
Vážené dámy a páni, 

dovoľte mi pozvať Vás v mene prezidenta ZOVP SR 

a generálneho partnera na celoslovenský snem ZOVP SR 

v dňoch 24. – 25. apríla 2018, hotel Boboty, Terchová 

 

 

 GENERÁLNY PARTNER  

HLAVNÝ PARTNER 

 

PARTNER 

 
 

 

 

 
                                                                                     

Program celoslovenského snemu ZOVP SR:         
 

utorok 24. 04. 2018 

  9:30 – 10:00 prezentácia členov ZOVP SR, vystavovateľov a hostí 

10:00 – 10:15 otvorenie snemu a privítanie hostí, príhovor hostí 

10:15 – 10:30 prezentácia generálneho a hlavného partnera snemu 

10:30 – 12:00 pracovné rokovanie celoslovenského snemu ZOVP 

12:00 – 13:00 prezentácia vystavovateľov v kongresovej sále  

13:00 – 14:00 spoločný obed 

14:30 – 15:30 organizovaná prehliadka vonkajšej výstavy  

15:30 – 18:00 individuálna prehliadka vonkajšej výstavy  

19:00 – 02:00 spoločenský večer  

 

streda 25. 04. 2018  

   9:00 – 14:00    rokovania s obchodnými partnermi, výmena skúseností 

 
 

Vážené dámy a Vážení páni, 

teším sa na Vašu účasť na celoslovenskom sneme ZOVP a verím, že strávite príjemné chvíle 

v spoločnosti kolegov a  priateľov z oblasti komunálnych služieb a že radi využijete túto príležitosť stretnúť 

sa so zástupcami samosprávy ako aj s výrobcami a vystavovateľmi  produktov pre výkon verejno-

prospešných služieb pre mestá a obce. Verím, že podujatie bude pre Vás príležitosťou k nadviazaniu nových 

kontaktov a priateľstiev, a že  radi prídete aj na naše ďalšie spoločné akcie. 

Spestrením spoločenského večera bude aj tombola, s reklamnými predmetmi vystavujúcich 
spoločností, alebo prezentmi charakterizujúcimi členské organizácie alebo zriaďovateľské obce a mestá. Ak 
uznáte za vhodné prezentovať sa i takouto formou, požiadame Vás o odovzdanie „ceny do tomboly“ pri 
prezentácii.  
 
                                                                                                                            Ing. Kristína Priesterová 

                                                                                                                        asistenka prezidenta ZOVP SR 



ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA 

 

CELOSLOVENSKÝ SNEM ZOVP SR 

24. – 25. 04. 2018, hotel Boboty - Terchová 

 

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

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

 

                               Termín uzávierky prihlášok: 16. 04. 2018 

 

Kontakt na ubytovanie:                                      

      
 

Hotel Boboty 

Vrátna 515 

013 06 Terchová 

Tel.: +421 41 569 5228 

Mobil: +421 902 969 205 

Rezervácia ubytovania: hotelboboty@vratna.sk 

GPS Súradnice: 49.2359, 19.0511 

www.hotelboboty.sk 

       

 

Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne! 

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

http://www.zovp.sk/akcia.asp
tel:+421415695228
tel:+421902969205
mailto:hotelboboty@vratna.sk
http://www.hotelboboty.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 24.04.2018 15,- € 

účasť na spoločenskom večeri vrátane rautu 25,- € 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 v utorok 24.04.2018 do 

9:00 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 

 Vystavovateľ ručí za spôsobené škody 

 Organizátor nezodpovedá za zabezpečenie majetku vystavovateľov 


