












Vážený partner

XVI. Odborný seminár DDD Tatry 
11.-13.11.2019

	 Cech profesionálov DDD pripravuje XVI. odborný seminár s medzinárodnou účasťou v oblasti 
dezinsekcie a deratizácie pre firmy činné v DDD a akademickú obec. Seminár sa uskutoční v dňoch 
11.-13.11.2019 v Tatranskej Lomnici, hotel URÁN***. 

Dovoľujeme si Vás pozvať na túto už tradičnú konferenciu. Zároveň Vás požiadať o aktívnu účasť 
formou prezentácie Vašej firmy a produktov (vystavovateľ). 

Program

Seminár bude zameraný v odborných prednáškach na aktuálne témy prezentované poprednými 
odborníkmi z: 
• akademickej obce, 
• štátnej správy, 

• školiacich stredísk, 

• certifikačných inštitúcii, 

• odborníkov so skúsenosťami z praxe, vrátane prezentácie známych i nových  

firiem dodávajúce prípravky a techniku DDD. 

Pondelok 11.11.:  
12:00 - 18:00	 	 registrácia účastníkov,

14:00 - 18:00	 	 sprievodný program,

20:00	 	 	 neformálne stretnutie v blízkom hostinci.
Utorok 12.11.:
08:00 - 09:00	 	 registrácia účastníkov,

09:00 - 12:30	 	 hlavný program - prezentácie, odborné prednášky,

12:30 - 13:30	 	 obed,

13:30 - 15:30 		 hlavný program - prezentácie, odborné prednášky,

16:00 - 18:00 		 sprievodný program,

20:00 	 	 	 slávnostná večera - spoločenský program.

Streda 13.11.:
09:00 - 12:30 		 hlavný program - prezentácie, odborné prednášky,

12:30 - 13:30 		 obed.



SEMINÁR BUDE V JAZYKU: 
SLOVENČINA, ČEŠTINA, ANGLIČTINA (PREKLAD DO SK) 

Registrácia pre vystavovateľov

Poplatok za prezentáciu prípravkov pre firmy je 200 € a zahŕňa výstavný stôl a približne 15 min. 
vystúpenie, vrátane času na zodpovedanie otázok. 

Za ďalší poplatok v hodnote 300 € môže byť Vaša firma uvedená ako sponzor seminára a budete 
mať možnosť predniesť príhovor na slávnostnej večeri. V prípade záujmu je potrebné osobitne nahlásiť 
organizačnému tímu Cechu profesionálov DDD - kontakt je uvedený na konci pozvánky.  

Využite možnosť prezentovať vlastnú firmu – spoločnosť pred vyše 100 aktívnymi firmami DDD, 
potencionálnymi zákazníkmi a pred zástupcami štátnej správy, samosprávy a akademickej obce zo 
Slovenska a zahraničia. 

Info: Vystavovateľ sa ďalej registruje aj ako účastník. 

Registrácia pre účastníkov a vystavovateľov

Účastnícky poplatok: 
	 15 € členovia Cechu DDD na jednu osobu, 

30 € nečlenovia Cechu DDD na jednu osobu. 
	 V poplatku sú zahrnuté: odborné prednášky, nájom spoločných priestorov, 
organizačné a technické zabezpečenie, minerálka, káva. 

Stravovanie

Ceny stravovania: 
	 11.11. večera 		 10 € 

12.11. obed 	 	 9 € 
	 12.11. večera - raut 	 24 € večierok s kultúrnym programom

	 13.11. obed 	 	 9 €

Ubytovanie

	 Dĺžku pobytu, aj nad rámec časového rozvrhu, prípadne individuálne návrhy a požiadavky do 
sprievodného programu, nahlasujte v dostatočnom predstihu organizátorovi akcie. 
Ubytovanie treba dohodnúť priamo v hoteli Sorea URÁN s heslom: Seminár DDD.

tel: +421 52 4467 841 
email: uran@sorea.sk 
web: https://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-uran/  
Ceny ubytovania: 

56 €/osoba samostatne ubytovaná /cena pri 1 noci

	 43 €/osoba ubytovaná v jednolôžkovej izbe / cena pri 1 noci 
	 39 €/osoba ubytovaná v plne obsadenej 2 posteľovej izbe/cena pri 1 noci 

	 35 €/osoba ubytovaná v plne obsadenej 2 posteľovej izbe, cena pri 2 a viacerých nociach

	
Ubytovanie je v dvojlôžkových a jednolôžkových izbách s raňajkami, pripojením na internet a 
parkovaním. 
Ubytovanie si hradia účastníci v hotovosti/kartou na recepcii hotela!

https://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-uran/
https://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-uran/


Sprievodný program

	 Sprievodný program bude zameraný na nenáročné poznávacie vychádzky po Tatranskej 
Lomnici a jej okolí so sprievodcom. Ďalšie možnosti: návšteva Múzea TANAPu, Grand hotela Praha a 
Tatranskej koliby, retro hotela Morava, návšteva ďalších tatranských osád tatranskou železnicou. 
Starý Smokovec: vychádzka po Krížovej ceste moderného umenia v prírode, TRICKLANDIE – očné 
klamy. Skalnaté Pleso a Starý Smokovec sa dá absolvovať aj pešo. Smerom na Ždiar je možnosť 
návštevy Belianskej jaskyne alebo vyjsť na Chodník korunami stromov Bachledovka. V hoteli 
prezentácia tatranskej prírody a práce horskej služby, možnosť aktívneho relaxu v bazénoch a fitnes. 
Program bude upravovaný podľa záujmu a požiadaviek účastníkov. 


Organizátorský tím 

- +421 907 535 675, Marek Holeš                    organizátor,

- +421 903 407 385, Dr. Zdeno Jaško              manažment,

- +421 907 535 675, Ing. Vladimír Černický     fakturácia, organizácia.


Ďalšie aktuálne informácie budú zverejňované na webovej stránke:  

http://www.cechprofesionalovddd.sk/index.php/aktuality

Registrácia

Registráciu vykonáte kliknutím na odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdeQM9eyOSMlFZy5PqqJ7-
YaxlGvAOc6JVTQDfa7dUhD4UMTw/viewform 

Marek Holeš 
predseda 
+421 907 535 675 

Cech profesionálov DDD
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava 
IČO: 30842557
DIČ: 2020800166

www.cechprofesionalovddd.sk
info@cechprofesionalovddd.s
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