
,,Únia podnikových právnikov SR“ 

 
Vážení kolegovia, 
 
srdečne Vás pozývame na: 
 

"Stretnutie podnikových právnikov"    
 

usporiadané Úniou podnikových právnikov SR 
  

v spolupráci so spoločnosťou 
 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
 

dňa 05. -  06. novembra 2015 
 

v priestoroch hotela Marlene v Oščadnici – Veľká Rača. 

 

 

 

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM: 

  
štvrtok 05. 11. 2015 

  
12.00 – 13.00 príchod účastníkov do hotela Marlene v Oščadnici – Veľká Rača, ubytovanie 

13.00 – 14.30 Snem Únie podnikových právnikov SR – podrobnosti o programe v prílohe 

14:30 – 14:45 prestávka 

14.45 – 15.30 JUDr. Romana Smyčková – Univerzita Komenského Bratislava – Občianske 
právo procesné – základné zmeny v procesných kódexoch – časť I. 

15.30 – 15.45 prestávka  

15.45 – 16.30 JUDr. Romana Smyčková – Univerzita Komenského Bratislava – Občianske 
právo procesné – základné zmeny v procesných kódexoch – časť II. 

16.30 – 16.45 prestávka 

16.45 – 18.15 Nový zákon o verejnom obstarávaní – popis základných zmien – 
prednášajúci bude upresnený dodatočne 

19.00 – 21.00 večera formou rautu v priestoroch reštaurácie hotela Marlene 

od 21.00  voľný program (posedenie v priestoroch reštaurácie hotela Marlene / možnosť 
navštíviť wellness….) 

piatok 06. 11. 2015 
 
08.00 – 10.00 raňajky , odubytovanie 

10.00 – 11.30 zasadnutie novozvolených orgánov UPP SR  

 

Zmena programu vyhradená. 



,,Únia podnikových právnikov SR“ 

 

Záväznú prihlášku – viď príloha - nám zašlite najneskôr do 20. októbra 2015 na e-mail: 
lucia.duranova@sse-d.sk 

 
 
Organizačné zabezpečenie stretnutia:  
 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.  
  

 

 

Kontaktná osoba:  

Mgr. Lucia Ďuranová 

tel. č. +421 41 519 2506 

mobil 0915 804 227 

lucia.duranova@sse-d.sk 

www.sse-d.sk 
 
 
 

Ubytovanie: hotel Marlene v Oščadnici, na adrese Dedovka č. 1799, 023 01 Oščadnica – 
Veľká Rača, www.marlene.sk 

Pre účastníkov je v mieste konania stretnutia zabezpečené ubytovanie v jedno a 
dvojlôžkových izbách v dňoch 05. - 06. 11. 2015 (1 noc).  
Usporiadateľ si vyhradzuje možnosť zmeniť požadované ubytovanie v jednolôžkovej izbe na 
ubytovanie v dvojlôžkovej  izbe, v prípade ak sa prihlási vyšší počet účastníkov. 
Svoju požiadavku  na ubytovanie vyznačte v záväznej prihláške. 
 
 
Stravovanie: je zabezpečené v hoteli Marlene Oščadnica – Veľká Rača 

 

Poplatok za ubytovanie: bude fakturovaný po skončení stretnutia  

Poplatok pre 1 osobu  s ubytovaním v jednolôžkovej izbe       45,- Eur  
Poplatok pre 1 osobu  s ubytovaním v dvojlôžkovej  izbe    35,- Eur  
 


