
 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 

na odborný seminár “Výrub drevín…“ ktorý sa 
uskutoční dňa 19.11.2019  vo veľkej zasadačke     
č. 401 TSÚP v Rovinke. 
 
Mesto/Obec ............................................................................  

Tel./Mobil ................................................................................  

e-mail ..................................................................................... . 

Meno a priezvisko .................................................................  

 ................................................................................................  

.................................................................................. 
Potvrdzujeme, že sme účastnícky poplatok vo 
výške______€ s VS 19112019 a ŠS:________ 
poukázali na Vaše č. účtu 35-0025733112/0200 
IBAN: SK86 0200 0000 3500 2573 3112, SWIFT 
(BIC) KÓD: SUBASKBX  
z nášho účtu č.___________________________ 
 
V____________________dňa________________ 
 
                                 _______________________ 
                                             pečiatka, podpis 
 

RVC ROVINKA JE ČLENOM 
 

 
 

Aktuálne podujatia  
RVC Rovinka 

 

www.avs-rvc.sk 
 

kliknite na Rovinka,  
zobrazí sa stránka RVC Rovinka,  

na ľavej strane pozrite MENU,  
kliknite na PODUJATIA,  

zobrazí sa Vám zoznam seminárov, vyberte si podujatie, 
o ktoré máte záujem a kliknite  NÁZOV PODUJATIA – 

otvorí sa Vám PRIHLÁŠKA,  
vypíšte požadované údaje                                                 

a kliknite POSLAŤ 
 

-  automaticky obdržíte oznámenie o potvrdení prijatia 
Vašej prihlášky  

na Vami zadaný e-mail. 

Pri každom NÁZVE PODUJATIA 
nájdete POZVÁNKU 

 POZVÁNKY NA VŠETKY SEMINÁRE, 

resp. AKREDITOVANÉ KURZY  

ZASIELAME UŽ LEN                                   

V ELEKTRONICKEJ PODOBE, preto Vás 

prosíme o prihlasovanie cez WEB stránku 

cez NASLEDOVNÝ LINK 

http://www.avs-rvc.sk/rovinka/podujatia/ 
 

 

PRIPRAVUJEME 
 

 

 

NOVEMBER 2019 
 
 

 

 

22.11.2019 /piatok/ 

Účtovná závierka RO a PO za rok 2019 

Ing. Terézia Urbanová 

 

 

28.11.2019 /štvrtok/  

Účtovná závierka za rok 2019 pre mestá, obce 

a VÚC 

Ing. Terézia Urbanová 

 

 

 
 

 Ponuka bude doplnená podľa aktuálnych 

legislatívnych zmien,                                    

 príp. Vašich požiadaviek a návrhov. 

 
 

 

 

 

 

 RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum  
Majerská 326, 900 41  Rovinka 
       mobil: 0902 388 227 

IČO: 311 03 031, DIČ:2020683995 
e – mail: rvc.rovinka@stonline.sk 

www.avs-rvc.sk 

 

 

Vás pozýva 
na odborný seminár 

 

 

 

 

VÝRUB DREVÍN 
 

 -  POVOĽOVANIE 

 
 
 
 

 
 

 
ROVINKA                            19.11.2019 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.avs-rvc.sk/rovinka/podujatia/
mailto:rvc.rovinka@stonline.sk


 
 

SEMINÁR ODPORÚČAME: 
 
- starostom obcí, prednostom úradov, 
odborným zamestnancom miest a obcí. 
 

VÝRUB DREVÍN - POVOĽOVANIE 
 
 

1. Prehľad právnych predpisov 

k ochrane drevín 

 

2. Práva a povinnosti obcí                

po prechode niektorých 

pôsobností orgánov štátnej  

správy na obce 

 
3. Význam drevín pre životné 

prostredie človeka a ich uplatnenie 

 

4. Zabezpečovanie ochrany drevín 

podľa zákona o ochrane prírody. 

4.1. Predmet ochrany prírody 

4.2. Ciele ochrany 

4.3. Zákazy na úseku ochrany drevín 

4.4. Povinnosti vlastníkov (správcov, 

nájomcov) pozemkov s výskytom 

drevín 

4.5. Pôsobnosť obce pri poškodení 

alebo výskyte nákazy dreviny 
 

4.6. Výrub drevín 

4.6.1. Výrub drevín, na ktorý    

sa vyžaduje súhlas 

orgánu ochrany prírody 

(obce) 

4.6.2. Vyznačenie stromov 

určených na výrub 

4.6.3. Povinnosti prepravcov 

alebo nákupcov dreva 

4.6.4. Výrub drevín, na ktorý   

sa nevyžaduje súhlas 

orgánu ochrany prírody 

(obce) 

 

 4.7. Náhradná výsadba 

4.8. Evidencia pozemkov vhodných        

 na náhradnú výsadbu 

4.9. Protiprávne konanie a štátny dozor 

4.10. Spoločenská hodnota drevín 

 

 

5. Umiestnenie výsadby drevín a ich 

druhové zloženie za hranicami 

zastavaného územia obce mimo 

ovocného sadu, vinice, chmeľnice 

a záhrady 

 

6. Odvolací orgán voči rozhodnutiam 

obce vydaným na úseku ochrany 

prírody a krajiny 

 
 

7. Vyhradenie pôsobností obce 

obvodným úradom životného 

prostredia vo veci ochrany drevín 

 

8. Dokumenty starostlivosti o dreviny 

 
 

► Spolupráca obcí a organizácie  

    ochrany  

 

► DISKUSIA 
 

 
 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
 

Lektor:      JUDr. Marian HOFFMANN, PhD.  
                
Termín:     19. november 2019 /utorok/   
             

Miesto:      veľká zasadačka č. 401 
               Technický a skúšobný ústav  
                       pôdohospodársky - TSÚP  
                       900 41  Rovinka Majerská č. 326  

 

Začiatok:    o 9 h                   
 - prezencia od 8,30 h 

                 ! Prosíme o dochvíľnosť ! 
 

Účastnícky poplatok:  

      člen RVC                      25€/osoba      
  nečlen RVC                      50€/osoba 
  

POPLATOK za seminár je potrebné uhradiť VOPRED, najneskôr 
2 dni pred uskutočnením seminára musí byť platba pripísaná  
na účet organizátora č.ú:  35-0025733112/0200,   
IBAN: SK86 0200 0000 3500 2573 3112,  
SWIFT (BIC) KÓD: SUBASKBX  
VS: 19112019, ŠS: IČO obce/mesta/RO/PO Doplňujúce údaje: 
NÁZOV OBCE/MESTA/RO/PO 
Zároveň sa do 12.11.2019 prihláste cez web stránku 
http://www.avs-rvc.sk/rovinka/ príp. nám zašlite záväznú 
prihlášku e-mailom na adresu rvc.rovinka@stonline.sk.  

Organizátor: -RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, 
IČO: 31103031 DIČ: 2020683995 –poplatok je stanovený dohodou 
v zmysle Z. č. 18/1996 Z. z. o cenách, -v poplatku sú zahrnuté 
režijné náklady organizátora, lektora a občerstvenie, -nie sme 
platcami DPH, -pozvánka obsahuje všetky potrebné údaje k úhrade 
poplatku a spolu s príjmovým pokladničných dokladom, resp. 
výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie, -        
v zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné 
zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy, -v prípade 
neúčasti poplatok nevraciame 
 
 

So srdečným pozvaním 

 
 

Mgr. Petra Kardošová 
                              RZOPO RVC Rovinka 

http://www.avs-rvc.sk/rovinka/
mailto:rvc.rovinka@stonline.sk

