
 
 

 
         Bratislava, 10. 08. 2005 

 
 
 
 
Vážené dámy a páni,  
 
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky opätovne v spolupráci so Slovenskou obchodnou 
a priemyselnou komorou pripravujú v rámci oficiálnej cesty prezidenta SR do Portugalska v 
dňoch 24. - 26. októbra 2005 podnikateľskú misiu do Lisabonu a Porta spojenú s 
obchodnými rokovaniami.  
 
Kalkulácia nákladov na 1 účastníka:  
- člen SOPK               31 200,- Sk (s DPH) 
- nečlen SOPK           38 320,- Sk (s DPH) 
   
Cena zahŕňa:  
-         ubytovanie 2 noci  
-         miestne transfery  
-         poplatok obchodným komorám za sprostredkovanie rokovaní s partnermi  
-         vybavenie konferenčnej miestnosti  
-         tlmočenie  
-         spoločnú večeru  
-     občerstvenie na palube lietadla počas oboch ciest 
 
V cene nie sú zahrnuté náklady na diéty (vyplatí Vám Vaša firma) a osobné výdaje v hoteli.  
   
 
Pozn.:   Cena bola počítaná pri predpokladanej účasti 20 firiem. V prípade nižšieho  

          záujmu môže byť cena dodatočne upravená. 
 
 
V prípade Vášho záujmu o účasť vyplňte prosím priloženú návratku a zašlite ju na sekretariát 
Útvaru EU e-mail: zahranicne@sopk.sk, fax: 02/54430754 najneskôr do 31. 08. 2005.  
 
 
S pozdravom  

   
Ing. Juraj Paľa  
riaditeľ útvaru  
Európskej únie 
 
   

 



PROFIL SPOLOČNOSTI 
 

Podnikateľská misia do Portugalska (Lisabon, Porto) v dňoch 24. - 26. 10.2005 
 

Meno firmy  
Adresa firmy 
 

Ulica: 
PSČ a Mesto: 

Telefón 00421/ 
Fax 00421/ 
E-mail  
Web  
IČO: IČ DPH: DIČ: 
Číslo bankového účtu: Číslo pasu: 
 
Meno účastníka 

 

Pozícia  
Jazyk ٱ angličtina          ٱ nemčina        ٱ iný .....................................   
Predmet 
podnikania 
 
 
 

 
 

Prosíme vyplniť v anglickom jazyku 

Exportný zámer 
(vymenujte tovary, 
príp. služby) 

 
Prosíme vyplniť v anglickom jazyku 

Importný zámer 
(vymenujte tovary, 
príp. služby) 

 
Prosíme vyplniť v anglickom jazyku 

Žiadaná spolupráca ٱ predaj/kúpa konečnému spotrebiteľovi                  
 predaj/kúpa  cez agenta ٱ
 predaj/kúpa cez veľkoobchodníka ٱ
 predaj/kúpa maloobchodníkovi ٱ
 predaj/kúpa výrobcovi ٱ
 ...........................................iné ٱ

Dátum  
Podpis  
 
 

Návratku prosíme zaslať najneskôr do 31. augusta 2005 
e-mailom: zahranicne@sopk.sk alebo faxom: 02/54430754  

 
Následne Vám bude zaslaná faktúra. Celú sumu prosíme uhradiť vopred na číslo účtu 
Tatra banka a.s., č. ú. 2621005225/1100.  SOPK je platcom DPH. 
 
Info:  Ing. Juraj Paľa, tel. 02/54433272  fax 02/54430754, e-mail: pala@sopk.sk 


