HLAVNÍ PARTNERI

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
VÝROBCOV TRANSPORTBETÓNU
BRATISLAVA

VÁS POZÝVA

NA CELOŠTÁTNU KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Ďalšie informácie o konferencii je možné získať na adresách a kontaktoch:

Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava
Kolískova 1, 841 05 Bratislava
Fax: 02/4598 5319
Tel.:02 / 4598 5500-2
e-mail: savt@savt.sk
Ing. Pavol Kňaze, CSc.
0903 757 519
Ing. Jozef Slimák, PhD.
0907 516 519
odborní garanti konferencie
sekretariát konferencie

Pozvánka je umiestnená tiež
na stránke www.savt.sk

B E T Ó N 2 0 17
04.10. - 06.10.2017
ŠTRBSKÉ PLESO - hotel PATRIA

POZVÁNKA

Organizačné pokyny
Záväzná prihláška

Prístelka

92- €

26.- €

V cene ubytovania sú započítané raňajky podávané formou švédskych stolov,
voľný vstup do hotelového bazéna (plávanie, fitness), stolný tenis a daň z
ubytovania. Za úhradu je možné využívať aj ďalšie obvyklé služby: wellness (za
zvýhodnenú cenu 15,00 €), masáž, bowling, minibar, telefón, parkovanie a garáž.
Kontakty na hotel a informácie:

 +421 52 7848 999
Fax: +421 52 4492590
E-mail: recepcia@hotelpatria.sk
Informácie o hoteli: www.hotelpatria.sk



Ciele konferencie
Konferencia je určená výrobcom betónu, výrobcom a dodávateľom materiálov,
strojov a zariadení pre výrobu, dopravu a spracovanie betónu, pracovníkom výskumu
a vývoja, investorom, pracovníkom stavebných firiem, skúšobných ústavov
a vysokých škôl, ako aj všetkým ďalším odborníkom slovenskej betonárskej obce.
Poslanie konferencie
Konferencia sa uskutoční v dňoch 04.10. - 06.10.2017 v priestoroch hotela
PATRIA na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.
Miesto a dátum konania konferencie

Vo štvrtok 05.10.2017 bude pre účastníkov konferencie v priestoroch hotela
Patria organizovaný spoločenský večer. Účelom je vytvorenie priestoru pre
nadviazanie osobných kontaktov medzi účastníkmi podujatia.

Apartmán

60.- €



Spoločenský večer

1/2 – jednolôžková izba

70.- €



Počas konferencie bude v priestoroch hotela organizovaná propagácia firiem –
výrobcov betónu ako aj dodávateľov stavebných materiálov a strojných zariadení na
výrobu, dopravu, spracovanie a ošetrovanie betónu.

2/2 – dvojlôžková izba



Propagácia firiem

Dojednané akciové ceny na 1 deň (pre účastníkov platia aj pri predĺženom pobyte)



Dodané príspevky budú uverejnené v zborníku príspevkov. Záujem o väčší počet
zborníkov je potrebné vyznačiť v záväznej prihláške. Ponuka platí len pre účastníkov
konferencie. Cena zborníka je 18.- € vrátane DPH.
Všetkým účastníkom konferencie budú poskytnuté najnovšie publikácie SAVT.
V obmedzenom rozsahu budú k dispozícii aj už predtým vydané publikácie SAVT.

Nové poznatky z oblasti výroby betónu: aplikácia betónu v konštrukciách bielych
vaní, hydraulicky stmelené vrstvy v konštrukciách vozoviek, vlákna do betónu.
Nové trendy výroby transportbetónu v centrálnych betonárňach pri dodržovaní
zásad ochrany životného prostredia a zásad BOZP.
Novinky v oblasti legislatívy, normalizácie, metrológie a skúšobníctva, nová
revidovaná norma pre kamenivo do betónu.
Predstavenie výrobcov a dodávateľov stavebných materiálov, strojov a zariadení
pre výrobu, dopravu, ukladanie, zhutňovanie a ošetrovanie betónu.
Vytvorenie priestoru pre výmenu skúseností výrobcov betónu a nadviazanie
nových kontaktov s výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov
a mechanizácie pre výrobu betónu.

Konferenčné materiály

Informácie pre účastníkov konferencie

Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenčina a čeština.

Rokovacie jazyky

Rokovacie jazyky

Ubytovanie organizátori konferencie nezabezpečujú, účastníci si ho
objednávajú individuálne priamo v hoteli PATRIA. Je rezervované v dvojlôžkových
izbách, ktoré je možné využiť aj ako jednolôžkové izby a v apartmánoch. Prístelky sú
možné. Kapacita hotela je rezervovaná pre účastníkov konferencie do 24.09.2017.
Pri rezervácii ubytovania je v záujme poskytnutia dohodnutej zľavy nutné
informovať recepciu o účele Vášho pobytu v hoteli a uviesť heslo BETÓN.

Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenčina a čeština.

Informácie pre účastníkov konferencie

Ubytovanie a stravovanie

Konferenčné materiály

 Nové poznatky z oblasti výroby betónu: aplikácia betónu v konštrukciách bielych
vaní, hydraulicky stmelené vrstvy v konštrukciách vozoviek, vlákna do betónu.
 Nové trendy výroby transportbetónu v centrálnych betonárňach pri dodržovaní
zásad ochrany životného prostredia a zásad BOZP.
 Novinky v oblasti legislatívy, normalizácie, metrológie a skúšobníctva, nová
revidovaná norma pre kamenivo do betónu.
 Predstavenie výrobcov a dodávateľov stavebných materiálov, strojov a zariadení
pre výrobu, dopravu, ukladanie, zhutňovanie a ošetrovanie betónu.
 Vytvorenie priestoru pre výmenu skúseností výrobcov betónu a nadviazanie
nových kontaktov s výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov
a mechanizácie pre výrobu betónu.

Základný účastnícky poplatok je 165.- €. Znížený účastnícky poplatok pre členov
SAVT a školstvo je 130.- €. Účastnícky poplatok pre všetkých účastníkov
prihlásených po 15.09.2017 sa zvyšuje na 195.- €. Ceny sú vrátane DPH.
V cene je zahrnuté vložné, kompletný zborník príspevkov, konferenčné materiály,
obed dňa 05.10.2017, občerstvenie počas rokovania ako aj účasť na spoločenskom
večeri a kultúrnom programe. Záujemcom o účasť na konferencii ktorí sa prihlásia po
určenom termíne bude vyhovené v rámci kapacitných možností.
V prípade, že sa riadne prihlásený účastník na konferencii nezúčastní, účastnícky
poplatok sa nevracia. Zborník príspevkov, konferenčné materiály a faktúra budú
dodatočne zaslané poštou.

Dodané príspevky budú uverejnené v zborníku príspevkov. Záujem o väčší počet
zborníkov je potrebné vyznačiť v záväznej prihláške. Ponuka platí len pre účastníkov
konferencie. Cena zborníka je 18.- € vrátane DPH.
Všetkým účastníkom konferencie budú poskytnuté najnovšie publikácie SAVT.
V obmedzenom rozsahu budú k dispozícii aj už predtým vydané publikácie SAVT.

Ciele konferencie

Účastnícky poplatok

Propagácia firiem

Konferencia je určená výrobcom betónu, výrobcom a dodávateľom materiálov,
strojov a zariadení pre výrobu, dopravu a spracovanie betónu, pracovníkom výskumu
a vývoja, investorom, pracovníkom stavebných firiem, skúšobných ústavov
a vysokých škôl, ako aj všetkým ďalším odborníkom slovenskej betonárskej obce.

Spoločenský večer

Poslanie konferencie

Počas konferencie bude v priestoroch hotela organizovaná propagácia firiem –
výrobcov betónu ako aj dodávateľov stavebných materiálov a strojných zariadení na
výrobu, dopravu, spracovanie a ošetrovanie betónu.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 04.10. - 06.10.2017 v priestoroch hotela
PATRIA na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Vo štvrtok 05.10.2017 bude pre účastníkov konferencie v priestoroch hotela
Patria organizovaný spoločenský večer. Účelom je vytvorenie priestoru pre
nadviazanie osobných kontaktov medzi účastníkmi podujatia.

Miesto a dátum konania konferencie

Vyplnená a potvrdená záväzná prihláška má byť zaslaná na kontaktnú adresu
organizátorov najneskôr do 15.09.2017. Do tohto termínu je potrebné uhradiť aj
účastnícky poplatok na číslo účtu IBAN SK69 7500 0000 0005 0210 9313 v ČSOB
Bratislava, VS: 2017, KS: 0308.
Ak účastnícky poplatok nebude pripísaný na účet organizátorov do začiatku
konferencie a účastník nepreukáže pri prezentácii uhradenie platby fotokópiou
bankového výpisu alebo ústrižkom poštovej poukážky, bude povinný uhradiť zvýšený
poplatok priamo pri registrácii v mieste konania konferencie. Na takúto platbu bude
dodatočne vystavená faktúra.

 +421 52 7848 999
Fax: +421 52 4492590
E-mail: recepcia@hotelpatria.sk
Informácie o hoteli: www.hotelpatria.sk
Kontakty na hotel a informácie:
V cene ubytovania sú započítané raňajky podávané formou švédskych stolov,
voľný vstup do hotelového bazéna (plávanie, fitness), stolný tenis a daň z
ubytovania. Za úhradu je možné využívať aj ďalšie obvyklé služby: wellness (za
zvýhodnenú cenu 15,00 €), masáž, bowling, minibar, telefón, parkovanie a garáž.
60.- €

70.- €

1/2 – jednolôžková izba

2/2 – dvojlôžková izba

92- €
Apartmán

26.- €
Prístelka

Dojednané akciové ceny na 1 deň (pre účastníkov platia aj pri predĺženom pobyte)
Ubytovanie organizátori konferencie nezabezpečujú, účastníci si ho
objednávajú individuálne priamo v hoteli PATRIA. Je rezervované v dvojlôžkových
izbách, ktoré je možné využiť aj ako jednolôžkové izby a v apartmánoch. Prístelky sú
možné. Kapacita hotela je rezervovaná pre účastníkov konferencie do 24.09.2017.
Pri rezervácii ubytovania je v záujme poskytnutia dohodnutej zľavy nutné
informovať recepciu o účele Vášho pobytu v hoteli a uviesť heslo BETÓN.
Ubytovanie a stravovanie
Základný účastnícky poplatok je 165.- €. Znížený účastnícky poplatok pre členov
SAVT a školstvo je 130.- €. Účastnícky poplatok pre všetkých účastníkov
prihlásených po 15.09.2017 sa zvyšuje na 195.- €. Ceny sú vrátane DPH.
V cene je zahrnuté vložné, kompletný zborník príspevkov, konferenčné materiály,
obed dňa 05.10.2017, občerstvenie počas rokovania ako aj účasť na spoločenskom
večeri a kultúrnom programe. Záujemcom o účasť na konferencii ktorí sa prihlásia po
určenom termíne bude vyhovené v rámci kapacitných možností.
V prípade, že sa riadne prihlásený účastník na konferencii nezúčastní, účastnícky
poplatok sa nevracia. Zborník príspevkov, konferenčné materiály a faktúra budú
dodatočne zaslané poštou.
Účastnícky poplatok
Vyplnená a potvrdená záväzná prihláška má byť zaslaná na kontaktnú adresu
organizátorov najneskôr do 15.09.2017. Do tohto termínu je potrebné uhradiť aj
účastnícky poplatok na číslo účtu IBAN SK69 7500 0000 0005 0210 9313 v ČSOB
Bratislava, VS: 2017, KS: 0308.
Ak účastnícky poplatok nebude pripísaný na účet organizátorov do začiatku
konferencie a účastník nepreukáže pri prezentácii uhradenie platby fotokópiou
bankového výpisu alebo ústrižkom poštovej poukážky, bude povinný uhradiť zvýšený
poplatok priamo pri registrácii v mieste konania konferencie. Na takúto platbu bude
dodatočne vystavená faktúra.
Záväzná prihláška
Organizačné pokyny

III. tematický okruh:
VÝROBA BETÓNU
Alena Sičáková – Karol Urbán
Technická univerzita Košice
Technológie viacstupňového miešania betónu

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PRÍSPEVKOV A PREDNÁŠOK

Juraj Bilčík
Slovenská technická univerzita Bratislava
Skúsenosti z navrhovania a zhotovovania „Bielych vaní“
Róbert Figmig
Prefa invest, a.s. Sučany
Marek Kováč – Alena Sičáková
Technická univerzita Košice
Vplyv zrnitosti kameniva na konzistenciu čerstvého betónu

I. tematický okruh:
ÚVODNÉ PREDNÁŠKY A ŠTANDARDIZÁCIA

II. tematický okruh:
STAVEBNÉ MATERIÁLY A VLASTNOSTI BETÓNU

Erik Zemánek, prezident SAVT
Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava
Činnosť SAVT v uplynulom období
Maciej Gruszczyński, tajomník SPBT
Zväz výrobcov transportbetónu Poľska Krakov
Súčasná situácia na trhu transportbetónu v Poľsku
Ľubomír Polakovič
VUIS – CESTY, spol. s r. o. Bratislava
Hydraulicky stmelené vrstvy v konštrukcii vozoviek
Iveta Najdená
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Bratislava
Nové požiadavky na výrobcov kameniva a betónu z hľadiska
revidovanej normy EN 12620 Kamenivo do betónu
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Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Bratislava
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II. tematický okruh:
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I. tematický okruh:
ÚVODNÉ PREDNÁŠKY A ŠTANDARDIZÁCIA

Juraj Bilčík
Slovenská technická univerzita Bratislava
Skúsenosti z navrhovania a zhotovovania „Bielych vaní“
Róbert Figmig
Prefa invest, a.s. Sučany
Marek Kováč – Alena Sičáková
Technická univerzita Košice
Vplyv zrnitosti kameniva na konzistenciu čerstvého betónu

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PRÍSPEVKOV A PREDNÁŠOK

Rudolf Hela – Petr Novosad – Tomáš Ťažký
Vysoké učení technické Brno
Posouzení vhodnosti různých receptur betonu pro betonáže
průmyslových podlah
Petr Škoda – Miroslav Pešl
EUROVIA CS a.s. Praha
Skupina EUROVIA CS – závod CB technologie
Matej Špak
BetónRacio, spol. s r. o. Trnava
Martin Dzivak
Zeocem, a.s. Bystré
Využitie minerálnej prímesi na báze zeolitu pre výrobu betónu
Martin Ťažký – Rudolf Hela – Lucia Osuská
Vysoké učení technické Brno
Dopad SNCR na fyzikálně-mechanické vlastnosti popílku
Michal Bačuvčík – Ivan Janotka – Iveta Najdená
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Bratislava
Použiteľnosť CemPerlitu ako prímesí druhu II do betónu
Pavel Šafrata
Vysoka škola baňská – Technická univerzita Ostrava
Vliv příměsi na mrazuvzdornost betonu C30/37 XF3
Juraj Bilčík
Slovenská technická univerzita Bratislava
Príčiny nadmerných šírok trhlín od objemových zmien betónu
Jiří Šafrata
BETOTECH spol. s r. o. Ostrava
Dosažení vodotěsnosti betonu sekundární krystalizací
Vladimír Korp
Qualiform Slovakia, spol. s r. o. Bratislava
Striekaný betón s použitím oceľových vlákien
Juraj Dojčák
Bekaert, a. s. Hlohovec
Betón s oceľovými vláknami 4D, 5D v základových doskách
Petr Herka
KRAMPEHAREX CZ, spol. s r. o. Ostrovačice
Zkušenosti s praktickým použitím vláken do betonu
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Technológie viacstupňového miešania betónu
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hotel PATRIA

ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCIE
04.10.2017

streda

17,00 - 19,00 hod.

Registrácia účastníkov

05.10.2017

štvrtok

7,30
8,00
9,30
9,45
10,30
11,00
12,30
14,00
15,30
16,00
17,30
18,30
19,30

-

9,30
9,30
9,45
10,30
11,00
12,30
14,00
15,30
16,00
17,30
18,30
19,30
23,00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod
hod.
hod.

06.10.2017
9,00
10,30
11,00
12,00
13,00

-

10,30
11,00
12,00
13,00
13,30

Registrácia účastníkov
Prehliadka propagácie firiem
Otvorenie konferencie
Úvodné prednášky a vystúpenie hostí
Prestávka
Prednášky – I. a II. tematický okruh
Obedňajšia prestávka
Prednášky – II. tematický okruh
Prestávka
Prednášky – II. a III. tematický okruh
Prehliadka propagácie firiem
Kultúrny program
Spoločenský večer

piatok
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Prednášky – III. tematický okruh
Prestávka
Prednášky – IV. tematický okruh
Diskusia ku všetkým témam
Záverečné zhodnotenie konferencie
Záver konferencie

Dietrich Obert – Julian Hoffbauer – Miroslav Tauchmann
Computer Institut Bamberg
Optimalizovaná organizácia transportbetónu
Peter Martinák
DOKA Slovakia, spol. s r. o. Bratislava
CONCREMOTE – rýchlosť výstavby v novom rozmere
Tomáš Kamas
CRH (Slovensko), a. s. Rohožník
Pohľadové betóny: Závislosť skladby betónu od typu debnenia –
experimentálne skúšky v laboratóriu
Iveta Najdená
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Bratislava
Zhotovovanie betónovej vozovky na letisku v Bratislave
Vojtěch Uher
ALAS Slovakia, spol. s r. o. Bratislava
Betónová vozovka na diaľnici D1
Renata Bašková
Technická univerzita Košice
4d plánovanie betónových konštrukcií

Poznámka: Prijaté a dodané príspevky budú uverejnené v zborníku
príspevkov. Na konferencii budú prednesené všetky pripravené prednášky.

ŠTRBSKÉ PLESO

IV. tematický okruh:
MANAŽÉRSTVO KVALITY, BOZP A OŽP

Michal Števula
Svaz výrobců betonu ČR Praha
Modul pružnosti betonu
Vladimír Živica – Martin T. Palou
Ústav stavebníctva a architektúry SAV Bratislava
Metóda na včasnú identifikáciu korózie oceľovej výstuže
betónových mostov
Pavel Svoboda
České vysoké učení technické Praha
Bezpečná realizace monolitické betonové konstrukce
Tibor Ďurica
Bezpečnosť práce, produkcie a života pri výrobe betónu

04.10. - 06.10.2017
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České vysoké učení technické Praha
Bezpečná realizace monolitické betonové konstrukce
Tibor Ďurica
Bezpečnosť práce, produkcie a života pri výrobe betónu

IV. tematický okruh:
MANAŽÉRSTVO KVALITY, BOZP A OŽP

CELOŠTÁTNA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Poznámka: Prijaté a dodané príspevky budú uverejnené v zborníku
príspevkov. Na konferencii budú prednesené všetky pripravené prednášky.

Dietrich Obert – Julian Hoffbauer – Miroslav Tauchmann
Computer Institut Bamberg
Optimalizovaná organizácia transportbetónu
Peter Martinák
DOKA Slovakia, spol. s r. o. Bratislava
CONCREMOTE – rýchlosť výstavby v novom rozmere
Tomáš Kamas
CRH (Slovensko), a. s. Rohožník
Pohľadové betóny: Závislosť skladby betónu od typu debnenia –
experimentálne skúšky v laboratóriu
Iveta Najdená
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Bratislava
Zhotovovanie betónovej vozovky na letisku v Bratislave
Vojtěch Uher
ALAS Slovakia, spol. s r. o. Bratislava
Betónová vozovka na diaľnici D1
Renata Bašková
Technická univerzita Košice
4d plánovanie betónových konštrukcií

9,00
10,30
11,00
12,00
13,00

-

10,30
11,00
12,00
13,00
13,30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Prednášky – III. tematický okruh
Prestávka
Prednášky – IV. tematický okruh
Diskusia ku všetkým témam
Záverečné zhodnotenie konferencie
Záver konferencie

piatok

06.10.2017

Registrácia účastníkov
Prehliadka propagácie firiem
Otvorenie konferencie
Úvodné prednášky a vystúpenie hostí
Prestávka
Prednášky – I. a II. tematický okruh
Obedňajšia prestávka
Prednášky – II. tematický okruh
Prestávka
Prednášky – II. a III. tematický okruh
Prehliadka propagácie firiem
Kultúrny program
Spoločenský večer

7,30
8,00
9,30
9,45
10,30
11,00
12,30
14,00
15,30
16,00
17,30
18,30
19,30

-

9,30
9,30
9,45
10,30
11,00
12,30
14,00
15,30
16,00
17,30
18,30
19,30
23,00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod
hod.
hod.

štvrtok

05.10.2017

Registrácia účastníkov

17,00 - 19,00 hod.

streda

04.10.2017

ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCIE
04.10. - 06.10.2017

hotel PATRIA

ŠTRBSKÉ PLESO

CELOŠTÁTNA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou

na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou

04.10. - 06.10.2017

04.10. - 06.10.2017

ŠTRBSKÉ PLESO
hotel PATRIA

ŠTRBSKÉ PLESO
hotel PATRIA

Dodávateľ:
Slovenská asociácia
výrobcov transportbetónu
Kolískova 1
841 05 Bratislava
IČO : 31752560
DIČ : 2020876253
IČ DPH: SK 2020876253
ČSOB Bratislava
Číslo účtu: 502109313/7500
VS : 2017
KS : 0308
IBAN: SK69 7500 0000 0005
0210 9313 BIC: CEKOSKBX

Objednávateľ:
Účastník (priezvisko, meno, tituly:
.......................................................................
Firma:
.......................................................................
Adresa:
.......................................................................
Telefón, fax:, e-mail:
IČO :...............................................................
DIČ : ....................IČ DPH : ...........................
IČ DPH : ........................................................
banka : ..........................................................
č. účtu : .........................................................

Dodávateľ:
Slovenská asociácia
výrobcov transportbetónu
Kolískova 1
841 05 Bratislava
IČO : 31752560
DIČ : 2020876253
IČ DPH: SK 2020876253
ČSOB Bratislava
Číslo účtu: 502109313/7500
VS : 2017
KS : 0308
IBAN: SK69 7500 0000 0005
0210 9313 BIC: CEKOSKBX

Účastnícky poplatok a objednávka zborníkov

Účastnícky poplatok a objednávka zborníkov

Základný účastnícky poplatok
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15.09.2017)
Znížený účastnícky poplatok (členovia SAVT a školstvo)
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15.09.2017)
Zvýšený účastnícky poplatok (všetci účastníci)
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený po 15.09.2017)
Zborník príspevkov navyše 18.- €/ks
......... ks
(len pre platiacich účastníkov konferencie)

Objednané položky vyznačte 
Poplatky spolu

Objednávateľ:
Účastník (priezvisko, meno, tituly:
.......................................................................
Firma:
.......................................................................
Adresa:
.......................................................................
Telefón, fax:, e-mail:
IČO :...............................................................
DIČ : ....................IČ DPH : ...........................
IČ DPH : ........................................................
banka : ..........................................................
č. účtu : .........................................................

165.- €

130.- €

195.- €

............ €


................ €

Základný účastnícky poplatok
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15.09.2017)
Znížený účastnícky poplatok (členovia SAVT a školstvo)
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15.09.2017)
Zvýšený účastnícky poplatok (všetci účastníci)
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený po 15.09.2017)
Zborník príspevkov navyše 18.- €/ks
......... ks
(len pre platiacich účastníkov konferencie)

Objednané položky vyznačte 
Poplatky spolu

165.- €

130.- €

195.- €

............ €


................ €

Cena poplatku je stanovená dohodou. Cena je vrátane 20 % DPH.
V cene poplatku je vložné, zborník príspevkov, konferenčné materiály, účasť
na kultúrnom programe a na spoločenskom večeri, ako aj obed 05.10.2017
a občerstvenie počas rokovania. Faktúra bude dodaná pri prezentácii.

Cena poplatku je stanovená dohodou. Cena je vrátane 20 % DPH.
V cene poplatku je vložné, zborník príspevkov, konferenčné materiály, účasť
na kultúrnom programe a na spoločenskom večeri, ako aj obed 05.10.2017
a občerstvenie počas rokovania. Faktúra bude dodaná pri prezentácii.

Dátum :

Dátum :

Pečiatka a podpis prihlasovateľa

Pečiatka a podpis prihlasovateľa

Záväznú prihlášku zašlite a platbu uhraďte najneskôr do 15.09.2017 na adresu:

Záväznú prihlášku zašlite a platbu uhraďte najneskôr do 15.09.2017 na adresu:

Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu,
Kolískova 1, 841 05 Bratislava

Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu,
Kolískova 1, 841 05 Bratislava
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Záväznú prihlášku zašlite a platbu uhraďte najneskôr do 15.09.2017 na adresu:
Dátum :

Pečiatka a podpis prihlasovateľa

Dátum :

Pečiatka a podpis prihlasovateľa

Cena poplatku je stanovená dohodou. Cena je vrátane 20 % DPH.
V cene poplatku je vložné, zborník príspevkov, konferenčné materiály, účasť
na kultúrnom programe a na spoločenskom večeri, ako aj obed 05.10.2017
a občerstvenie počas rokovania. Faktúra bude dodaná pri prezentácii.

Cena poplatku je stanovená dohodou. Cena je vrátane 20 % DPH.
V cene poplatku je vložné, zborník príspevkov, konferenčné materiály, účasť
na kultúrnom programe a na spoločenskom večeri, ako aj obed 05.10.2017
a občerstvenie počas rokovania. Faktúra bude dodaná pri prezentácii.

Objednané položky vyznačte 
Poplatky spolu

Objednané položky vyznačte 
Poplatky spolu

................ €

Základný účastnícky poplatok
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15.09.2017)
Znížený účastnícky poplatok (členovia SAVT a školstvo)
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15.09.2017)
Zvýšený účastnícky poplatok (všetci účastníci)
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený po 15.09.2017)
Zborník príspevkov navyše 18.- €/ks
......... ks
(len pre platiacich účastníkov konferencie)

165.- €

130.- €

195.- €

............ €


Účastnícky poplatok a objednávka zborníkov
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výrobcov transportbetónu
Kolískova 1
841 05 Bratislava
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VS : 2017
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IBAN: SK69 7500 0000 0005
0210 9313 BIC: CEKOSKBX
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.......................................................................
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Telefón, fax:, e-mail:
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DIČ : ....................IČ DPH : ...........................
IČ DPH : ........................................................
banka : ..........................................................
č. účtu : .........................................................
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(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15.09.2017)
Znížený účastnícky poplatok (členovia SAVT a školstvo)
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený do 15.09.2017)
Zvýšený účastnícky poplatok (všetci účastníci)
(prihláška zaslaná a poplatok uhradený po 15.09.2017)
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ŠTRBSKÉ PLESO
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na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou

................ €
Objednávateľ:
Účastník (priezvisko, meno, tituly:
.......................................................................
Firma:
.......................................................................
Adresa:
.......................................................................
Telefón, fax:, e-mail:
IČO :...............................................................
DIČ : ....................IČ DPH : ...........................
IČ DPH : ........................................................
banka : ..........................................................
č. účtu : .........................................................

na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

