
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 
Námestie S.H.Vajanského 1, 036 01 MARTIN 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

rvc@rvcmartin.sk  www.rvcmartin.sk 

                     DDIIÁÁRR  SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVYY  22002233  

  

 JEDINEČNÝ SVOJHO DRUHU... 

 UŽITOČNÝ POMOCNÍK ... 

 VHODNÝ DARČEK PRE PARTNEROV SAMOSPRÁVY... 
 

DIÁR OBSAHUJE: 

 niekoľko pomôcok k systému verejnej správy; 

 KALENDÁRIUM 2023: ročné, týždenné (1 týždeň = dvojstrana), denné; 

 ADRESÁRE: Regionálnych vzdelávacích centier  - členov AVS,   

 ministerstiev, úradov samosprávnych krajov, profesijných združení 

samosprávy, RZ ZMOS, ústredných organánov a i;  

 CITÁTY a zrnká múdrosti; 

 priestor na základné údaje o obci/meste, inštitúcií, iné údaje; 

 praktické pomôcky: abecedný zoznam mien, osobný adresár, poštové 

a telefónne smerové čísla,  

štátne sviatky, školské prázdniny, dôležité telefónne čísla a iné; 

 VOĽNÉ LISTY NA POZNÁMKY z pracovných rokovaní, porád a pod.; 

 prehľadný kalendár na rok 2024. 

VYUŽITIE: 

 primátorom a starostom; poslancom obecných/mestských zastupiteľstiev;  

 zamestnancom obecných a mestských úradov; ďalších inštitúcií zriadených obcou/mestom; 

 ako vhodný darček pre partnerov obce/mesta a iné. 

FORMÁT: 

 240 x 170 mm (o niečo väčší ako formát A5); 

 pevná viazaná väzba s dvomi záložkami; 

CENA: 

99,,0000  eeuurr  //  11  kkss   (platba až po prevzatí diára na základe faktúry)  

BONUS: RAZBA  ERBU OBCE na obálku diára na objednávku  
Cena 1,00 €/ks;  minimálny počet kusov razby  je 5,  

postačuje dodať Váš erb; 

OBJEDNÁVKY: 

Zaslať pokiaľ možno OBRATOM, najneskôr však do 15. augusta 2022  

cez elektronickú objednávku na www.rvcmartin.sk  zložka Publikácie  

resp. na priloženej záväznej objednávke mailom na rvc@rvcmartin.sk,  

prípadne poštou na dole uvedenú adresu.  

DISTRIBÚCIA: 

 prvá polovica októbra 2022; 

 poštou (účtujeme poštovné a balné). 

 

ĎAKUJEME ZA OBJEDNÁVKU, TEŠÍ NÁS, ŽE STE S NAMI. 
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ZZÁÁVVÄÄZZNNÁÁ  OOBBJJEEDDNNÁÁVVKKAA  

 

 

Objednávky, prosím zasielajte obratom najneskôr však  

do 15. augusta 2022, 

 poštou alebo e-mailom na dole uvedenú adresu,  

prípadne si ich môžete objednať priamo cez stránku www.rvcmartin.sk 

zložka publikácie.  
 

NÁZOV OBCE/MESTA/INEJ INŠTITÚCIE:   

 _____________________________________________________________________________________ 

   ADRESA OBJEDNÁVATEĽA:  

_________________________________________________________ PSČ _______________________ 

Záväzne si objednávame  DDDIIIÁÁÁRRR   SSSAAAMMMOOOSSSPPPRRRÁÁÁVVVYYY   222000222333 v cene 9,00 eur/1 ks  

v celkovom počte __________ kusov. 

Razba erbu obce:  áno □ nie □ 

KONTAKTNÁ OSOBA (MENO A PRIEZVISKO): _______________________________________________ 

TELEFÓNNY KONTAKT: ______________________ EMAIL: ___________________________________ 

IČO: _____________________________________ DIČ: ______________________________________ 

ČÍSLO ÚČTU VO FORMÁTE IBAN: 

_____________________________________________________________________________________ 

Odber:   osobný   □       poštou (súhlasíme s naúčtovaním poštovného a balného)   □  
  (hodiace sa zaškrtnite) 

Dátum: __________________ 2022 
                                   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                   podpis 
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