
Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava  
Tel.: 02/529220 17, 19, 20, e-mail:  vician@sls.sk   mobil:   0915777151 

 

XII. Lymfologický deň, 15. máj 2020, Tatranská Lomnica  

VS: 2011367001 (IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012) 
 

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov  

 
Organizátor:  Lymfologická sekcia Slovenskej angiologickej spoločnosti, o.z. SLS 
Kontakt:         MUDr. Ewald Ambrózy, PhD., I. interná klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 

Tel./fax: +421 2 572 90 701, e-mail: ewald.ambrozy@angiology.sk 

Termín zaslania prihlášky: 

najneskôr 30 dní pred realizáciou podujatia  
 

 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA  K  ÚČASTI  A OBJEDNÁVKA SLUŢIEB 

 

Obchodný názov a sídlo firmy:  

 

V zmysle §2 odsek 1 písm I) zák č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

uveďte:   

držiteľ: □ áno       □  nie   /   výrobca liekov §42, ods 2 Z.578/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov 

Doručovacia adresa: 

IČO:      IČ DPH:                                      IBAN:  

Kontaktná osoba:  

Telefón / mobil      Email: 
 

Záväzne prihlasujeme účasť na odbornom vedeckom vzdelávacom podujatí a objednávame tieto sluţby: 
 

    □  Prenájom nebytových priestorov a sluţieb s tým spojených (výstavný stánok, informačný panel a pod.): 

      cena za m²    € celkový počet objednanej plochy..........., celkom ................. € (prívod elektriny: áno – nie)  

 

    □    inzerciu, logo v materiáloch – 1 strana – formát A5 ...................................................................            €  

   

    □   organizačné zabezpečenie firemného odborného a vedeckého vzdelávacieho bloku  

       a poskytnutie odbornej garancie: v dĺţke 30 min. s diskusiou.....................................................         € 

        □   zabezpečenie zoznamu účastníkov pre NCZI (cena 0,15 € za 1 účastníka):........................................... 

       □   partner (napr. zlatý, strieborný, bronzový, hlavný a pod.) ...................................................                      € 

        □   iný druh sluţieb (uviesť).......................................................................................................                      € 

  Vo faktúrach sa bude k cenám za poskytnuté služby účtovať DPH.  

 

      Administratívny výkon SLS podľa platného cenníka SLS  ...................      EUR                                                                        
        

 Spolu ....................................................................       EUR + DPH 

 

Objednávka: m2  ................      stoly .......  ks     stoličky .......  ks   prívod el. en.:   □ áno   □ nie 
   

 Administratívne výkony SLS budú fakturované vo výške podľa platného Cenníka SLS (v prílohe).   

K cenám sa účtuje DPH, podľa platných predpisov.  

 

 

Storno podmienky: mesiac pred podujatím, napr. 50% z ceny  (podľa dohody s organizačným výborom). Po 

tomto termíne poplatky nevraciame. Storno podmienky berieme na vedomie a v prípade ich nedodrţania 

sa zaväzujeme poplatky uhradiť.  

 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

súhlasíme so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tejto záväznej prihláške/objednávke za 

účelom  našej účasti a partnerstva na podujatí a objednávaných služieb.  
 

 

Dátum:  ................. ........               ...........................................................                              

                  pečiatka a podpis zodpovednej osoby

mailto:vician@sls.sk

