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Pozývame Vás na podujatie 
 

PROFESNÝ A OSOBNOSTNÝ RAST ZAMESTNANCOV OBCÍ  

regiónu ZMO, JE Jaslovské Bohunice  

 

v termíne:  24. – 26.mája 2023 (streda – piatok) 
Hotel Termál, VYHNE 

 
 

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, 
 výmena skúseností i v neformálnej atmosfére 

 
Príchod účastníkov: od 10:15 h – prezentácia a priebežné ubytovanie  
 

PROGRAM 

seminár: 

PESTOVANIE LEPŠIEHO JA 
 

CIEĽ:  

 poskytnúť náčrt cesty k vnútornej rovnováhe 
 
TÉZY OBSAHU:  

 Vnútorné hranice a spokojnosť so sebou 

 Nespokojnosť s inými a limity našich vzťahov 

 Mentálna hygiena, pokoj a rovnováha 
 

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, 
✓ možnosť zacvičiť si JOGU/PILATES 
✓ Poradenstvo -  image zamestnancov 

 
Presný časový harmonogram a bližšie informácie pri prezentácii na mieste. 

 
 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
 

Záväznú prihlášku zašlite pokiaľ možno OBRATOM, ideálne max. do 20.4. 2023  cez : https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia-trnava/  
a zároveň zrealizujte úhradu účastníckeho poplatku.  
▪ Ubytovanie v 2-posteľových izbách; (do POZNÁMKY:  UVEĎTE MENO SPOLUBÝVAJÚCEHO)  
▪ 1-posteľ len výnimočne (len po dohode s organizátorom, ak bude voľná kapacita), príplatok 46 eur/2 noci.  
▪ V prípade požiadavky na 3-posteľ izbu (ak nebude už k dispozícii izba s pevným lôžkom, ale len s prístelkou, cenu za prístelku Vám 

znížime o  54 eur), potrebné sa dohodnúť s organizátorom. 
Ak bude kapacita naplnená, bude uzávierka skôr, ak bude voľné - termín posunieme.  
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▪ Účastnícky poplatok  ČLEN RVC Trnava  je 250,- €/osoba v 2-posteľ izbe; NEČLEN: 270,- €/osoba v 2-posteľ izbe; 
▪ Poplatok zahŕňa: 2x ubytovanie s R, 2x obed, 2x večera, občerstvenie, pracovný materiál a ďalšie organizačné náklady. 
▪ Účastnícky poplatok uhraďte OBRATOM, najneskôr 28.4.2023  na účet organizátora, ktorý je vedený v SLSP a. s., pobočka 

Trnava,  IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171; VS 240523; ŠS: IČO obce/mesta.      
 

▪ Upozorňujeme na limitovaný počet  účastníkov 
▪ V hoteli sa môžete ubytovať priebežne podľa voľných izieb, (oficiálne check-in od 14:00 h). Rešpektujte prosím rozpis 

ubytovania, ktorý bude vopred na recepcii v zmysle Vašich požiadaviek.  
▪ Doprava je INDIVIDUÁLNA. Najrýchlejšie po R1, za Novou Baňou vpravo výjazd BZENICA, potom už smer Vyhne. V obci 

Vyhne sú smerovky do hotela dobre vyznačené (Hotel sa nachádza „pod“ Hotelom Sitno). 
▪ Parkovanie ZDARMA na vyhradenom hotelovom parkovisku  

 
▪ V prípade záujmu aspoň 28 ľudí spoločný =AUTOBUS, ale LEN z Trnavy, resp. do naplnenia kapacity BUS. 

Záujem o BUS uveďte do časti Poznámka v prihláške. Poplatok za spoločnú dopravu = 30 eur/osoba. 
▪ Ak sa nahlásite na spoločnú dopravu, budeme Vás informovať bližšie po uzávierke prihlášok.  

 
▪ Pre ubytovaných účastníkov je možné využiť  wellness a  bazén do 21:00h.  

 
▪ Zaslaním záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom akcie. Organizátor 

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, IČO: 31826385,  DIČ: 2021144246 nie je platiteľom DPH. Pozvánka spĺňa všetky 
náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 Z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. V prípade neúčasti bez udania 
dôvodu, na strane prihláseného záujemcu, účastnícky poplatok nevraciame. V prípade, že sa záujemca akcie nezúčastní je 
potrebné účasť zrušiť, avšak následne bude účastnícky poplatok  vrátený s tým, že ho organizátor poníži o storno poplatky 
za objednané služby, čo môže byť až do výšky 100%,  podľa termínu zrušenia prihlášky. Poplatok je stanovený dohodou 
v zmysle Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách.  

 
▪ V prípade ďalších otázok kontaktujte kanceláriu ZMO – RVC Trnava: +421 905 399 636; zmo@zmo.sk  
 
 

Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                  Mgr. Andrea Briestenská  
                                                                                                                                                                                          vedúca kancelárie 

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a RVC Trnava 

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

