
Termín školenia: dňa1............................, v meste2 ........................................................... .

Kontaktná osoba3

Meno a Priezvisko: .........................................................................
E-mail: ..............................................................................................
Telefónny kontakt: ..........................................................................

Počet účastníkov školenia: ...................

Meno a priezvisko účastníkov školenia:

1 ..............................................................  4 ..............................................................
2 ..............................................................  5 ..............................................................
3 ............................................................... 6 ..............................................................

Názov subjektu: ...................................................................................................................................................

Adresa subjektu: ........................................................................................................................................................

Daňové údaje subjektu:

IČO4: ........................................................................     IČ DPH / DIČ: ..................................................................................

Účastnícky poplatok za jedného účastníka je 90 Eur vrátane DPH (75,- EUR bez DPH).

Prihlášku vyplňte, vytlačte, podpísanú naskenujte a pošlite 
na emailovú adresu: skolenie@eks.sk

1 dopíšte termín školenia, na ktoré sa chcete prihlásiť
2 dopíšte miesto školenia, na ktoré sa chcete prihlásiť
3 meno, priezvisko a telefonický kontakt zadávateľa prihlášky
4 bude evidovaný ako variabilný symbol

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na odborné školenie Elektronického kontraktačného systému

„AKTÍVNE OBCHODOVANIE“ 
OBJEDNÁVATEĽ  (TYP O)

Podpis a pečiatka záujemcu



Platobné podmienky a spôsob platby

Objednávateľ sa podpisom tejto Záväznej prihlášky zaväzuje uhradiť celkovú cenu školenia podľa počtu účastní-
kov prevodom alebo vkladom na účet Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 7000342790/8180,  
IBAN: SK5181800000007000342790, BIC: SPSRSKBA,  IČO: 31 320 414, IČ DPH: SK 2020291064, a to najne-
skôr 5 dní pred termínom konania školenia. 

Organizátorom školenia je Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, člen kon-
zorcia EKS. Školenie vykonávajú certifikovaní školitelia EKS.

Záväzná prihláška slúži objednávateľovi ako doklad pre zálohovú platbu.
Záväznú prihlášku možno vyplniť pre viac osôb. 

Ako variabilný symbol objednávateľ uvedie svoje IČO.
Ako špecifický symbol objednávateľ uvedie 1111.

Ak objednávateľ uvedie nesprávny variabilný alebo špecifický symbol, jeho platbu nebude možné spárovať.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame, je možné poslať náhradného účastníka.
Po zaplatení účastníckeho poplatku bude objednávateľovi vystavený daňový doklad a zaslaný poštou.
Najneskôr 3 dni pred školením bude na e-mail uvedený na prihláške zaslaná príslušná pozvánka s podrobným 
programom a užitočnými informáciami ohľadne konkrétneho organizovaného školenia.

Upozornenie
Organizátor školení si vyhradzuje právo školenie neuskutočniť v nasledovných prípadoch:
• ak 5 dní pred začiatkom školenia nebude školenie obsadené minimálnym počtom účastníkov 
• prerušenie dodávky elektrického prúdu

Uvedené okolnosti budú okamžite oznámené prihláseným účastníkom školenia a zároveň im bude navrhnutý nový 
termín školenia.

Ochrana osobných údajov
Podpisom tejto Záväznej prihlášky dávate zároveň súhlas k spracovaniu vašich osobných údajov v súlade so záko-
nom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely obchodnej činnosti spoločnosti TASR. Podľa §20 ods. 
3 uvedeného zákona ste oprávnený písomne namietať voči ďalšiemu spracovaniu a využívaniu vašich osobných 
údajov. Máte právo požiadať o zmenu osobných údajov tak, aby zodpovedali skutočnosti, alebo tieto údaje nechať 
z databázy úplne odstrániť po ukončení kurzu.
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