
REGISTRAČNÝ  LIST   účastníka   ECO & ENERGY  Innovation 
 

Konferencia  s medzinárodnou  účasťou, konaná s podporou  Európskej únie a Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky 

Kód výzvy: OPII-MH/DP/2022/10.3-29                                                                                                                              Kód NFP: 313020ANX5 

__________________________________________________________________________________________ 
Dátum konania:  16. júna 2022, miesto: Hotel Rozálka, Rozálka 9, 902 01 Pezinok. Zahájenie verejnej časti programu pre 
účastníkov dňa 16.06.2022 (štvrtok) o 9.00 hod.   Registrácia účastníkov začína od 8.00 hod. 

1. Titul, meno a priezvisko účastníka      ...................................................................................... 

2. Adresa účastníka:       ............................................................................................................... 

3. Vysielajúca organizácia: Názov, sídlo, kontakt: ........................................................................................................................ 

                                                                       E - mail:  ....................................................  Telefón:..................................................... 

4. Nosná téma činnosti a záujmu v odbore:. ................................................................................................................................ 

5. Podpis/pečiatka  štatutárneho orgánu prihlasovateľa: ............................................................................................................ 

Ja, dolu podpísaný  účastník konferencie, sa týmto prihlasujem záväzne účasť na konferencii ECO & ENERGY Innovation 2022 
a prehlasujem, že beriem na vedomie pracovný program, organizačné a publikačné pokyny konferencie.  

Účastnícky poplatok – konferencia je prístupná na základe odoslania tohto Registračného listu bezplatne. 

6. Mám/nemám  záujem o rezerváciu ubytovania (nehodiace sa škrtnite) a ubytovanie si priamo objednám a uhradím na vlastné 
náklady v hoteli na:    recepcia – tel.: 00421 903 410 233,    mail: recepcia@rozalka.sk  

                 V ....................................... , dňa ...............................   

                 Podpis  a pečiatka vysielajúcej organizácie    ............................................... 

                 Podpis účastníka   ..................................................................... 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Prosíme po vyplnení tento formulár podpísaný v skenovanej forme zaslať na adresu organizátora najneskôr do 26.mája 2022                                                          

ecoenergo.innovation@gmail.com 

 

 
INFORMÁCIE  pre  účastníkov konferencie: 
1. Servis pre účastníka zahrňuje  organizačné a programové služby, občerstvenie a obed dňa 16.06.2022, zverejnenie príspevku/prezentácie 
v Zborníku konferencie a propagačné a informačné materiály . 
 
2.  V prípade Vášho záujmu o prezentáciu Vašich projektov a výsledkov a zverejnenie Vášho príspevku v recenzovanom a registrovanom Zborníku 
príspevkov a prezentácií konferencie prosím dodržte pripojené Pokyny pre zverejnenie a zašlite nám mailom na: 
ecoenergo.innovation@gmail.com  najneskôr  do 25.03.2020.  Váš príspevok buď formou článku vo formáte docx a zároveň aj pdf, alebo ako 
prezentáciu (v podobe tzv. slajdov) vo formáte pdf, alebo power point. Týmto vyplnením a podaním Registračného listu a zaslaním abstraktu 
a prezentácie Vášho príspevku zároveň ako autor dávate súhlas s publikovaním a zverejnením v Zborníku pre odbornú verejnosť a na portáli 
www.nek.sk   bez nároku na honorár. Zverejnenie Vášho príspevku v zborníku je bezplatné, zborník bude vyhotovený a distribuovaný 
v elektronickej forme vo formáte pdf. 

3. Údaje organizátora: Národný energetický klaster NEK, Záhradnícka č. 72, 821 08 Bratislava, IČO: 45738033, DIČ:  2024043593,  neplatca dph, 
tel.: 00421 910 961 141;   kontaktná osoba za organizátora:  Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., DBA;  MBA,     Ing. Ján Marcin, MBA 

                   ORGANIZAČNÝ   VÝBOR   KONFERENCIE   SA   TEŠÍ    NA   VAŠU   ÚČASŤ 
_______________________________________________________________________ 
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