto  PSČ  štát  

banka  číslo účtu  
kód  
banky 

 

IČO:  IČ DPH  

 
Súhlasím s tým, aby SZS spracovala vyššie uvedené osobné údaje pre účely zaistenia konferencie. 
 
 
 
V   ........................................   Dňa   .....................................              .................................... 
             podpis účastníka 
 
 
Tento doklad zároveň slúži ako zálohová faktúra. Po uskutočnení zdaniteľného plnenia Vám bude 
vystavený daňový doklad. 
 
Týmto potvrdzujeme, že na základe označených údajov uvedených na druhej strane záväznej 
prihlášky, sme dňa   .................................   uhradili sumu   .................................  EUR na účet: 

Slovenská zváračská spoločnosť,  Koceľová 15,  815 94  Bratislava 

Banka:  VÚB, a.s.,  Mlynské Nivy 1,  829 90  Bratislava 25 

Číslo účtu:  115232012/0200     SWIFT Code/BIC:  SUBASKBX 

IBAN:  SK3002000000000115232012   Naše IČO:  0012665045 

Variabilný symbol:  prosím uviesť IČO organizácie, ktorá prihlásila pracovníkov na konferenciu 
 
Pri úhrade na účet SZS je v informáciách pre prijímateľa platby potrebné uviesť meno účastníka 
konferencie. Pre viac prihlásených z jednej organizácie prihlášku rozmnožte. 
 
 
 
V   ........................................   Dňa   .....................................  ................................................ 
         podpis a pečiatka organizácie 
 

Spôsob prihlasovania –  Odoslaním priloženej záväznej prihlášky poštou na adresu: 
Slovenská zváračská spoločnosť,  Koceľová 15,  815 94 Bratislava 
e-mailom na adresu:  zvaranie2011@centrum.sk;   faxom:  00421(0)2/49 246 668 
 

mailto:zvaranie2011@centrum.sk


 

Vložné: 
(zahŕňa účasť na konferencii, 1 ks zborníka na CD, obedy,  
večere - bankety a spoločenský program) 

Cena s DPH: Úhrada: 

člen SZS 
(výška vložného sa týka len tých individuálnych/kolektívnych členov 
SZS, ktorí zaplatili členský poplatok za rok 2011) 

160 €  

nečlen SZS 185 €  

prednášateľ a účastník konferencie 160 €  

sprevádzajúca osoba 
(vložné zahŕňa obedy, večere - bankety a spoločenský program) 

95 €  

„naviac“ zborník na CD (platí len pre tých účastníkov, ktorí požadujú 

okrem 1 ks zborníka zahrnutého do ceny vložného, dodať ďalší zborník/y) 
15 €/ks  

Objednané vložné spolu  

 
 

Objednávka ubytovanie - Hotel*** SOREA Urán: 

(zahŕňa ubytovanie, raňajky, miestnu daň) 
Cena s DPH: 

jednolôžková izba - 1 lôžko / 1 noc 

vrátane raňajok formou bufetu 
38 € 

dvojlôžková izba - 1 lôžko / 1 noc 

vrátane raňajok formou bufetu 
28 € 

Objednané ubytovanie 
* Nehodiace sa 

prečiarknite 
Úhrada: 

v termíne 

08.11./09.11.2011 ÁNO / NIE *  

09.11./10.11.2011 ÁNO / NIE *  

10.11./11.11.2011 ÁNO / NIE *  

11.11./12.11.2011 ÁNO / NIE *  

Ubytovanie spolu  

 
 
 
Praktické informácie 
 
1) V prípade, že si želáte byť ubytovaný na izbe s kolegom alebo známym, uveďte ho prosím ako 

spolubývajúceho:            
 ................................................................................................................................................. 

2) Ubytovanie bude riešené podľa poradia došlých prihlášok. Počet účastníkov je limitovaný, 
akceptovanie prihlášky potvrdíme e-mailom. 

3) Obed:          normálne menu    vegetariánske menu 

4) Stornovacie podmienky:  
zrušenie ubytovania je nevyhnutné realizovať písomne – faxom, e-mailom, poštou na adresu SZS 
zrušenie ubytovania najneskôr 10 dní pred začiatkom konferencie – storno 30% z ceny 

5) SZS nie je platcom DPH. 

 
 

Cena celkom: 
(vložné, zborník, ubytovanie, stravovanie a spoločenský program) 

 

 
Uzávierka prihlášok najneskôr 04.11.2011 


