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 VÁS POZÝVA v spolupráci s RVC Martin, Nitra, Rovinka, Senica a Trnava  

na  AKREDITOVANÝ KURZ  
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA 

TERMÍN KONANIA: 25. – 28. apríla 2023 (utorok-piatok)  
ZAČIATOK: 8:30 h, predpokladané ukončenie 15:00 h 

ODBORNÍ GARANTI A LEKTORI KURZU:  
Ladislav STRÍŽ, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb 

Vladimír ECKER, podpredseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb 
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA POHREBNÝCH A KREMAČNÝCH SLUŽIEB SAPaKS, OŠS – MGR. FURMAN 

 

MIESTO: Trenčiansky samosprávny kraj, školiaca miestnosť č. 115, K dolnej stanici 20A, Trenčín 
 
 

Intenzívny, praktický štvordňový akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR a samoštúdium. Absolvovanie kurzu je nevyhnutným 
základom pre zvládnutie kvalifikačnej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti, ktorá je podmienkou prevádzkovania 
pohrebiska v zmysle Z. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v z. n. p. Zo zákona musí mať obec/mesto preškolenú osobu, ktorá 
spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska. 
 

CIEĽOVÁ SKUPINA: osoby zodpovedné za prevádzkovanie pohrebiska. Absolventi kurzu získavajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.   
 

PROGRAM 

A. PREVÁDZKOVÁ ČASŤ        B.  PRÁVNA ČASŤ  
1. Psychológia rokovania s pozostalými      1. Občianske právo  
2. Dohodnutie pochovania       2. Obchodné právo  
3. Postup pri preprave a pochovaní ľudských pozostatkov    3. Pracovné právo  
4. Postup pri úprave a dočasnom uložení pozostatkov a exhumácií   4. Trestné právo (so zameraním 
5. Technické a prevádzkové vybavenie pohrebiska          na otázky súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska)  
6. BOZP         C. TEST - UKONČENIE KURZU  
 

 Účastníci kurzu obdržia pracovný materiál v súlade s obsahom kurzu.  
 Intenzívny akreditovaný kurz je nevyhnutným základom, aby účastník následne zvládol preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti   

na prevádzkovanie pohrebiska v zmysle  Z. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctva v z. n. p. na príslušnom REGIONÁLNOM ÚRADE VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA (ďalej len RÚVZ). 

 Termín skúšky Vám oznámi príslušný RÚVZ, kde po absolvovaní akreditovaného kurzu požiadate o skúšku. 
 Za preskúšanie na RÚVZ zaplatíte v zmysle Z. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p.: 20 € správny poplatok za vydanie 

osvedčenia a 30,- € správny poplatok za preskúšanie. Uvedené poplatky RÚVZ nie sú súčasťou účastníckeho poplatku za akreditovaný kurz. 
 

 

Záväznú prihlášku zašlite obratom, najneskôr 10. apríla 2023 e-formulár,  

prosím kliknite tu: https://www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia-trencin/ 

Účastnícky poplatok za celý kurz: 
 360,- € / 1 osoba / členovia RVC Martin, Nitra, Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava 
 390,- € / 1 osoba / nečlenovia.  

Poplatok zahŕňa pracovný materiál, prenájom priestorov, občerstvenie, honorár lektorov, náklady organizátora.  
 Účastnícky poplatok uhraďte obratom, najneskôr 10.4.2023 na účet organizátora, ktorý je vedený v Prima banka a.s., 

pobočka Trenčín,   IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 3002, BIC kód banky KOMASK2X, VS: 2023254, ŠS: IČO obce/mesta.      
 Zaslaním záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom akcie. Organizátor: 

RZMOSP Trenčín, registrácia: KÚ Trenčín č. 47/2000,  IČO: 34006273,  DIČ: 2021265081. RZMOSP 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 nezúčastnil z dôvodu PN, resp. iných 
závažných dôvodov, musí danú skutočnosť organizátorovi dôveryhodne preukázať, následne bude účastnícky poplatok  vrátený s tým, že 
ho organizátor poníži o storno poplatky. Poplatok je stanovený dohodou v zmysle Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách.  

 V prípade nejasností kontaktujte kanceláriu RZMOSP RVC Trenčín: +421 905 680 840. 
Teším sa na spoločné stretnutie  
 
 
 

 
 

Mgr. Jaroslava Pupišová, riaditeľka kancelárie združenia   
 

 


