
 

Združenie Organizácií Verejných Prác SR 

       Slovak Public Works Association 

 

Vážené dámy a páni, 

dovoľte mi pozvať Vás v mene prezidenta ZOVP SR 

na Kongres ZOVP SR, 

ktorý sa bude konať v dňoch 3. 10. – 4. 10. 2019, 

 Wellnes hotel, Patince 

 

 
 
 

GENERÁLNY PARTNER 

 
 
 

Program: 
3. 10. 2019 (štvrtok) 
  9:00 –   9:30  prezentácia členov ZOVP SR, vystavovateľov a hostí 
  9:30 – 11:30     prednášky na aktuálne témy: zeleň, odpady  
11:30 – 12:30  prezentácia vystavovateľov v kongresovej sále 
12:30 – 14:00  obed, ubytovanie účastníkov snemu 
14:00 – 18:00  komentovaná výstava komunálnej techniky na  
                              vonkajšej ploche a vo vestibule hotela 
19:00   spoločenský večer s občerstvením pre členov ZOVP SR, vystavovateľov a hostí 
 

4. 10. 2019 (piatok) 
 9:00 – 14.00 rokovania s obchodnými partnermi, výmena skúseností 

 
 



 Vážení  štatutárni  zástupcovia  členských  organizácií, 
 

súčasťou spoločenského večera bude aj tombola s reklamnými predmetmi vystavujúcich 
spoločností, alebo prezentmi charakterizujúcimi členské organizácie alebo zriaďovateľské obce a mestá. Pri 
losovaní jednotlivých „cien“ bude darca reklamného predmetu alebo prezentu všetkým prítomným 
predstavený názvom spoločnosti, sídlom a hlavnou činnosťou moderátorom večera. Nebude určované 
poradie cien podľa hodnoty darovanej ceny. Tombola bude spestrením večerného programu, ale najmä 
zviditeľnením členských organizácií alebo ich zriaďovateľov. 
 

Ak uznáte za vhodné prezentovať sa i takouto formou, požiadame Vás o odovzdanie „ceny do 
tomboly“ pri prezentácii. Veríme, že i táto forma bude prospešná pre všetkých zúčastnených. 
 
 

                                                                                                                            Ing. Kristína Priesterová 

                                                                                                                                sekretariát ZOVP SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIÁLNI PARTNERI 

 

 



ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA 

NA KONGRES ZOVP SR 

03. 10.  – 04. 10. 2019, Wellness hotel, Patince 

 

Pre  prihlásenie sa na celoslovenský snem použite elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na stránke 

http://www.zovp.sk/akcia.asp 
 

 

Termín uzávierky prihlášok s garanciou ubytovania:   06. 09. 2019 !!!! 

Termín uzávierky prihlášok bez garancie ubytovania: 24. 09.2019 

 

Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne! (heslo: “ZOVP“) 

Stravovanie pre dvoch zástupcov členskej organizácie je hradené z rozpočtu ZOVP SR. 

 

Kontakt na ubytovanie: 

Wellness hotel Patince 

946 39 Patince 

+421 918 809046 

kongresy@wellnesspatince.sk 

www.wellnesspatince.sk 

 

 

Cena ubytovania zahŕňa: ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, raňajky, neobmedzený vstup do saunového 
sveta a fitness centra, Wifi 
Check - in od 15:00 Check-out do 10:00 
 

 

STORNOPODMIENKY 

 45 dní pred nástupom na pobyt                                                  bez poplatku 

 30 dní pred nástupom na pobyt                                                  30 % z ceny ubytovania    

 29 – 14 dní pred nástupom na pobyt                                         50 % z ceny ubytovania 

    14 – 2 dni pred nástupom na pobyt                                                 80 % z ceny ubytovania 

    1 deň a menej na pobyt a počas pobytu                                         100 % z ceny objednaných služieb 

 

 

http://www.zovp.sk/akcia.asp
mailto:kongresy@wellnesspatince.sk
http://www.wellnesspatince.sk/


                                        Možnosti prezentácie pre vystavovateľov 

       
 
 

Vystavovateľ člen nečlen 

vonkajšia výstavná plocha s prezentáciou v kongresovej sále 100,- € 250,- € 

výstavný stánok-stolík v interiéri s prezentáciou 
v kongresovej sále 

  80,- €        120,- € 

obed dňa 23.05.2019                                20,- € 

účasť na spoločenskom večeri vrátane rautu                                30,- € 

 
 
 

       
 
 
 

Organizačné pokyny:   

 Elektronickú prezentáciu (PowerPoint, video) môžete nahrať na server na konci on-line rezervácie. 

V prípade nejasností píšte na adresu zovp@zovp.sk 

 Návoz exponátov na výstavu na vonkajšej ploche a ich umiestnenie najneskôr  vo štvrtok  3.10.2019  

do 10:00 hod. podľa pokynov organizátora 

 Parkovanie prepravných vozidiel a prívesných vozíkov  a ich umiestnenie podľa pokynov organizátora 

 Vystavovateľ je povinný uviesť výstavný priestor do pôvodného stavu a odniesť po sebe prípadný  

odpad 

 Organizátor nezodpovedá za zabezpečenie majetku vystavovateľov 

mailto:zovp@zovp.sk

