
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 Prihláška na školenie 

Ing. Katarína Mániková 

 Mená účastníkov 

 

Organizácia Obec Veľká Lehota 

Adresa (PSČ, mesto, 

ulica, číslo) 

966 41  Veľká Lehota, Obecný úrad č. 52 

IČO 00321061 

Telefón 045/6726149 

E-mail manikovavl@nbsiet.sk 
 
Prihlasujeme sa na: 
 
obidva dni školenia (BB)  (8. a 9.12.2014)*  � len  8.12.2014* x� 

 *  Zaškrtnite požadovaný počet dní školenia                             (bez večere, odchod hne ď po školení)  

  
Účastnícky poplatok / 1 osoba (pri prihlásení  po 30.8.2014 a úhrade po 8.9.2014 ) 
  Cena 

s DPH 
Číslo účtu Variabilný 

symbol 
Špecifický 

symbol 
Konštantný 

symbol 
(BB) len 8.12.2014 79 € 2623481276/1100 Vaše IČO 08122014 0308 
(BB) 8. a 9.12.2014  105 € 2623481276/1100 Vaše IČO 09122014 0308 

  

 Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom  najneskôr do 20. októbra 2014.  Odhlásiť sa zo školenia nie je 

možné, je nutné zabezpečiť si za seba náhradu. Kapacita konferenčných priestorov a ubytovacích 

možností je obmedzená. Odporúčame prihlásiť sa čo najskôr!  

  

 Tešíme sa na Vás!   

        MADE spol. s r.o.  
Lazovná 69 
974 01 Banská Bystrica 
Tel.: 048 – 286 13 53 

E-mail: urbis@made.sk 

 

1. deň 
 8:30 – 9:30 prezentácia, ubytovanie 
 9:30 – 10:30 školenie:  Novinky v IS URBIS za rok 2014  
10:30 – 11:00 prestávka (coffee break) 
11:00 – 12:30 školenie : Implementácia pripravovaných noviel 

zákonov v moduloch IS URBIS (účtovníctvo, 
dane a poplatky, mzdy, administratíva, 
kataster , ...)  

12:30 – 14:00 obed 
14:00 –18:00  školenie:  Implementácia pripravovaných noviel 

zákonov v moduloch IS URBIS (účtovníctvo, 
dane a poplatky, mzdy, administratíva, 
kataster , ...), 

 individuálne konzultácie so zákazníkmi , 
wellness, voľný program 

18:00 – 19:00 voľný program 
19:00 – 22:00 večera, spoločenský večer, odovzdanie ocenení 
2. deň 
 7:00 – 8:30 raňajky 
 8:30 – 11:00 individuálne konzultácie so zákazníkmi 
 11:00 záver stretnutia 

PRIHLÁŠKU  

zašlite e- mailom čo najskôr, 

kapacita hotelov je 

obmedzená   

 

   

IS URBIS 

používa viac ako 

1 100 zákazníkov  

na Slovensku a každým dňom 

pribúdajú ďalší. 

 

 

 

 

FORMA ÚHRADY  

ÚČASTNÍCKEHO 

POPLATKU  

Účastnícky poplatok 

uhraďte na uvedený bankový 

účet ihne ď po prihlásení .  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

www.made.sk 

Konferencia URBIS 
 

  
 8. a 9. decembra 2014 Hotel Dixon Banská Bystrica 

 


