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Vás pozývajú na seminár 

 

 

  

 

 

Cieľ:  

Prostredníctvom zážitkovo zameraného seminára zadefinovať poslanie a úlohy miest a obcí pri organizovaní občianskych 

obradov a slávností. Zdokonaliť a rozvinúť vedomosti a zručnosti účastníkov pri príprave a realizácii občianskych obradov 

a slávností z pohľadu efektívnej komunikácie a uplatňovania pravidiel spoločenského protokolu. 
 

Cieľová skupina:  

Primátori, starostovia, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, matrikárky, účinkujúci na občianskych obradoch  

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   20.2.2020 / štvrtok                               

Miesto konania:    Prešov, Odborový dom kultúry,   

                                 Námestie mieru 1, zasadačka č. 71   

 Lektor:         PhDr. Dušan Gallo  

Prezencia:       od  8.30 h          Začiatok:    9.00 h    

     ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

     pre členov RVC PO:        20,- € / účastník 

     pre nečlenov RVC PO:   36,- € / účastník   

     IBAN:  SK49 0200 0000 00257892 2254 

     SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

     VS:  2002 

 
PROGRAM  SEMINÁRA: 
 

 Poslanie a ciele zborov pre občianske záležitosti /ZPOZ/ pri organizovaní občianskych obradov a slávností. 

 Metodika prípravy a realizácie občianskych obradov a slávností. 

 Efektívna komunikácia a občianske obrady a slávnosti. 

 Uplatňovanie zásad spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach.. 

 Praktické skúsenosti a diskusia. 

 

V poplatku je zahrnuté: občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady. Za členov na 

toto podujatie sú považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov. 
 

Uzávierka prihlášok:  14. február 2020 
 

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo 

mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk. Aby nedošlo ku skomoleniu Vašich 

prihlasovacích údajov, neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený 

účet a vopred. Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. 

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku 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 Prešov nie je platcom DPH.  V zmysle ochrany autorských práv a ochrany 

osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. 

Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937 
 

Citát:        
             „Je úžasné, aký odlišný pohľad máme na tú istú udalosť dvadsaťštyri hodín po tom, ako sa stala.“ 

                                                                                                   Sydney Smith 
 

So srdečným pozvaním,  
                                                     Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov 

 

Občianske obrady a slávnosti 
v podmienkach miest a obcí 

 

http://www.rvcvychod.sk/
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ktorý sa uskutoční  dňa 20.2.2020,  

v zasadačke Odborového domu kultúry, Námestie mieru 1, Prešov 
 

Prihlasujte sa prosím cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk. Po vyplnení prihlášky vám na vami zadanú e-mailovú 

adresu príde potvrdenie o prihlásení. Viac ako 9 z 10 účastníkov už využíva tento spôsob prihlasovania. Pridajte sa 

k ním. 
 

Táto písomná prihláška slúži iba pre prípad, ak by ste chceli zasielať prihlášku poštou. Je to najdrahšia a časovo 
najzdĺhavejšia forma prihlasovania. Nešetrí čas ani financie, preto ju už v krátkom čase úplne zrušíme. 
 
Ak využijete prihlasovanie cez webovú stránku, prihlášku poštou už nezasielajte. 

Uzávierka prihlášok:  14. február 2020 
 

 
člen RVC    ktoré RVC:                                    nečlen RVC 

     

Obec / mesto / mestská časť:  

 

Telefón, e-mail:  

 

Titul, meno a priezvisko účastníka / účastníkov:                        

 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ   

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                 uhradili z nášho účtu č.  

čiastku                                            €   pre                        (koľkých )  účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB,  

 

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

(č ú.: 2578922254 / 0200) 

VS: 2002,  KS: 0308 

V                                                                                               , dňa                                         

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                           pečiatka a podpis 

 

Záväzná prihláška na seminár 
 

Občianske obrady a slávnosti 

v podmienkach miest a obcí 

 

  

  

  

 

http://www.rvcvychod.sk/

