
Záväzná prihláška 
15. – 16. apríl 2019 

XVIII. Celoštátna odborná konferencia SK MTP 

DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand ****, Banská Bystrica 

 

Meno,  priezvisko a titul:                                                                                                      

     ___________________________________________________________________ 

Adresa trvalého bydliska (ulica, orientačné a popisné číslo, poštové smerovacie číslo, obec/mesto, štát):      

     ___________________________________________________________________                                                                                        

Korešpondenčná adresa (ulica, orientačné a popisné číslo, poštové smerovacie číslo, obec/mesto, štát) 

Vypĺňať len v prípade ak nie je totožná s adresou trvalého bydliska:  

    ___________________________________________________________________ 

 

Telefonický kontakt: 

    ___________________________________________________________________                                                                                        

E-mailová adresa: 

    ___________________________________________________________________                                                                                        

 

Zamestnávateľ (názov nemocnice, úsek práce, adresa, funkčné zaradenie, pracovné zaradenie, telefonický kontakt, e-mail): 

 

    ___________________________________________________________________                                                                                        

 

Stavovská organizácia: 

    ___________________________________________________________________                                                                                        

 

Registračné číslo v príslušnej stavovskej organizácií: 

 

    ___________________________________________________________________                                                                                        

 

Členstvo v príslušnej stavovskej organizácií   áno    /  nie* 

 

ÚČASŤ         (* zakrúžkovať, čo požadujete) 

Aktívna účasť 

PRÍSPEVOK –  PREDNÁŠKA  /  POSTER*   (* zakrúžkovať, čo požadujete) 

 

Názov príspevku: 

   ___________________________________________________________________                                                                                        

Meno, priezvisko a titul autora príspevku: 

   ___________________________________________________________________                                                                                        

Meno spoluautora/spoluautorov príspevku: 

   ___________________________________________________________________                                                                                        

Zamestnávateľ autora príspevku: 

   ___________________________________________________________________                                                                                        

 

Pasívna účasť  

 

Pasívna účasť         

        15. apríla 2019              /           16. apríla 2019*          (* zakrúžkovať, čo požadujete) 

 

Ubytovanie, stravovanie a spoločenský večer (jednolôžkové, dvojlôžkové izby a suita) 

Mám / nemám záujem o ubytovanie v DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand ****, Banská Bystrica 

14. – 15. apríla 2019.    áno    /  nie*  (* zakrúžkovať, čo požadujete) 

    

Mám / nemám záujem byť ubytovaný v DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand ****, Banská Bystrica 

s (prosím doplňte s kým máte záujem byť ubytovaný): 

  

 ___________________________________________________________________                      
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Mám / nemám záujem o stravovanie v DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand ****, Banská Bystrica 

       Raňajky    /     Obed  /     Obed, večera    /       Večera     /      Nemám záujem o stravovanie* 

          (* zakrúžkovať, čo požadujete) 
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Mám / nemám záujem o „SPOLOČENSKÝ VEČER“ 15. apríla 2019 v DIXON Kongres Hotel Resort & 

Aqualand ****, Banská Bystrica 

 

CENOVÁ PONUKA: 

UBYTOVANIE    Cena za 1 osobu / lôžko  Cena za izbu 

Jednolôžková izba EXECUTIVE   59,00 €     59,00 € 

Dvojlôžková izba EXECUTIVE  38,00 € 1 osoba / lôžko  76,00 €  

Jednolôžková izba COMFORT  67,00 €    67,00 € 

Dvojlôžková izba COMFORT  42,00 € 1 osoba / lôžko  84,00 € 

Suita COMFORT / Suita de LUXE  60,00 € 1 osoba / lôžko   120,00 € 

 
V cene ubytovania je zahrnuté: raňajky formou bufetových stolov, vstup do wellness centra – bazén a jacuzzi, parkovanie, 

internetové pripojenie a daň za ubytovanie) 

 

STRAVOVANIE 

Raňajky:  8,00 €  (pre ubytovaných hostí v cene ubytovania)   

Obed:                     10,00 € 

Večera:                     10,00 € 

 

SPOLOČENSKÝ VEČER 

Poplatok zahŕňa: prenájom, technické zabezpečenie, hudobné zabezpečenie, spoločenský a kultúrny program, 

dekorácia a slávnostná výzdoba, stravovanie. 

 

PLATBA POPLATKU ZA SPOLOČENSKÝ   PLATBA POPLATKU ZA SPOLOČENSKÝ 

VEČER DO TERMÍNU 29. MARCA 2019   VEČER PO TERMÍNE 29. MARCA 2019 

      20,00 €              25,00 € 

 

 

Miesto a dátum: __________________          Podpis: __________________ 

 

 

Dole podpísaná/podpísaný udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v záväznej prihláške 15. – 16. 

apríl 2019  XVIII. Celoštátna odborná konferencia SK MTP, DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand ****, Banská Bystrica 

z spracovaním osobných údajov získaných v záväznej prihláške Slovenskej komory medicínsko-technických-pracovníkov, sekretariát: 

Hasičská 118/2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) 

č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) Slovenskej komore 
medicínsko-technických pracovníkov, sekretariát: Hasičská 118/2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika na účely spracovania osobných 

údajov na XVIII. Celoštátnu odbornú konferenciu SK MT v dňoch 15. – 16. apríla 2019 v DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand 

****, Banská Bystrica. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne 

odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. 

 

 

Miesto a dátum: __________________            Podpis: __________________ 
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