
  

                 

    

ponuka pracovného diára na rok 2023 z dielne RVC VÝCHOD 
 
 

 
Popracovali sme na obsahu a na základe vašej spätnej väzby a požiadaviek sme upravili kalendárium. 
Ukážku si môžete pozrieť nižšie. Zachovali sme mesačné prehľady, plánovacie pomôcky i prehľadný 
zoznam sviatkov, pamätných dní, prázdnin. Nájdete tu aj priestor na ucelené poznámky v zadnej časti, 
osobný adresár, abecedný zoznam mien a prehľadný kalendár na rok 2024. 
V tomto roku vám ponúkame aj možnosť vyrazenia vášho erbu na predný obal diára – od počtu 15 ks 
a za príplatok 2 €/kus. 
 

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 2023– celý týždeň na dvojstrane; 
❖ PLÁNOVACIE KALENDÁRE ročné, štvrťročné, mesačné, denné, prehľadný kalendár na rok 

2023; 
❖ CITÁTY a zrnká múdrosti; 
❖ 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 a štatutárov; 
❖ pre vedúcich a odborných zamestnancov obcí, miest, škôl a iných inštitúcií ; 
❖ pre všetkých, ktorí si plánujú prácu a osobný život. 

Formát: A5

Cena diára: 11,90 €/ks (platba až po prevzatí publikácie na základe faktúry)  

Doplatok za vyrazenie erbu: 2,- €/ks (min. počet 15 ks)

Distribúcia: druhá polovica októbra 2022; 
❖ osobne v kanceláriách RVC 
❖ poštou (účtujeme poštovné a balné) 

 

 
 

 

Ďakujeme, že ste našimi vernými klientmi. 
 

    RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov 
 

 

SME SÚČASŤOU SYSTÉMU VZDELÁVANIA  
 

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

 

OBJEDNÁVKA  

DIÁRA 

2023https://www.rvcv

ychod.sk/kosice/mater

ialy.php?id=142 

najneskôr do 10. septembra 2022 
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Náhľad kalendária na rok 2023 

 

 


