
 

 

 

XVII. KMZL 10. – 11. 2. 2023 – ZMLUVNÉ PODMIENKY A ORGANIZAČNÉ POKYNY  

I. REGISTRÁCIA 

Registrácia na kongres prebieha online na: www.skzledu.sk  

II. ÚČASTNÍCKE POPLATKY 
 

a) Účastnícke poplatky za kongres pri registrácii do 31. 1. 2023 
 

- registrovaní zubní  lekári (členovia SKZL)  220 €  
- registrovaní zubní lekári (nečlenovia SKZL)   290 €  
- zamestnanci LF (s výškou poplatku do SKZL 72 €/rok) 150 € 
- študenti  zubného lekárstva       90 € s DPH (20% DPH)  
- neregistrovaní  účastníci (osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov, napr. člen ČSK) 

       290 € + DPH (20% DPH)  
 

Účastník je povinný uhradiť účastnícky poplatok online pri registrácii alebo bankovým prevodom 
najneskôr do 31. 1. 2023 na   č. ú. SKZL vo VÚB banke: SK81 0200 0000 0027 7113 4356 – variabilný symbol 
je Vaše registračné číslo v  SKZL, pre neregistrovaných zubných lekárov, napr. členov ČSK a študentov je 
variabilný symbol 12023 (do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko).  

 
AK  PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK NEUHRADÍ ÚČASTNÍCKY POPLATOK DO 31. 1 .2023, BUDE JEHO REGISTRÁCIA 
NA KONGRES AUTOMATICKY ZRUŠENÁ. 

 
AK PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK ZRUŠÍ SVOJU REGISTRÁCIU PO 1. 2. 2023 (VRÁTANE), ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
JE NEVRATNÝ. 
_____________________________________________________________________________________ 

b) Účastnícke poplatky za kongres pri registrácii od 1. 2. 2023 do 5. 2. 2023  

- registrovaní zubní  lekári (členovia SKZL)  250 €  
- registrovaní zubní lekári (nečlenovia SKZL)   320 €  
- zamestnanci LF (s výškou poplatku do SKZL 72 €/rok) 180 € 
- študenti  zubného lekárstva       90 € s DPH (20% DPH)  
- neregistrovaní  účastníci (osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov, napr. člen ČSK) 

       320 € + DPH (20% DPH)  
 

Účastník je povinný uhradiť účastnícky poplatok online pri registrácii alebo bankovým prevodom 
najneskôr do 5. 2. 2023 na   č. ú. SKZL vo VÚB banke: SK81 0200 0000 0027 7113 4356 – variabilný symbol 
je Vaše registračné číslo v  SKZL, pre neregistrovaných zubných lekárov, napr. členov ČSK a študentov je 
variabilný symbol 12023 (do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko).  
 
AK  PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK NEUHRADÍ ÚČASTNÍCKY POPLATOK DO 5. 2. 2023, BUDE JEHO REGISTRÁCIA 
NA KONGRES AUTOMATICKY ZRUŠENÁ. 
 
AK PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK ZRUŠÍ SVOJU REGISTRÁCIU PO 6. 2. 2023 (VRÁTANE), ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
JE NEVRATNÝ. 

 

http://www.skzledu.sk/


Študenti sa musia pri prezencii preukázať študijným preukazom.  
 

III. STRAVOVANIE  

V účastníckom poplatku je zahrnuté:  stravovanie - v dňoch 10. a 11. 2. 2023 občerstvenie,  obedy 
a vstup na spoločenský večer s večerou dňa 10. 2. 2023. 
 
Vstupenka na spoločenský večer v účastníckom poplatku študentov zubného lekárstva zahrnutá nie je, 

je možné si ju zakúpiť na mieste za  50 €. Platba je možná v hotovosti na mieste alebo prevodom na účet 

SKZL. 

IV. POTVRDENIE O ÚČASTI 

Potvrdenie o  účasti a o zaplatení účastníckeho poplatku získajú všetci účastníci prihlásení v riadnom 
termíne pri prezencii. Do registra zubných lekárov budú započítané iba kredity podľa skutočnej účasti 
na kongrese. Podľa platných predpisov o  sústavnom vzdelávaní Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil 
vzdelávacej akcii 10 kreditov. Účastníkom prihláseným na mieste, bude potvrdenie o účasti zaslané 
poštou po úhrade účastníckeho poplatku, na korešpondenčnú adresu uvedenú v registri SKZL.  
 

V. UBYTOVANIE 

Ubytovanie si môže účastník rezervovať v hoteli Senec najneskôr do 31. 1. 2023. Odporúčame rezerváciu 
ubytovania čo najskôr, SKZL má na ubytovanie v  rámci kongresu zľavu 5% (ceny uvedené nižšie sú už so 
zľavou).  
 

PROMO KÓD: SKZL2023 

Ceny ubytovania na 1 noc: 

Jednolôžková izba s raňajkami    117 € s DPH 
Dvojlôžková izba s raňajkami    129 € s DPH  
Trojlôžková izba s raňajkami (prístelka)   189 € s DPH  
 
V cene ubytovania sú zahrnuté: raňajky, neobmedzený vstup do Aquaparku Senec,  wifi a parkovanie.  
V cene ubytovania nie je zahrnutý: Miestny poplatok: 1,- € /deň/osoba.  
 
Hotel Senec, a. s.  
Slnečné jazerá – sever (oproti Aquaparku)  
903 01 Senec  
www.hotelsenec.sk  

VI. STORNO POPLATKY – SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

Prihlásený účastník zruší svoju registráciu výhradne písomne, zaslaním e-mailu na: vzdelavanie@skzl.sk. 
 
Prihlásený účastník potvrdzuje svojou platbou, že súhlasí so zmluvnými podmienkami.  
Zmena programu je vyhradená. 
 
Organizátor vráti prihlásenému účastníkovi uhradený účastnícky poplatok len, ak: 
 
a) objektívne prekážky (vyššia moc, všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia orgánov verejnej 
moci) spôsobia nemožnosť konania kongresu alebo významne obmedzia počet prihlásených účastníkov a 
účasť dotknutého účastníka nebude možná, 
b) dôjde k zrušeniu kongresu z dôvodu rozhodnutia organizátora (SKZL). 
 
Pri zrušení kongresu z dôvodov uvedených v písmenách a) a b) sa prihlásený účastník vzdáva nároku na 
náhradu škody. 
 

http://www.hotelsenec.sk/
mailto:vzdelavanie@skzl.sk

