
Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov 
chemického, farmaceutického a papierenského 
priemyslu Slovenskej republiky 
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                      PPOOZZVVÁÁNNKKAA  NN AA  KKOONNFFEERREENN CCIIUU    SSUUZZ  

                                                
 
 
 

V súlade so schváleným programom stretnutí členov SUZ Vás pozývam 

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

 

 

5.-7. decembra 2017 

 

 

 

 

Gestorom konferencie je SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

  S pozdravom                                 

                                                                            

                                                                                

                                                                                   

 

        

 

Prílohy:  

1.,Program konferencie SUZ  

2.,Organizačné pokyny s návratkou 

3.,Návratka – exkurzia 

 

KONTAKT: 

Ing. Zákutný Ondrej         Ing Gabriel Lenický 

tel: + 421/908 738 422                              tel: + 421/908 786 800 
e-mail: ondrej.zakutny@mao.slovnaft.sk      e-mail: gabriel.lenicky@mao.slovnaft.sk       
 

         



      OOrrggaann ii zzaaččnnéé   ppookkyynnyy   
 

 

 

 

Miesto konania konferencie:   

 
Wellness hotel Patince**** 
Patince 431,  946 39 Patince  

Slovenská republika  
Web: www.wellnesspatince.sk 

E-mail: recepcia@wellnesspatince.sk  
GPS súradnice: 47°44'50.1"N       18°18'29.3"E 

  
 

Návratku zašlite najneskôr do 14. novembra 2017 poštou alebo e-mailom na 

adresu: 

  

Ing. Gabriel Lenický 

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.  

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 

Slovenská republika 

e-mail: gabriel.lenicky@mao.slovnaft.sk 

 

Ubytovanie je zabezpečené vo Wellness hotel Patince**** v mieste konania 

konferencie SUZ. V cene ubytovania je zahrnuté využitie wellness priestorov 

hotela. 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 / 68 EUR, 

- 2 osoby v dvoj posteľovej izbe  / noc / hradí účastník / 39 EUR, 

-  k tomu miestny poplatok  nezahrnutý v cene ubytovania 0,82 EUR 

osoba / noc.  

Žiadame všetkých účastníkov o zaslanie priloženej návratky s 

uvedením požiadavky  na ubytovanie, stravu a prípadné diéty či 

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. 

 

http://www.wellnesspatince.sk/
mailto:recepcia@wellnesspatince.sk
mailto:gabriel.lenicky@mao.slovnaft.sk


Návratka        

                    Konferencie  SUZ v dňoch 5.-7.12.2017 sa zúčastní: 

Meno Firma e-mail mobil 
    

U účastníka platiaceho 100€ uviesť 
Fakturačná adresa: IČO:     

DIČ: 

Objednávka služieb -pri zvolenej alternatíve napísať „ÁNO“: 

  5.12.2017 6.12.2017 7.12.2017 

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 7.12.2017, v čase od 10:00  do 12:00 hod. uskutoční 

exkurzia v areáli Shipbuilding and Machinery a.s., (SAM) ul. Roľníckej Školy 1519, 945 01 

Komárno 

 

Exkurzie sa zúčastní: 

-meno: 

-firma: 

-č. OP : 

 

Poznámka: treba mať pevnú uzavretú obuv, ochrannú pracovnú prilbu zabezpečí SAM 

a Slovnaft MaO. 

 

Prosím poslať s návratkou na konferenciu na adresu: 
Ing. Gabriel Lenický 

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.  

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 

Slovenská republika 

e-mail: gabriel.lenicky@mao.slovnaft.sk 

mailto:gabriel.lenicky@mao.slovnaft.sk

