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Miesto konania
Hotel Sitno, 966 02 Vyhne. 

Miesto konania - svätá omša
Kostol svätého Michala Archanjela, Vyhne.

Registrácia
Výhradne elektronicky cez online  registračný formulár  alebo na  www.zkss.sk 
Registráciu je potrebné uskutočniť do 25. marca 2022.

Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok je

pre člena ZKŠS 30 eur,
 pre nečlena ZKŠS 50 eur.

Zahŕňa náklady na organizačné a technické zabezpečenie VZ, konferenčné materiály, občerstvenie.

Účastnícky poplatok prosíme uhraďte vopred bezhotovostným prevodom na účet ZKŠS.
Číslo účtu:   SK61 3100 0000 0043 1004 7902
SWIFT kód:   LUBASKBX
Variabilný symbol:  IČO školy (v prípade FO telefónne číslo)
Poznámka:   meno a priezvisko účastníka (v prípade viacerých účastníkov z jednej   
   organizácie mená a priezviská všetkých účastníkov).

Prosíme Vás o úhradu účastníckeho poplatku do 8. apríla 2022.

Účtovný doklad Vám bude odovzdaný pri prezentácii na VZ. 

Ubytovanie a stravovanie
Ubytovanie a stravovanie je pre všetkých účastníkov zabezpečené v hoteli Sitno. 
Prihlásiť sa je potrebné cez online  registračný formulár.

K dispozícii sú štyri špeciálne pobytové balíky (ubytovanie a stravovanie).

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Valné zhromaždenie ZKŠS 20. - 22. apríl 2022

Združenie 
katolíckych škôl 
Slovenska

ZDRUŽENIE KATOLÍCKYCH ŠKÔL SLOVENSKA
Kapitulská 11,  814 99  Bratislava

Korešpondenčná adresa: Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky
e-mail: tajomnik@zkss.sk; web: www.zkss.sk

https://forms.gle/tEdZgmU863eTPnVD9
https://forms.gle/tEdZgmU863eTPnVD9
https://zkss.sk
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Sitno/@48.5040313,18.7912386,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x47152cf6bdf0468f:0xc0b0149cab53e059!5m2!4m1!1i2!8m2!3d48.5042602!4d18.7934208
https://www.google.com/maps/place/kostol+sv.+Michala/@48.5043663,18.8011439,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x91e4fba0f932534e!8m2!3d48.5044048!4d18.8011856
https://hotelsitno.sk


Pobytové balíky

Obedy a večere sa podávajú formou bufetových stolov. 
Súčasťou ceny sú raňajky formou bufetu, parkovanie a neobmedzený vstup do hotelového 
wellness centra 4Elements.
Cena nezahŕňa miestny poplatok vo výške 0,70 eur/osoba/noc (platí sa osobitne na recepcii). 

Požiadavku na ubytovanie bez stravy alebo na ubytovanie s konkrétnym účastníkom je potrebné 
uviesť v registračnom formulári.

Platba za pobytové balíky
Platbu za pobytové balíky zrealizujte vopred bezhotovostným prevodom na účet hotela Sitno. 
Pri registrácii uveďte v registračnom formulári Vaše fakturačné údaje. Následne Vám bude 
vystavená zálohová faktúra a zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú uvediete pri registrácii.

Prosíme Vás o úhradu zálohovej faktúry do 8. apríla 2022.

Vyúčtovacia faktúra Vám bude odovzdaná pri ubytovaní na recepcii hotela.

Hotelový check-in:  možnosť ubytovať sa na izbe je od 14:00 hod. 
Hotelový check-out:  izbu je potrebné uvoľniť najneskôr v piatok 22.4. do 10:00 hod. 

Pri skoršom príchode alebo neskoršom odchode je možnosť uloženia vecí v uzamykateľnom hotelo-
vom priestore.
    
Kontaktná osoba
Mgr. Lýdia Baránková, tajomník ZKŠS, +421 944 321 608, tajomnik@zkss.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!

VARIANT A - Jednolôžková izba

Ubytovanie 21. - 22. 04. 111,60 €
Obed 21.04.     22,00 €
Večera 21.04.     22,00 €
Obed 22.04.     22,00 €
CENA SPOLU:   177,60 €

Variant B - Dvojlôžková izba (cena za jednu osobu)

Ubytovanie 21. - 22. 04. 61,20 €
Obed 21.04.     22,00 €
Večera 21.04.     22,00 €
Obed 22.04.     22,00 €
CENA SPOLU:   127,20 €

VARIANT C - Jednolôžková izba

Ubytovanie 20. - 22. 04. 214,20 €
Večera 20.04.     22,00 €
Obed 21.04.     22,00 €
Večera 21.04.     22,00 €
Obed 22.04.     22,00 €
CENA SPOLU:   302,20 €

Variant D - Dvojlôžková izba (cena za jednu osobu)

Ubytovanie 20. - 22. 04. 117,90 €
Večera 20.04.     22,00 €
Obed 21.04.     22,00 €
Večera 21.04.     22,00 €
Obed 22.04.     22,00 €
CENA SPOLU:   205,90 €

Jednodňový pobyt – 1 noc (21. - 22. 04.)

Dvojdňový pobyt – 2 noci (20. - 22. 04)


