PRÁVO NA ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ
PRVÁ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA POHREBNÍCTVA VO VIŠEGRÁDSKOM REGIÓNE
5. – 6. NOVEMBER 2014 EXPO CENTER TRENČÍN

1. INFORMÁCIA

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU:

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

1. okruh: Platná legislatíva a jej dopad na praktickú aplikáciu výkonu
pohrebných služieb v záujme zachovania práva na ľudskú dôstojnosť.

Ladislav Stríž – predseda Programového výboru, Slovenská asociácia
pohrebníckych a kremačných služieb (SAPaKS)
Balogh Károly – predseda Združenia výrobcov smútočných potrieb,
Maďarsko
Marek Cichewicz – viceprezident Poľského zduženia pohrebníctva
a viceprezident celosvetovej federácie pohrebníctva
FIAT-IFTA, Poľsko
Mgr. Tomáš Kotrlý – Legislativně právní odbor, agenda pohřebnictví,
Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká republika

2. okruh: Zdravotníctvo a súdne lekárstvo – možné riziká hroziace
pri výkone povolania v pohrebníctve, možné ohrozenie obyvateľstva
a životného prostredia, predchádzanie rizík.
3.okruh: Budúcnosť pohrebníctva štátov V4, východiská vedúce
ku kooperácii v praktickom výkone činností, vyhliadky pre spoločné
zladenie záujmov v prospech človeka

ROKOVACIE JAZYKY:

ADRESA PROGRAMOVÉHO VÝBORU:

anglický, český, slovenský

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb,
Trojičné námestie 12, 821 06 Bratislava,
tel. +421 903 716 024, email: sapaks@sapaks.sk

UBYTOVANIE A DOPRAVA:
Individuálna. Pre veľkú obsadenosť hotelov v jesennom období
Vám odporúčame rezervovať si ubytovanie čo najskôr.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Vladimír Ecker – podpredseda, Slovenská asociácia pohrebníckych
a kremačných služieb (SAPaKS)
Pavel Cajzl – predseda, Sdružení pohřebnictví Českej republiky
Horváth József – prezident Asociácie pohrebníctva
Mgr. Zuzana Jezerská – vedúca manažérka konferenčnej sekcie,
EMERGE s.r.o.
Mgr. Jaroslav Šejvl – podpredseda, Cech hrobnický, Česká republika

STRAVOVANIE:

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:

REGISTRÁCIA:

EMERGE s.r.o., Urbánkova 19, 811 04 Bratislava,
telefón: +421 911 910 793
email: info@emerge.sk, web: www.emerge.sk,
www.conference-slovakia.com
Registrácia: registration@emerge.sk

K účasti na konferencii je potrebné vyplniť registračný formulár a zaplatiť
účastnícky poplatok.

V cene registračného poplatku je stravovanie počas konferencie,
a to: obed a večera (5.11.), občerstvenie počas prestávok,
spoločenský program (5.11.)
Certiﬁkáty o účasti na konferencii budú vydávané po slávnostnom
ukončení.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Účastnícky poplatok: skorá registrácia – do 15. 09. 2014 = 59 Euro
registrácia od 16. 09 do 22.10.2014 = 75 Euro
neskorá registrácia od 23.10./registrácia na
mieste = 95 Euro

Termín a miesto konania: 5.11. – 6.11.2014, Expo Center Trenčín
GPS: 48° 53' 13.58" N, 18° 03' 50.81" E

Spôsob platby:

Registrácia na mieste sa začína už 4.11. v poobedňajších hodinách. Odborný
program bude prebiehať celý deň 5.11., a v doobedňajších hodinách dňa
6.11.2014. Účastníci konferencie sa budú môcť následne zúčastniť výstavy
Slovak Funeral (2. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy
pohrebných a kremačných služieb, 6.11. – 8.11.2014), ktorá sa bude konať
v susediacich priestoroch.

bankovým prevodom na účet alebo vkladom na účet
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2629845026/1100
IBAN: SK691 1000000002629845026
BIC: TATRSKBX

Vyplnený registračný formulár (ako aj potvrdenie o zaplatení) zašlite na adresu:
EMERGE s.r.o., Urbánkova 19, 811 04 Bratislava
alebo skenovaný na emailovú adresu: registration@emerge.sk

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Štát* .............................................................................................................
Osobné údaje účastníka:
Priezvisko* ..................................................................................................
Meno* ..........................................................................................................
Názov zamestnávateľa* .............................................................................
Adresa zamestnávateľa: ............................................................................
Ulica a číslo .................................................................................................

E-mail* .........................................................................................................
Telefón/Mobil* ............................................................................................
* povinné údaje
Upozornenie: Ubytovanie a transport je individuálny. Vyplnením a odoslaním
registračného formuláru Vám nevzniká nárok na rezerváciu
ubytovania alebo transportu.
Registrácia je platná len po zaplatení registračného poplatku!

PSČ, Mesto .................................................................................................
Dátum: .............................Podpis účastníka: ............................................
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