
 
 

 
 
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  
 

 
 

Dodržiavanie dezinfekcie a ďalších 
opatrení je samozrejmosťou. 

 

NEZABUDNITE  
na respirátor 
v interiéroch. 
 
 
 

 
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava 
+421 905 399 636,  
e-mail: zmo@zmo.sk 

IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pozývame Vás na  
pracovné stretnutie 

 

  

PROFESNÝ  

A OSOBNOSTNÝ 
RAST  

pre starostky/primátorky 
 

 
___________________________________ 

Termín:  23. – 25.februára 2022 
 

Miesto: Hotel Termál***, 
VYHNE 

 
 

 

 

DÔLEŽITÉ 
UPOZORNENIE 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vaša účasť na podujatí je možná  
LEN v prípade rešpektovania aktuálnych 

pandemických opatrení.  
 

Aktuálne platný režim  

OP+: 
➢ Osoby, patriace do skupiny OP 
- Kompletne zaočkované osoby po dobu 

9 mesiacov od ukončenia základnej 
očkovacej schémy, resp. od ostatnej 
„booster“ dávky  

- Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 
180 dní + jedna dávka vakcíny (ak 
vakcína bola podaná do 180 dní od 
prekonania potvrdeného RT-PCR) po 
dobu 9 mesiacov od prekonania 
COVID-19  

- Osoby po prekonaní COVID-19 
potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 
90 dní 
 

➢ SPĹŇAJÚ DEFINÍCIU OP A 
ZÁROVEŇ SÚ: 

- Testované (od odberu PCR 72 hodín, 
Ag 48 hodín)  

- Alebo dostali booster dávku, 
prípadne majú kompletné očkovanie 
+ prekonanie ochorenia COVID-19 nie 
staršie ako 180 dní 

 
 

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


Pozývame starostky/primátorky na 3-dňové 
pracovno-konzultačné stretnutie 

❖ v prostredí  spojenom s prírodou  
a neformálnej atmosfére, 

❖ s možnosťou získania nových informácií  
i porovnania skúseností z praxe samosprávy 
z pohľadu starostky/primátorky 

❖ spojenie vzdelávania a relaxu. 
 

 PROGRAM: 

 
PROFESNÝ A OSOBNOSTNÝ RAST 

 
❑ Zdravý životný štýl,  
❑ Predchádzanie stresu  
❑ Pilates a joga ako – uvoľnenie napätia a 

stresu 
❑ Otvorená komunikácia  
 

Konzultant: 
Mgr. Miroslava Breznoščáková Kulišeková 
Mgr. Bátovská 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

V rámci voľného programu  KAMENNÉ MORE  
(prírodná rezervácia), v poatok po skončení programu 

prípadne Banská Štiavnica 

 
Časový harmonogram a bližšie informácie  

pri prezentácii na mieste. 

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

 

Organizačné pokyny:   

 

Termín: 23. – 25.februára 2022 
                (streda - piatok) 

Miesto: Hotel Termál ***, VYHNE 

 
Prihláška je záväzná i bez úhrady poplatku  
(je záväznou zmluvou). 

  
DOPRAVA individuálne 
s príchodom do hotela 
OD 10:15 h 

 
▪ z TT to trvá cca 1,5 h; z HC 1:20 h 
▪ najrýchlejšia a bezpečná  trasa: po R1  - za 

Novou Baňou viditeľne označená odbočka 
VPRAVO na Bzenicu, potom už len smer 
vyhne a v obci už smerovníky Hotel Termál  

 

 
 

Účastnícky poplatok: 
Pre členov   v 2-posteľ izbe      255 €/os                    
V prípade 1-posteľ izby budeme objednanie 
riešiť individuálne podľa kapacity hotela, 
kontaktujte p. Briestenskú. 
 

Úhrada na účet RVC v SLSP, a.s. 
IBAN: SK9609000000005057187171 
VS 230222 
Poplatok uhradiť max. do 11.2.2022,  
 

Prihlášky cez formulár  na 
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/ 
pokiaľ možno OBRATOM.   
 
▪ V cene poplatku sú zahrnuté náklady: 

✓ 2x ubytovanie a 2x plná penzia, 
občerstvenie, 

✓ hotelové služby, 
✓ seminár a konzultácie, 
✓ ostatné súvisiace režijné náklady. 

 
▪ Zaslaním prihlášky vzniká zmluvný vzťah 

medzi vysielajúcou organizáciou 
(objednávateľom) a organizátorom podujatia. 
STORNO prihlášky je max. do 15.2.2022. 
V opačnom prípade trvá povinnosť platby.  
 

▪ Poplatok je stanovený dohodou v zmysle 
zákona č.18/1996 Z. z. o cenách. Zahrnuté sú 
v ňom náklady na organizáciu, lektora, 
študijné materiály a réžia. Nie sme platiteľmi 
DPH.  

 
▪ Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné 

k úhrade a spolu s výpisom z účtu o úhrade 
tvorí doklad pre zúčtovanie, má platnosť 
faktúry; pozvánka spĺňa všetky náležitosti 
účtovného dokladu podľa § 10 ods.1 Z. č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. 
 

▪ V prípade potreby ďalších informácií 
kontaktujte kanceláriu združenia. 

 
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 
 

 

 
 

Mgr. Andrea Briestenská 
vedúca kancelárie 

 
 

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

