
 
 

 

XIII. ročník konferencie 

NÁRODNÉ DNI ZVÁRANIA 
 

Hotel Grand Jasná 

Demänovská Dolina 

5.10. – 7.10.2022 
 

 

PRAVIDLÁ   

PRE  PARTNEROV A VYSTAVOVATEĽOV 
 

 

 

HLAVNÝ PARTNER (2 000 €) 

• možnosť firemnej prezentácie počas odborného programu v rozsahu 30 min. dňa 6.10. 

(štvrtok),  

• generálny riaditeľ VÚZ pri otvorení odborného programu poďakuje partnerom za 

príspevok,  

• zástupca partnera má možnosť vystúpiť pri otvorení odborného programu konferencie 

generálnym riaditeľom VÚZ dňa 6.10., 

• umiestnenie loga partnera na pozvánke a v zborníku na USB kľúči,  

• reklama v zborníku na USB kľúči – 20 strán formátu A4,  

• umiestnenie propagačnej tabule, panelu v priestoroch hotela počas konania konferencie 

a v prednáškovej miestnosti,    

• 4 stoly na propagáciu firmy v priestoroch hotela dňa 6.10., 

• distribúcia propagačných materiálov účastníkom konferencie (materiály treba dodať na 

miesto konania konferencie najneskôr 5.10. (do 12,00 h.), 

• v cene je účastnícky poplatok na celú konferenciu pre dve osoby a ubytovanie pre dve osoby 

na dve noci v jednolôžkových izbách. 

 

 

 

 

PARTNER (1 000 €) 

• možnosť firemnej prezentácie počas odborného programu v rozsahu 20 min. dňa 6.10. 

(štvrtok),  

• umiestnenie loga partnera na pozvánke a v zborníku na USB kľúči,  

• reklama v zborníku na USB kľúči - 10 strán formátu A4, 

• 1 stôl na propagáciu firmy v priestoroch hotela dňa 6.10., 

• v cene je účastnícky poplatok na celú konferenciu pre jednu osobu bez ubytovania. 



 
 

 

XIII. ročník konferencie 

NÁRODNÉ DNI ZVÁRANIA 
 

Hotel Grand Jasná 

Demänovská Dolina 

5.10. – 7.10.2022 

 
 

PRIHLÁŠKA 

PRE PARTNEROV A VYSTAVOVATEĽOV 
 

VARIANTY PARTNERSTVA Poplatok s DPH Označte výber 

Hlavný partner 2 000 €  

Partner 1 000 €  

 

Meno zástupcu firmy partnera  

(priezvisko, meno, titul): 
 

Funkcia:  

 

V prípade bližších informácií kontaktujte organizačného garanta. 

 

Organizačný garant:  Ing. Rut Balogová, mobil: +421 918 821 415, e-mail: vzdelavanie@vuz.sk 

 

Názov a adresa partnera: 

 

Kontaktná osoba: 

Tel.: E-mail: 

Banka: IBAN: 

IČO: IČ DPH: 

 

• Prihlášku pre partnerov zašlite najneskôr do 12.8.2022, na základe ktorej Vám bude vystavená zálohová faktúra. 

• Poplatok treba uhradiť na účet VÚB, VS 215 2800 10, IBAN: SK91 0200 0000 0000 3133 4062, SWIFT: SUBASKBX. 

• Platba musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr do 19.8.2022. 

• Logo firmy treba zaslať najneskôr do 19.8.2022 a reklamu do zborníka do 9.9.2022. 

 
Spoločnosť VÚZ spracúva Vaše osobné údaje uvedené v tejto prihláške v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „Nariadenie“) ako 
prevádzkovateľ, za účelom plnenia zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto prihlášky a archivuje ich po dobu 2 rokov. Aby sme naplnili zákonné 

požiadavky a zaistili riadny chod Spoločnosti, k Vašim osobným údajom majú prístup aj tretie subjekty. Ide najmä o našich poskytovateľov IT 

služieb, advokátov a spoločnosti, ktoré nám poskytujú účtovné, daňové, poradenské a iné služby, s ktorými máme uzatvorenú korektnú zmluvu 
o spracúvaní osobných údajov. Tieto Vaše osobné údaje taktiež môže Spoločnosť využiť na zaslanie informácii o plánovaných vzdelávacích 

aktivitách. Informácie o možnosti uplatnenia Vašich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia sú zverejnené na 

webovom sídle Spoločnosti www.vuz.sk. 

 

 

 

 

 

V ........................................... dňa.........................................   ................................................................................. 

                 podpis zástupcu partnera a pečiatka firmy 

http://www.vuz.sk/

