
RVC Trnava je členom Asociácie vzdelávania samosprávy 

PREHĽAD PODUJATÍ S PRIHLÁŠKOU I POZVÁNKOU :  http://www.avs-rvc.sk/trnava 

 

 

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 

 
Vás pozýva na  ONLINE seminár  

v spolupráci s RVC Nitra, RVC Rovinka, RVC Senica a RVC Trenčín  
 

AKREDITOVANÝ KURZ:  

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA 

 
 

TERMÍN KONANIA: 16. – 19.mája 2023 
LEKTOR: Ladislav STRÍŽ, predseda SAPaKS  

              Vladimír ECKER, podpredseda SAPaKS 
MIESTO: zasadačke Okresného úradu, Kolárov 8, 
TRNAVA, 1.poschodie 
 

 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 
ČLEN RV uvedených RVC      360 €/účastník 
NEČLEN                                    390 €/účastník 

ZAČIATOK: 8:30 h  
 

CIEĽ KURZU 

Kurz umožní účastníkom absolvovanie kvalifikačnej skúšky pre  
získanie odbornej spôsobilosti, ktorá je nevyhnutnou 
podmienkou prevádzkovania pohrebísk v zmysle Zákona č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve v z.n.p.  

CIEĽOVÁ SKUPINA 

Osoby zodpovedné za prevádzkovanie pohrebiska. 
Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní kurzu 
s celoštátnou platnosťou 

PROGRAM 

A. časť: PREVÁDZKOVÁ ČASŤ 
1. Psychológia rokovania s pozostalými  
2. Dohodnutie pochovania  
3. Postup pri preprave a pochovaní ľudských pozostatkov 
4. Postup pri úprave a dočasnom uložení pozostatkov 

a exhumácií 
5. Technické a prevádzkové vybavenie pohrebiska 
6. BOZP 

 

     B. časť: PRÁVNA ČASŤ  

1. Občianske právo 
2. Obchodné právo  
3. Pracovné právo  
4.Trestné právo (so zameraním na otázky súvisiace 
s prevádzkovaním pohrebiska) 

C. časť: TESTY NA UKONČENIE KURZU 
 

Účastníci kurzu obdržia pracovný materiál v súlade 
s obsahom kurzu.  

 

 

 Po absolvovaní akreditovaného kurzu je potrebné absolvovať preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na 
prevádzkovanie pohrebiska v zmysle zákonov č. 355/2007 Z.z. a č.131/2010 Z.z.  na Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) v zmysle platnej legislatívy.  

 Prihlášku na skúšku Vám odovzdáme na kurze. Termín skúšky na RÚVZ v Trnave zistíme a budeme Vás informovať resp. 
môžete skúšku absolvovať i mimo TT.  

 Za preskúšanie na RÚVZ je úhrada v zmysle Zákona č.145/1995 Z.z, o správnych poplatkoch v z.n.p.:30 eur správny poplatok 
za vykonanie skúšky, 20 eur správny poplatok za vydanie osvedčenia. 

PRIHLÁŠKY  

Poslať OBRATOM max. do 21.3. 2023 cez elektronické formuláre https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/ 
Zaslaním e-mailovej adresy dávate súhlas so spracovaním údajov pre potreby organizátora pre dané podujatie v zmysle platnej 
legislatívy GDPR.   

PLATBA    

▪ Platba prevodom na účet IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171  vedený v SLSP, a.s. VOPRED tak, aby bola 
PRIPÍSANÁ  NAJNESKÔR 28.4.2023 na účte RVC.  

▪ VS: 190523   SŠ = Vaše IČO. 
▪ Zaslaním prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou (objednávateľom) a organizátorom podujatia. 

STORNO prihlášky je možné max. do 5.5.2023 resp. v prípade choroby len za predpokladu  doručenia dokladu o PN. 
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. 
 

Ďakujeme za Vašu priazeň. 

 
Mgr. Andrea Briestenská 

vedúca kancelária ZMO, región JE Jaslovské Bohunice – RVC Trnava  
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