
  

                 

    

ponuka pracovného diára na rok 2022 z dielne RVC VÝCHOD 
 
 

 
Popracovali sme na obsahu a na základe vašich námetov a požiadaviek sme upravili plánovanie 
z týždenného na denné, formát sme zmenšili na praktickejšiu veľkosť A5, odstránili sme reklamy, 
doplnili sme pre vás užitočné informácie z oblasti systému verejnej správy, vzdelávania a osobného 
rozvoja. Našim cieľom je, aby tento diár slúžil každý deň všetkým voleným predstaviteľom, štatutárom 
a zamestnancom obcí, škôl a iných organizácií zriadených samosprávou.  

Prečo je dôležité plánovať? 
1. Nezabudnete na dôležité schôdzky alebo narodeniny rodinných príslušníkov. A nestane sa 

vám, že na jeden termín naplánujete omylom dve akcie. 
2. Uvoľníte si mozgovú kapacitu. Nosiť všetky termíny a myšlienky v hlave je náročné. Pomocou 

diára máte všetko pohromade a nemusíte sa obávať, či ste na niečo nezabudli. 
3. Prebudíte kreativitu. Vyplňovanie diára je umenie, takže keď do neho budete pravidelne písať, 

maľovať a zvýrazňovať, naštartujete v sebe tvorivého ducha. 
 

Čo tento diár obsahuje?  
❖ DENNÉ KALENDÁRIUM 2022 - každý deň má svoju stranu, aby ste mali dostatok priestoru na 

vaše záznamy;  
❖ PLÁNOVACIE KALENDÁRE ročné, štvrťročné, mesačné, denné, prehľadný kalendár na rok 

2023; 
❖ CITÁTY, zrnká múdrosti a vtipy, 
❖ PRAKTICKÉ POMÔCKY: abecedný zoznam mien, osobný adresár, štátne sviatky, dni 

pracovného pokoja,  školské prázdniny, 
❖ VOĽNÉ LISTY NA POZNÁMKY z pracovných rokovaní, porád a školení;  

Pre koho je určený? 
❖ pre volených zástupcov miest a obcí; 
❖ pre štatutárov;  
❖ pre vedúcich a odborných zamestnancov zamestnancov obcí, miest, škôl a inštitúcií 

zriadených samosprávou  
❖ pre všetkých, ktorí si plánujú prácu a osobný život 

Formát sme upravili na veľkosť: A5

Cena diára: 9,80 €/ks (platba až po prevzatí publikácie na základe faktúry) 

Ako si diár objednáte? 
❖ elektronicky cez stránku www.rvcvychod.sk, najneskôr však do 30. septembra 2021    

Distribúcia: november 2021 ; 
❖ osobne v kanceláriách RVC 
❖ poštou (účtujeme poštovné a balné) 

 
„ Čo si nezapíšeš, akoby neexistovalo.“  

                                                                                      RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov 

 

SME SÚČASŤOU SYSTÉMU VZDELÁVANIA  
 

miestnej a regionálnej územnej samosprávy a nimi 
zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií  
 

 

http://www.rvcvychod.sk/


  

                                                    Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 

Námestie osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce, 
                                                    IČO: 35532882, DIČ: 2021010420 

Tel.: +421915 969 634, +421918 125 777 
www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com 

___________________________________________________________________________ 
 

Z Á V Ä Z N Á   O B J E D N Á V K A 

pracovného diára na rok 2022 z dielne RVC VÝCHOD 

 

Záväzne si objednávame _____________ ks pracovného diára 2022“ „ROK 2022 v obci, v škole, 

v práci a doma“ za jednotkovú cenu  9,80 €/ks.  

 

Objednávateľ: 

Obec/mesto/organizácia: ______________________________________________________ 

Adresa: _____________________________________________________________________ 

IČO: ________________________  Číslo účtu: ______________________________________    

Kontaktná osoba: _____________________________________________________________  

Telefón: __________________________  E-mail: ____________________________________ 

Odber:    □ osobný      

   □ poštou – na základe faktúry (súhlasíme s naúčtovaním poštovného a balného)    
 

 

 

 

V ______________________ dňa ________________ 

 

                                                                                                      _____________________________ 

                                                                                                                                   Podpis  

 

 

Objednávky zasielajte elektronicky do 30.9.2020 cez  www.rvcvychod.sk /Michalovce 

v časti „Publikácie“ alebo zaslaním vyplnenej objednávky na adresu rvcmichalovce@gmail, 
 

Ďakujeme, že ste našimi vernými klientmi. 

http://www.rvcvychod.sk/
http://www.rvcvychod.sk/

