
 

 

 
 
Moderný hotel, situovaný v nádhernom prostredí 
Banskoštiavnických vrchov, v malebnej obci Vyhne, 
s kúpeľnou históriou a termálnou vodou s liečivými 

účinkami.  Nádherné prírodné prostredie, rodinná 
atmosféra hotela, wellness  s termálnou vodou.  
 
 

Bližšie informácie nájdete www.termalvyhne.sk  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Prameň termálnej vody s jedinečným zložením 
a teplotou 370 C. Termálna minerálna voda obsahuje 
železo, oxid železa, magnézium, uhlík voľne viazaný 
v CO2, chlór,  kremík a kyselinu kremičitú. 
Svojimi účinkami blahodárne pôsobí na zápaly 
nervov, ženské choroby, zhybové a 
svalové  reumatizmy, poúrazové stavy, kožné 
choroby, rekonvalescenciu pri  srdcových chorobách, 
stavy po operáciách, duševnú vyčerpanosť. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Regionálne vzdelávacie centrum 
pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava 
-fax-záznamník: 033 5511 735  

0905 399 636,  
e-mail: zmo@zmo.sk 

IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pozývame Vás na  
pracovné - konzultačné  stretnutie 

 

  

PROFESNÝ  
A OSOBNOSTNÝ 

RAST  
zamestnancov obcí 

 
 
______________________________________ 

Termín:                  3. – 5. júna 2020 
 
Miesto:                       Hotel Termál***,  
                                     VYHNE 
 
 

http://www.termalvyhne.sk/
mailto:zmo@zmo.sk


Pozývame Vás na tradičné 3-dňové pracovno-
konzultačné stretnutie 

❑ v prostredí  spojenom s prírodou a neformálnej 
atmosfére, 

❑ s možnosťou získania nových informácií a 
odkonzultovania si konkrétnych prípadov 
i porovnania skúseností z praxe, 

❑ spojenie vzdelávania a relaxu. 

 PROGRAM: 

seminár: 

JEDNOTLIVEC V TÍME 
 

CIEĽ:  

 poskytnúť prehľadné základné poznatky 
o vytváraní efektívnych tímov, 

 ponúknuť odporúčania k začleneniu 
jednotlivca do tímu; 

 
TÉZY OBSAHU: 

 Jednotlivec verzus kolektív 
 Od nuly po vyspelý tím 
 Vyváženie súdržnosti a rôznorodosti 
 

Lektor: Mgr. Ladislav BRIESTENSKÝ 
 

ĎALŠÍ PROGRAM:  
✓ Výmena skúseností z práce OcU/MsU,  
✓ konzultácie k aktuálnemu účtovníctvu 

a pracovno-právnym vzťahom; 
✓ prechádzka  na KAMENNÉ MORE (prírodná 

rezervácia) a do okolia, 
✓ 5.6.2020  o 9 h odchod do Banskej 

Štiavnice (len v prípade pekného počasia); 
odchod z BŠ  smer HC, TT cca o 13 h 

 
Časový harmonogram a bližšie informácie  

pri prezentácii na mieste. 

 
Ďalší program:  
☺ ponuka relaxačným služieb  
☺ príjemné prostredie hotela a okolia 
 

Organizačné pokyny:   

 

Termín: 3. –  5.júna 2020 
                (streda - piatok) 

 

Miesto: Hotel Termál ***, VYHNE 

 
Prihlášky je potrebné poslať OBRATOM, 
najneskôr však do 28.februára 2020  (z dôvodu 

rezervácie miest v hoteli). Prihláška je záväzná 
i bez úhrady poplatku (je záväznou zmluvou). 
Prihlasovanie cez elektronický formulár 
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/ 
V prípade naplnenia kapacity bude prihlasovanie 
zablokované i skôr.  

 
❑ Počet účastníkov je limitovaný.  
❑ Za jeden obecný/mestský úrad je 

maximálny počet účastníkov 4 osoby 
 

 Doprava zabezpečená spoločným 
autobusom resp. vlastnou dopravou: 

9:00 h   železničná stanica Trnava  
9:20 h   železničná stanica Hlohovec 

(je dôležité, aby sa autobus naplnil resp. vlastnú 
dopravu vopred konzultujte s organizátorom). 

 

 
❑ Účastnícky poplatok s dopravou/bez: 
pre členov                           195 €/os / 185 €/os 
pre nečlenov:                      220 €/os / 210 €/os 
 
na účet RVC v SLSP, a.s. 
IBAN: SK9609000000005057187171 
VS 030620 
Nie sme platiteľmi DPH.  
 
Poplatok môžete uhrádzať priebežne, max. 
však do 30.04.2020.  

 
❑ Poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

zákona č.18/1996 Z. z. o cenách. 

 
 
 
❑ V cene poplatku sú zahrnuté náklady: 

▪ doprava resp. bez dopravy, 

▪ ubytovanie, stravovanie,  

▪ seminár a konzultácie, 

▪ ostatné súvisiace režijné náklady. 
 

❑ V prípade neúčasti poplatok nevraciame (len 
v závažných prípadoch, s dostatočne vopred 
ohlásenou neúčasťou), môžete poslať 
náhradného účastníka. 

 
❑ Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné 

k úhrade a spolu s  výpisom z účtu o úhrade 
tvorí doklad pre zúčtovanie, je daňovým 
dokladom. 

 
❑ Pre účastníkov, ktorí pocestujú vlastnou 

dopravou: Príchod do hotela o 11:00 h. Je 
potrebné rešpektovať rozpis ubytovania, 
ktorý na hotel zašleme. Ubytovávať sa bude 
priebežne ako budú izby k dispozícii.  

 
❑ V  elektronickej prihláške napíšte do časti 

POZNÁMKA:  
▪ údaje o doprave (ak spoločný BUS 

TT/HC; resp. vlastná doprava; 
▪ mená spolubývajúcich. 

 

❑ Ubytovanie v 2  resp. 3-lôžkových 
izbách (v niektorých prípadoch ide o bunky t.j. 2 

izby spoločné príslušenstvo). 

 
❑ V prípade potreby ďalších informácií 

kontaktujte kanceláriu združenia. 

 
Tešíme sa na stretnutie s Vami 

 

 
 

Mgr. Andrea Briestenská 

https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/


vedúca kancelárie 

 


