
 

 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra  

 IČO: 0034006656     DIČ: 2021205769  

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001 

tel./fax: 037 / 7418097  

email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk 

 web: www.rvcnitra.sk 

 
ZO - RVC Nitra v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava 

Vás pozývajú na 5-dňový AKREDITOVANÝ KURZ: 
 

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA  

NA PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA 

Číslo akreditácie MŠ SR je: 2970/2014/69/1 

 

 Lektori: 

Ing. Mária Ďuricová 

 

JUDr. Ľubica Blažejová  
 

Termín konania: 

 

3. – 7. jún 2019 (pondelok – piatok) 
 

 

 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 

Osoby zodpovedné za prevádzkovanie pohrebiska. Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní 

kurzu s celoštátnou platnosťou, číslo akreditácie MŠ SR 2970/2014/69/1 
 

CIEĽ AKREDITOVANÉHO KURZU 

AK umožní každému účastníkovi 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. 
 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Miesto konania:       

 
budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra 

 

Prezentácia od 8:00 

Začiatok kurzu 8:30 

Koniec kurzu 16:00 
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PROGRAM – PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA 

 

A. PREVÁDZKOVÁ ČASŤ 
 

1. Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v z.n.p. 

• Základné pojmy 

• Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami 

• Povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

• Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

• Pohrebiská: zriadenie, prevádzkovanie, prevádzkový poriadok 

• Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov 

• Nájomné zmluvy 

• Návštevníci pohrebiska 

• Odborná spôsobilosť a príprava 

• Orgány dozoru 

• Úrad verejného zdravotníctva 

• Povinnosti obce 

• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

• Priestupky a iné správne delikty 

• Spoločné a prechodné ustanovenia 

2. Psychológia rokovania s pozostalými 

3. Európsky dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb č.80/2003 

4. Zákon č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch 

5. Súvisiace zákony 

6. STN EN 150 17 Pohrebné služby 

• Pohreb 

• Pohrebné obrady 

• Pochovanie 

 

B. PRÁVNA ČASŤ 
 

• Občianske právo 

• Obchodné právo 

• Pracovné právo 

• Trestné právo v častiach súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska 

 

  

Absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou, akreditované MŠ SR. 

 



 

  

Informácie k preskúšaniu Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

 

• Po absolvovaní akreditovaného kurzu je potrebné ešte 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. 

• Podmienkou získania osvedčenia o absolvovaní KURZU JE ÚČASŤ NA KURZE V 

CELOM ROZSAHU t. j. 5 dní !!!! 

• Termín skúšky Vám oznámi Regionálny úrad verejného zdravotníctva kde požiadate 

písomne o skúšku. Termín skúšky na RÚVZ v Nitre zistíme a budeme Vás informovať 

resp. môžete skúšku absolvovať i mimo Nitru. 

Na preskúšanie na RÚVZ zaplatíte v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z,  

o správnych poplatkoch v z.n.p.: 

 

• 20 eur správny poplatok za vydanie osvedčenia 

• 30 eur správny poplatok za preskúšanie 

Tieto poplatky na RÚVZ nie sú súčasťou akreditovaného kurzu.  

(výška poplatkov je uvedená na stránke RÚVZ) 

 

 

POPLATOK ZA AKREDITOVANÝ KURZ 

 

Člen RVC Nitra, Rovinka, Senica, 

Trenčín, Trnava 
350 € / osoba 

NEČLEN 390 € / osoba 

 

Prihlásenie na akreditovaný kurz je záväzné! 

 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia akreditovaného kurzu. Vyhradzujeme si právo na 

zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie AK z organizačných dôvodov.  

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať 

obrazové a zvukové záznamy. 

 

Poplatok zahŕňa:  

odbornú literatúru, honoráre lektorov, osvedčenia, všetky potrebné doklady k odbornej 

príprave, občerstvenie (voda, káva, čaj), obedy a režijne náklady. 

 

Minimálny počet na uskutočnenie AK je 10 osôb! 

 

Záväznú prihlášku posielajte obratom (obyčajne, nie doporučene), 
najneskôr do 22. mája 2019  

na adresu: 

ZO - RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 NITRA 

 
alebo ju stačí oskenovať a poslať emailom na rvcnitra@rvcnitra.sk 

 

Poplatok uhrádzajte až na základe faktúry, ktorú Vám ZO - RVC Nitra  

zašle najneskôr 2 týždne pred konaním AK. 

 



 

  

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA AKREDITOVANÝ KURZ 

ODBORNÁ PRÍPRAVA NA PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA 

3.-7.JÚN 2019 

Sme členmi:  

□ RVC Nitra  □ RVC Trnava  □ RVC Trenčín  □ RVC Senica 

□ nečlen - nie sme členmi žiadneho RVC 

 
 
Titul, meno, priezvisko:     ............................................................ 
 
Dátum a miesto narodenia:    ............................................................ 

 
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:   ............................................................ 

 
Adresa trvalého bydliska (ulica, číslo):  ............................................................ 
 
PSČ, Mesto:      ............................................................ 

 
Mobil:       ............................................................ 
 
Email:      ............................................................ 
 

 
Fakturačné údaje: 
 
Zamestnávateľ:   ............................................................................ 
 
Adresa:    ............................................................................ 
 
PSČ:     ........................................................... 
 
Mesto:    ........................................................... 
 
 
IČO:  ...............................................       
 
DIČ: ................................................ 
 

 

 
Svojím podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. 

 o ochrane osobných údajov v rozsahu (titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa 

trvalého bydliska, email, mobil) pre potreby akreditovaného kurzu a po dobu nevyhnutnú na splnenie 

zákonných povinností organizátora 
 
 
 
 
 
 

    ........................................... 
  podpis, pečiatka 

 


