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RVC KE 2018/16     

Vás pozýva na seminár 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

Cieľová skupina: administratívni zamestnanci obcí, miest, MČ Košíc, VÚC, škôl, školských zariadení a iných   
   právnických osôb zriadených samosprávou; ostatní záujemcovia o PC zručnosti 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátumy konania oboch častí kurzu:    

1. seminár: 16. marec 2018 /piatok 

2. seminár: 23. marec 2018 /piatok 

Miesto konania:   Košice, Park Komenského 6 

         Budova PK6, Učebňa PC 1, Počítačové centrum FEI 
         Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE 

Lektorka:       Ing. Zuzana Dankovičová 

Prezencia:    od  8.30 h, začiatok: 9.00 h 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK za kurz (2dni) 
 

    

   pre členov RVC KE:           72,- € / účastník/kurz   
 

   pre nečlenov RVC KE:    102,- € / účastník/kurz   
 

   IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053        
                    

   SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 
     

    VS:  162303 
 

 
PROGRAM  SEMINÁRA:  

Obsah 1. časti 
✓ základné práce s textom a dokumentom 
✓ formát a štýl textu, vyznačovanie a formátovanie textu, parametre strany 
✓ vzorce, symboly, textové polia, nastavenie pracovného prostredia, šablóny 
✓ tabuľky, ďalšie nástroje a služby 

✓ sledovanie zmien, komentáre, poznámky pod čiarou 
Obsah 2. časti 
✓ štýly, šablóny, vkladanie obsahu, číslovanie strán, hlavička a päta 
✓ písanie vzorcov, vytváranie tabuliek, vkladanie objektov 
✓ kontrola pravopisu, automatizácia pošty, makrá 
✓ sledovanie zmien, porovnávanie a zlučovanie dokumentov, prepájanie viacerých dokumentov

Vo vložnom je zahrnuté: lektor, prenájom učebne a PC, wifi sieť, pracovné materiály, občerstvenie, organizačné náklady 

Uzávierka prihlášok: 9. marec 2018 

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať 

prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756. 

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom 

z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 

18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.   

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, 

vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok. 
 
 

Citát:  

„Vždy existujú dve možnosti v živote: akceptovať podmienky v akých žijeme,  

alebo prevziať zodpovednosť za ich zmenu...“                                                                                                                                             

www.citatay.sk  
 

 

So srdečným pozvaním,  Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice   

MS WORD  
pre administratívnych zamestnancov obcí a škôl 

*praktický 2-dňový kurz na PC v učebni* 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
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ktorý sa uskutoční v dňoch 16.3.2018 a 23.3.2018 v Košiciach, FEI TUKE, Park Komenského 6 
 

zašlite do 9.3.2018 na adresu: 

RVC Košice 
Hlavná 68,  040 01  Košice 

alebo faxom, zázn., tel., mailom: 
055/ 684 11 61, rvcke@stonline.sk   M: 0905 883 099, alebo cez www.rvcvychod.sk 

 

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia 

 

 

Telefón, e-mail :  

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov :                             
 

 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                 uhradili z nášho účtu 

čiastku                                    pre (koľkých)                             účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB, a.s. 

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 

VS: 162303 KS: 0308   

 

 

V                                                                                     , dňa                                         

  

 

                                                                                                                                                       ................................................................................ 

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

 

 

1.  

2.  

3.  

 

  

€        

  

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár 

MS WORD pre administratívnych zamestnancov obcí a škôl 
*praktický 2-dňový kurz na PC v učebni* 
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Mapka: 

https://www.google.sk/maps/place/Park+Komensk%C3%A9ho+6,+040+01+Ko%C5%A1ice/@48.7314194,21.2443193,17z/data=!3m1!4

b1!4m8!1m2!2m1!1sPark+Komensk%C3%A9ho+6,+Ko%C5%A1ice+mapa!3m4!1s0x473ee05f67d973bd:0x7a130310192965df!8m2!3d4

8.7314194!4d21.246508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Komenského 6 (PK6) - Učebňa PC 1 
Vybavenie: 28 stoličiek, 28 počítačov  

Adresa: Počítačové centrum FEI 

Park Komenského 6 

042 00 Košice 

 

http://mapa.zoznam.sk/?search=Park%20Komensk%C3%A9ho%206  

 

 

Park Komenského 6 
Učebňa PC 1 
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