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v spolupráci s Organizácia  školení a seminárov  - Mgr. Furman 
Ul. Ing. Straku 4 , 052 01  Spišská Nová Ves 

 

Vás pozývajú na akreditovaný kurz 

 

  

 

 

Cieľová skupina: starostovia a zamestnanci obcí a miest, ktorí zabezpečujú správu obecných pohrebísk a súvisiace 
                pohrebné služby, zamestnanci pohrebných služieb 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   2. 12. – 13.12.2019 

Miesto konania:   Košice, SBD II., Bardejovská 3 

 Zasadačka na 1. poschodí 

Prezencia: od  8.30 h, začiatok: 9.00 h  

Ukončenie dňa cca o 16.00 h, v piatok okolo 12.00 h 

Lektori: podľa akreditácie, OSŠ-Mgr. Furman 

   

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC KE:        370,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC KE:    410,- € / účastník   

   IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053                           

   SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

    VS: 212510 

    

 

OBSAH KURZU: 

a) prevádzková časť zameraná na dohodnutie pochovania a psychológiu rokovania s pozostalými, 
postupy pri preprave a pochovávaní ľudských pozostatkov, pri úprave a dočasnom uložení a vystavení 
ľudských pozostatkov, exhumácii ľudských ostatkov, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
technické a prevádzkové vybavenie pohrebiska, 

b) c) právna časť zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a na znalosti z občianskeho 
práva, obchodného práva, pracovného práva a trestného práva súvisiace s prevádzkovaním 
pohrebiska. 

 
Účastníci dostanú: elaboráty, smernice  a materiály týkajúce sa prevádzkovania pohrebiska                                                     

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za semináre, pracovný materiál, občerstvenie, lektori, prenájmy priestorov, 

organizačné a administratívne náklady, vydanie osvedčenia o absolvovaní  
 

Uzávierka prihlášok: 28. november 2019 
 

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. 
 

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. RVC Košice nie je platcom DPH.   

 
 

 

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA NA PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA 
AKREDITOVANÝ KURZ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA Č. 1101/2017/9/2 
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ktorý sa uskutoční v dňoch 2.12. – 13.12.2019, v Košiciach, SBD II., Bardejovská 3 
 

Prihlasovať sa môžete cez www.rvcvychod.sk,   
mailom: rvcke@stonline.sk,  

do 28.11.2019 

 

Obec / mesto / mestská časť /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: 212510 KS: 0308  ŠS: IČO organizácie  

 

V                                                                                     , dňa                                         

  

 

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

 

 

1.  

2.  

3.  

 

  

€        

  

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na akreditovaný kurz 

ODBORNÁ PRÍPRAVA NA PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA 
AKREDITOVANÝ KURZ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA Č. 1101/2017/9/2 
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Informácie k získaniu osvedčenia a 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 
• Prihlášku na skúšku Vám odovzdáme na kurze. Termín skúšky na RÚVZ v Košiciach zistíme a 

budeme Vás informovať resp. môžete skúšku absolvovať i mimo Košíc. 

Na preskúšanie na RÚVZ budete potrebovať zaplatiť 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) 

 

 

 

Citát:  
 

„Najlepším spôsobom, ako si zdramatizovať život, je čakať so všetkým na poslednú chvíľu.“                               

Johann Wolfgang von Goethe 

 
 
So srdečným pozvaním,  

 Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice 
 Mgr. Jaroslav Furman, OSŠ 
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