
Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov 
chemického, farmaceutického a papierenského 
priemyslu Slovenskej republiky 
 
                     tel.: 0905-234 433, e-mail: vendelin.iro@suz.sk 

 
 
 
 

 

                      PPOOZZVVÁÁNNKKAA  NN AA  KKOONNFFEERREENN CCIIUU    SSUUZZ  

                          PPrree   čč ll eennoovv   SSUUZZ   ppoozzvváánnkkaa   ii   nnaa   VVZZ   

                                                
 
 
 

V súlade so schváleným programom stretnutí členov SUZ Vás pozývam 

na konferenciu a VZ SUZ , ktorá sa bude konať v dňoch 

 
 

                                   10.4.-12.4. 2018 

 

 

 

 
Gestorom konferencie je MICROWELL spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

  S pozdravom                                 

                                                                                                  

                                                                                

 

        

 

Prílohy:  

1.,Program konferencie SUZ  

2.,Organizačné pokyny s návratkou 

3.,Návratka – exkurzia 

4.,Pozvánka na VZ 

 

KONTAKT: 

Ing. Vladimír Kopáček                    Sekretariát: Lucia Gállová 

Tel.: + 421 903 385 865                                       Tel.: +421 908 128 361 
e-mail: vkopacek@microwell.sk                              e-mail: sekretariat@microwell.sk 

 

         



      OOrrggaann ii zzaaččnnéé   ppookkyynnyy   
 

 

 

Miesto konania konferencie:    

Event Hotel KASKÁDY *** 
Únovce 504 
924 01,   Galanta 

Tel. č.: +421 31 788 33 33 
Web: www.kaskady.sk 
E-mail: recepcia@kaskady.sk 

Mobil: +421 905 522 292    

GPS súradnice: 48.209442, 17.798935 alebo 48° 12' 34.0" N 17° 47' 56.2" E 

 

 

  
Žiadame všetkých účastníkov o dodržanie zaslania priloženej návratky s uvedením 

požiadavky na ubytovanie a stravu. 

 
 

Návratku zašlite najneskôr do 20. marca 2018 poštou alebo e-mailom na adresu: 

  

Lucia Gállová 

Microwell spol. s r.o. 

SNP 2018/42 

927 01 Šaľa 

e-mail: sekretariat@microwell.sk 

 

Ubytovanie je zabezpečené v Event Hotel KASKÁDY , v mieste konania konferencie 

SUZ. Prosím uviesť do návratky, či požadujete izbu samostatne resp. budete na 

izbe s niekým (uviesť meno).  

Cena ubytovania :    

- 1 osoba v dvoj posteľovej izbe  / noc / hradí účastník /  45,- EUR 

- 2 osoby v dvoj posteľovej izbe  / noc / hradí 1 účastník /     36,- EUR 

-  k tomu miestny poplatok  nezahrnutý v cene ubytovania 0,66 EUR 

osoba / noc.  

Žiadame všetkých účastníkov o zaslanie priloženej návratky s 

uvedením požiadavky  na ubytovanie, stravu a prípadné diéty či 

http://www.kaskady.sk/
mailto:recepcia@kaskady.sk


potravinové intolerancie do termínu, ako je predom uvedené. 

Prosíme dodržať. 

Upozornenie pre nečlenov SUZ : Účastnícky poplatok voči faktúre : 100 €. 

Účastnícky poplatok nehradia : členovia SUZ, prednášatelia, prezentujúci /tu sa 

postupuje podľa podmienok prezentácie / a pozvaní hostia. 

Prosím do pozornosti: Storno objednávky na ubytovanie a stravu je 
možné najneskôr 4 dní pred začatím konania konferencie. V prípade 

nedodržania termínu, bude objednávka príslušnej spoločnosti 
vyfakturovaná. 

 

Návratka        

                    Konferencie  SUZ v dňoch 10.-12.4.2018 sa zúčastní: 

Meno Firma e-mail mobil 
    

U účastníka platiaceho 100€ uviesť 
Fakturačná adresa: IČO:     

DIČ: 

Objednávka služieb -pri zvolenej alternatíve napísať „ÁNO“: 

  10.4.2018 11.4.2018 12.4.2018 

Ubytovanie 

1 osoba v 
dvojposteľovej izbe 

  1 osoba v 
dvojposteľovej izbe 

    

2 osoby v 
dvojposteľovej izbe 
+ meno 
spolubývajúceho 

  2 osoby v 
dvojposteľovej izbe 
+ meno 
spolubývajúceho 

    

Raňajky       

Obed       

Večera       

Potravinové 
intolerancie a 

diéty 

      

Prosím o  vyznačenie požiadaviek, ktoré budú účastníkom i v plnom rozsahu jeho 

prítomnosťou uplatnené. Prípadné zmeny treba pred konferenciou nahlásiť na predom 

uvedenej adrese. Požiadavky, ktoré spôsobia iba zbytočné náklady budeme refakturovať.  

           

               Podpis                                                                    Dátum:  

  

 

 

 

 

                                                 



EXKURZIA 

 

V rámci konferencie SUZ sa dňa 12.4.2018, v čase od 10:00  do 12:00 hod. uskutoční 

exkurzia v spoločnosti Duslo, a.s.. 

 

Exkurzie sa zúčastní: 

-meno: 

-firma: 

-č. OP : 

 

Poznámka: potrebná pevná obuv 

 

Prosím poslať s návratkou na konferenciu na adresu: 
 

Lucia Gállová 

Microwell spol. s r.o. 

SNP 2018/42 

927 01 Šaľa  

e-mail: sekretariat@microwell.sk 


