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Cieľová skupina: primátori, starostovia, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, matrikárky, účinkujúci na 
občianskych obradoch a slávnostiach 
 

Cieľ podujatia: Prostredníctvom zážitkovo zameraného seminára zadefinovať poslanie a úlohy ZPOZ. Zdokonaliť 
a rozvinúť vedomosti a zručnosti účastníkov pri príprave a realizácii občianskych obradov a slávností z pohľadu 
efektívnej komunikácie a uplatňovania pravidiel spoločenského protokolu. 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania:  3.3.2023/ piatok 

Miesto konania: IVVL, Inštitút vzdelávania 

veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A 

Začiatok :                            9.00 h  ( Prezencia od 8.30 h) 

Predpokladaný záver :      13.00 h 
                   

   LEKTOR:   PhDr. Dušan Gallo 
 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

       pre členov RVC MI:       25,- €/účastník 

   pre nečlenov RVC MI:   40,- €/účastník 

   IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053               

   VS:  030323   

PROGRAM: 
 

- Poslanie a ciele zborov pre občianske záležitosti /ZPOZ/. 

- Založenie a pôsobenie ZPOZ. 

- Osobnosť člena ZPOZ a rozdelenie zodpovednosti.  

- 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. 
 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii  
 

 
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu seminára, pracovný materiál, občerstvenie, honorár 
lektora, organizačné náklady. 
 
AKO SA NA PODUJATIE PRIHLÁSIŤ? 

Prihlasovanie na podujatia RVC je elektronické. Prihlásenie klikom na pole označené „Prihláška“. Týmto vstúpite 
priamo do podujatia na našom webe, kde si môžete prečítať obsah, podmienky účasti a priamo sa na podujatie aj 
prihlásiť. Po korektnom vyplnení vám príde automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete použiť ako účtovný 
doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.  
Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
RVC Košice nie je platcom DPH.
 

Citát:                                                          „Existujú dva spôsoby, ako prežiť život: 
nevidieť v ňom nič zázračné, alebo považovať všetko za veľký zázrak. Ja verím v ten druhý spôsob.“ 

                                                                                                                                                                                             Albert Einstein 

 

So srdečným pozvaním,     
               Ing. Ľubomíra Borošová, 
               riaditeľka RVC Košice 

ZPOZ ako súčasť SAMOSPRÁVY a miestnej kultúry  
*Komunikácia a pravidlá spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach* 

 

* prezenčná forma * 

PRIHLÁŠKA 
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