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Pokyny k platbe 

 
Účastníci, prednášatelia a vystavovatelia 37. medzinárodného informatického 

sympózia INFOS 2013 sa prihlasujú výhradne elektronickou cestou 
vyplnením príslušných elektronických prihlasovacích formulárov. 

Tlačené verzie prihlášok neposielame, všetky potrebné podklady je možné vytlačiť 
priamo z portálu InfoLib. 

Podklad pre Vašu učtáreň si môžete vytlačiť po vyplnení 
údajov v elektronickom formulári, pred konečným odoslaním prihlášky. 

 
TERMÍN PLATBY 

Vašich konferenčných poplatkov a ostatných pobytových nákladov 
na účet Spolku slovenských knihovníkov je 5. apríl 2013. 

 
PODKLADY K PLATBE PRE VAŠU UČTÁREŇ 

Podkladom pre Vašu učtáreň je Vami vyplnená a následne vytlačená 
elektronická prihláška, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje 

pre bankový prevod (výšku konferenčného poplatku, cenu ubytovania, 
cenu stravných jednotiek a bankové spojenie). 

 
AK VAŠA UČTÁREŇ POŽADUJE FAKTÚRU 

V prípade, ak Vaša učtáreň požaduje vystavenie faktúry, pošlite, 
prosím, Vašu žiadosť o vystavenie faktúry mailom na adresu: 

Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka SSK, silvia.stasselova@gmail.com  

Aj v tomto prípade sa riadne zaregistrujte  vyplnením príslušnej elektronickej 
prihlášky a spôsob platby uveďte – bankovým prevodom. 

Aby sme Vašu faktúru vystavili korektne, uveďte, prosím, v krátkej správe 
nasledovné údaje: 

– presný názov a adresa inštitúcie, na ktorú máme faktúru vystaviť  
(vrátane IČO a DIČ inštitúcie) 

– Vami požadovaný presný popis fakturovaných nákladov 
(informáciu, či konferenčný poplatok, ubytovanie, stravu v zmysle Vašej objednávky 



požadujete fakturovať v jednej úhrnnej sume, alebo každú položku zvlášť) 
– poštovú adresu, kam Vám máme poslať vystavenú faktúru 

 

AK POTREBUJETE PREDĹŽIŤ TERMÍN PLATBY 

V prípade, ak Vaša učtáreň potrebuje dlhší čas na prevod konferenčných poplatkov 
na účet SSK, pošlite stručnú žiadosť o predĺženie termínu, spolu s uvedením Vami 

požadovaného časového odkladu mailom na adresu: 
Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka SSK, silvia.stasselova@gmail.com 

 
ÚHRADA INDIVIDUÁLNEHO ČLENSKÉHO POPLATKU SSK 

Podmienkou akceptovania zľavneného účastníckeho poplatku pre členov SSK 
je uhradený individuálny členský poplatok SSK za roky 2012 a 2013. 

Úhrada členského poplatku SSK bude možná pri registrácii  na mieste konania 
INFOS 2013. 

V prípade potreby konzultácie úhrady členského kontaktujte: 
Marta Weissová, tajomníčka Spolku slovenských knihovníkov 

0905 758 099, weissova77@gmail.com  

 
PLATBA ÚĆASTNÍCKEHO POPLATKU A POBYTOVÝCH NÁKLADOV 

INFOS 2013 V HOTOVOSTI 

V prípade, ak uprednostňujete úhradu účastníckeho poplatku a pobytových nákladov 
v hotovosti, je možná úhrada pri registrácii na mieste konania INFOS 2013 
(platby pri registrácii, posledný termín hotovostných úhrad dňa 10. 4. 2013) 

Hotovostné platby na mieste konania zabezpečuje: 
Marta Weissová, tajomníčka Spolku slovenských knihovníkov 

0905 758 099, weissova77@gmail.com  

 
PRÍPADNÉ ĎALŠIE OTÁZKY FINANČNÉHO CHARAKTERU 

v prípade potreby konzultujte na adrese: 
Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov 

02/ 59274 494, 0904 694 054, silvia.stasselova@gmail.sk  

 
ÚDAJE PRE BANKOVÝ PREVOD 

Spolok slovenských knihovníkov 
Michalská 1, 814 17 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 00178594, DIČ: 2020795678 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava – mesto 
SWIFT: SUBASKBX 

Číslo účtu: 69037012/0200 
IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012 

Konštantný symbol: 0308 
Variabilný symbol: 20130408 

www.vub.sk 


