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JARNÝ KONGRES SAVLMZ 2020 

25.-26.4. 2020  Hotel Senec v Senci 

 

Dovoľte mi, aby som Vás pozval na prvú tohtoročnú akciu, ktorú usporiada Slovenská asociácia 
veterinárnych lekárov malých zvierat. 

Vysoko odborný program zaoberajúci sa praktickou chirurgiou mäkkých tkanív garantuje Michal 
Vlašín DVM PhD Dipl. ECVS, MRCVS. 

Druhá nosná téma pripravovaná pre lekárov a sestry bude Stres u mačiek a psov. Prednášajúci MVDr. 
Martina Nečeradská (Praha) a Dr. Joanna Iracka (Varšava). 

Viac o prednáškach, spoločenskom programe, podmienkach účasti nájdete na www.kongres.savlmz.sk.  

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa ako vystavovateľ, vyplňte prosím elektronickú registráciu.  

Tohtoročnou novinkou pre obchodných partnerov je:  Firma , ktorá sa aktívne zúčastní na Jarnom 
kongrese SAVLMZ, bude mať konkurenčnú výhodu v umiestnení stánku na Novej Veterinárii 2020 
v Nitre. 

Teším sa na Vašu skorú odpoveď a stretnutie v Senci. 

 

V Banskej Bystrici 24.2.2020 

 
 
MVDr. Róbert Maňko   Generálny sponzor SAVLMZ  Hlavný partner SAVLMZ 
prezident SAVLMZ  
www.kongres.savlmz.sk 
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MOŽNOSTI PREZENTÁCIE FIRIEM (všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%): 

 

 Propagácia firmy, výrobku bez výstavnej plochy, účasť pracovníkov firiem bez 
vlastného stánku. Cena zahŕňa pobyt vo výstavnej expozícii a občerstvenie. 

 Cena: 250 €/osoba/sobota 
100 €/osoba/nedeľa 

 Reklama na web stránkach www. kongres.savlmz.sk ( len jeden) 

                                                                                     Cena: 400€/ začatý mesiac 

 Partner lektora 
logo firmy uvedené pri prednášajúcom v pozvánke, predstavenie firmy pred prednáškou (max 
10 min) 

 Cena: 600€ 
 Tlačená reklama na stoličkách v prednáškových miestnostiach (tlač aj rozloženie v réžii 

vystavovateľa): 

Cena: 50€ /sekcia/1x 

 Vkladačka – pozvánky 
Maximálna veľkosť A5, resp. A4 zložená na veľkosť A5, maximálne 100g papier. Napr. 
reklama, pozvánka do stánku, upútavka na akciu a pod. vložená ku pozvánkam pre 
veterinárov (cca 1300ks), zložené materiály je nutné dodať do 20.3.2020. 

                                                                                     Cena: 200€  

 Vkladačka – registrácia 
Vloženie firemných materiálov (napr.: list A4, vzorka do 200gr.) ku Zborníku prednášok, ktorý 
dostane každý účastník pri registrácii. Materiál doručiť 24.4.2020 do 15.00 do hotela Senec.  

Cena: 130€ 

 Hlavný partner sobotnej párty, bubnovania a spoločenského programu  
Reklamný banner 4 m2, predstavenie firmy organizátorom, krátky príhovor zástupcu firmy (5 
min)  

Cena: 1000€ 

 Partner sobotnej párty,  bubnovania  a spoločenského programu 
Reklamný banner 1,5m2, predstavenie firmy organizátorom 

Cena: 300€  
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 Akákoľvek reklama mimo výstavného stánku 

Výstavné priestory        Cena:  50€/ m2 

Prednášková miestnosť – bočné steny     Cena:  150€/ m2 

Prednášková miestnosť – čelná stena     Cena:  250€/ m2 

Vonkajšie priestory v rámci kongresu   Cena:  30€/ m2 

 elektronický spravodajca (Mailchimp newsletter) 
Rozposielaný všetkým registrovaným účastníkom. Mailchimp musí obsahovať akúkoľvek 
výhodu pre členov asociácie SAVLMZ a účastníkov kongresu. 

Cena:  150€ 

Akékoľvek individuálne návrhy môžeme diskutovať.

Cena za expozíciu zahŕňa:  

Výstavná plocha, občerstvenie počas prestávok  
ochrana expozícií v mimo výstavnom čase (bez poistenia) 
free wifi pripojenie na výstavisku, el. zásuvka, stôl,  dve stoličky 
Umiestňovať reklamu mimo vlastného stánku je povolené len so súhlasom 
organizátora. V prípade umiestnenia reklamných materiálov bez povolenia organizátora, 
bude to dodatočne fakturované! 
 
Registrácia dodatočnej osoby na stánku zahŕňa : občerstvenie počas prestávok a 1x vstup 
na sobotnú bubnovaciu párty  
 
OBČERSVENIE  

Je zabezpečené priamo vo výstavnej zóne formou bufetových stolov v reštaurácii hotela.  

Káva a voda voľne dostupná pre vystavovateľov.  
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 PONUKA EXKLUZÍVNEJ SPOLUPRÁCE 
Diamantový partner (max jeden)       Cena: 2730€  
Výstavná plocha 16 m2 
Iná forma reklamy v hodnote 1000€ 
Logo firmy s textom Diamantový partner na www. kongres.savlmz.sk 
Logo firmy s textom Diamantový partner na printových marketingových materiáloch (logo 
firmy nutné zaslať s prihláškou, resp. najneskôr do 20.03.2020 – nebude však použité na už 
vytvorených materiáloch) 
Obed So – 4x, Sobotná bubnovacia párty – 4x 
Počet osôb na stánku maximálne 4. Registrácia naviac je 50€/osoba. 
 
Platinový partner (max. dvaja) Cena: 1995€ 
Výstavná plocha 12 m2 
Iná forma reklamy v hodnote 750€ 
Logo firmy s textom Platinový partner na www. kongres.savlmz.sk 
Logo firmy s textom Platinový partner na printových marketingových materiáloch (logo firmy 
nutné zaslať s prihláškou, resp. najneskôr do 20.03.2020 – nebude však použité na už 
vytvorených materiáloch) 
Obed So – 3x, Sobotná bubnovacia párty – 3x 
Počet osôb na stánku maximálne 3. Registrácia naviac je 50€/osoba. 
 
 
Zlatý partner  Cena: 1260€ 
Výstavná plocha 8 m2 
Iná forma reklamy v hodnote 500€ 
Logo firmy s textom Platinový partner na www. kongres.savlmz.sk 
Logo firmy s textom Platinový partner na printových marketingových materiáloch (logo firmy 
nutné zaslať s prihláškou, resp. najneskôr do 20.03.2020 – nebude však použité na už 
vytvorených materiáloch) 
Obed So – 2x, Sobotná bubnovacia párty – 2x 
Počet osôb na stánku maximálne 2. Registrácia naviac je 50€/osoba. 
 
Partner           Cena: 724€ 
Výstavná plocha 2 x 2 m 
Logo firmy s textom  partner na www. kongres.savlmz.sk 
Logo firmy s textom  partner na printových marketingových materiáloch (logo firmy nutné 
zaslať s prihláškou, resp. najneskôr do 20.03.2020 – nebude však použité na už vytvorených 
materiáloch) 
Obed So – 1x, Sobotná bubnovacia párty – 1x 
Počet osôb na stánku maximálne 1. Registrácia naviac je 50€/osoba. 
 
 
 
 
Pri prihlásení po 15.4.2020 sa sumy zvyšujú o 10% ! 
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VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÉ PODMIENKY PRE PREZENTÁCIU FIRIEM 

Článok I 
ORGANIZÁTOR VÝSTAVY 

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat – SAVLMZ (ďalej 
usporiadateľ) 

Článok II 
VYSTAVOVATEĽ 

Právnické a fyzické osoby, ktorým usporiadateľ potvrdil účasť na akcii. (ďalej 
vystavovateľ) 

Článok III 
PRIHLÁŠKA 

1. Prihlásiť sa na akciu je možné, len po vyplnení elektronickej prihlášky s akceptovaním 
týchto všeobecných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou záverečnej prihlášky 
2. Prihláška je obojstranne záväzná pre vystavovateľa aj pre usporiadateľa, záväznosť 
prihlášky začína dňom jej prijatia usporiadateľom 
3. O prijatí, alebo zamietnutí prihlášky rozhoduje usporiadateľ 
4. Výška poplatku za výstavnú plochu je uvedená v záväznej prihláške akcie. Ceny sú 
uvedené bez DPH. 

Článok IV 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Vystavovateľ sa zaväzuje zaplatiť organizátorovi akékoľvek poskytnuté plnenia do 
dňa splatnosti faktúry. 
2. Cena za výstavnú plochu je stanovená dohodou, na ktorú pristupuje vystavovateľ 
podpisom záverečnej prihlášky 
3. Vystavovateľ uhradí zálohovú faktúru, ktorú vystaví usporiadateľ. Po jej úhrade 
dostane usporiadateľ bežný daňový doklad.  
4.  Ak vystavovateľ odstúpi, zruší účasť na akcii do 15.4.2020 je povinný uhradiť 
50% z celkovej ceny objednávky. Pri zrušení účasti prihlásenej firmy po 15.4.2020 
vystavovateľ povinne uhradí 100% ceny objednávky. Túto podmienku akceptuje 
vyplnením záväznej prihlášky. 
5. Pri registrácii a zaplatení faktúry do 15.4.2020 (suma pripísaná na účet SAVLMZ) platí 
zverejnená cena. 
6. Pri registrácii po 15.4.2020 (suma pripísaná na účet SAVLMZ) sa konečná cena 
zvyšuje o 10%. 

Článok V 
EXPONÁTY, POISTENIE 

1. Pod pojmom exponát sa rozumie: výrobok, tovar, alebo práva k nehmotný majetkom, 
ktoré sú záväzne prihlásene a vystavované na expozícii. 
2. Usporiadateľ si môže u vystavovateľa vyžiadať zoznam exponátov. 
3. Prevzatie exponátov (stánku) na výstavisku zaisťuje vystavovateľ, príp. jeho zástupca. 
V opačnom prípade sú exponáty inštalované na riziko vystavovateľa v jeho expozícií. 
Demontáž a odvoz exponátov musí byť ukončená v čase určenom usporiadateľom. 
Prevzatie stánku musí byť dňa 24.04.2020 do 18.00. 
4. Usporiadateľ nezodpovedá vystavovateľovi za stratu, poškodenie, alebo zničenie 
exponátov, vybavenie či zariadenie expozície pred zahájením, počas, či po ukončení 
akcie. 
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5. Vystavovateľ je preto povinný poistiť všetky exponáty na vlastné náklady po celú 
dobu akcie, proti všetkým nebezpečenstvám, ktoré by prichádzali do úvahy konkrétne.  
6. Vystavovateľ je povinný vrátiť predmety a zariadenie zapožičané usporiadateľom po 
akcii nepoškodené. Škodu vzniknutú vystavovateľom na majetku hotela Senec, je 
vystavovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady. 

Článok VI 
PROPAGÁCIA A INZERCIA 

1. Je zakázané vystavovať exponáty mimo vlastnej expozície 
2. Plagáty, propagačné štíty a iné propagačné predmety sa môžu umiestniť mimo 
expozície vystavovateľa len po dohodnutí s usporiadateľom. 
3. Akustická hudba, reklama a iné propagačné médiá mimo expozície musia byť najskôr 
prebraté a schválené usporiadateľom. 

Článok VII 
STAVBA A DEMONTÁŽ STÁNKU 

1. 24.4.2020 od 15.00h do 20.00h. Len v tomto čase je možne stavať stánok. Stánok musí 
byť pripravený pred 07.00h 25.4.2020. 
2. Demontáž stánku/výstavných priestorov je možná 26.04.2020 po 12.30h.  
3. V prípade, že firma demontuje stánok alebo opustí výstavný priestor skôr, bude 
účtovaný poplatok 200€ + DPH 
4. Plocha bude pripravená pre každého vystavovateľa podľa objednávky. Konkrétne 
umiestnenia stánkov budú pridelené firmám v závislosti od veľkosti stánku, dátumu 
prijatia záväznej prihlášky – objednávky, priestorových možností a od rozhodnutia 
organizátora.  

Článok VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1. Usporiadateľ je oprávnený v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto 
Všeobecných podmienok vylúčiť vystavovateľa z ďalších účastí na akcii. Pokiaľ 
usporiadateľ nemôže z dôvodu ním nezavinených situácií zahájiť akciu, zaistiť jej celý 
priebeh na celej, alebo aspoň na časti výstavnej plochy upovedomí o tom 
vystavovateľov. Akékoľvek záväzky vzniknuté voči organizátorovi vyplývajúce zo 
záväznej prihlášky o účasti vystavovateľa zanikajú. Žiadny nárok na náhradu 
vzniknutých škôd v tomto prípade vystavovateľom neprináleží. 
2. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky na akcii. 
3. Reklamácia vystavovateľov, týkajúca sa platby usporiadateľovi sa musí uplatniť do 14 
dní po obdržaní faktúry, po tejto lehote nebudú reklamácie uznané. Reklamácia 
k poskytnutým službám musí byť uplatnená najneskôr do 2 hodín po skončení akcie. 
4. V priestoroch výstavy je prísne zakázané podávanie alkoholu (toleruje sa víno 
vo fľaši, pivo vo fľaši alebo plechovke). V prípade porušenia tohto zákazu si 
usporiadateľ vyhradzuje právo na následne doúčtovanie sumy 600€ + DPH/ deň! 
5. Vystavovateľ je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné a organizačné pokyny 
usporiadateľa a majiteľa objektu. 

Informácie : MVDr. Róbert Maňko, prezident@savlmz.sk, 0905 511971 


