PREHĽAD

PODUJATÍ

Informácie k preskúšaniu
Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva

S POZVÁNKAMI

A ELEKTRONICKOU PRIHLÁŠKOU NÁJDETE

www.avs-rvc.sk
Kliknite na Trnava, zobrazí sa vám stránka RVC Trnava, na
ľavej strane pozrite MENU, potvrďte PODUJATIA, zobrazí
sa vám zoznam školení, vyberte si podujatie, o ktoré máte
záujem a KLIKNITE NA JEHO NÁZOV, otvorí sa vám

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.

Regionálne vzdelávacie centrum
pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Trhová 2, 917 00 Trnava
registrácia: ObÚ Trnava, 28.5.2010,
č. A/2010/07859

-fax-záznamník: 033 5511 735
0905 399 636,
e-mail: zmo@zmo.sk
IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246

PRIHLÁŠKA, vypíšte požadované údaje a kliknite na
POSLAŤ. Následne dostanete mailom potvrdenie o prijatí
vašej prihlášky.
Pri každom NÁZVE PODUJATIA nájdete POZVÁNKU, ktorú
si môžete STIAHNUŤ do PC, resp. vytlačiť. Prihlasujte sa až
vtedy, ak je zverejnená už i pozvánka.

Žiadne vypisovanie klasických prihlášok,
balenie a cesta na poštu ... prihlasujte sa
elektronicky.

Podmienkou
získania
osvedčenia
o absolvovaní KURZU JE ÚČASŤ NA
KURZE V CELOM ROZSAHU t. j. 5 dní !!!!
Prihlášku na skúšku Vám odovzdáme na
kurze. Termín skúšky na RÚVZ v Trnave
zistíme a budeme Vás informovať resp.
môžete skúšku absolvovať i mimo TT.
Na preskúšanie na RÚVZ
potrebovať KOLKOVÉ ZNÁMKY

budete

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

v spolupráci
s RVC NITRA,SENICA,

ROVINKA, TRENČÍN
Vás pozýva na seminár

NA AKREDITOVANÝ KURZ
Číslo akreditácie MŠ SR: 2970/2014/69/1

Odborná príprava na

PREVÁDZKOVANIE
POHREBISKA

RVC Trnava je členom

„Lepšie je zapáliť aspoň malú sviečku,
ako prežívať v tme“.
KONFUCIUS

TRNAVA

9. – 13.OKTÓBRA 2017

CIEĽ KURZU
AK umožní každému účastníkovi absolvovanie
kvalifikačnej skúšky pre
získanie odbornej
spôsobilosti, ktorá je nevyhnutnou podmienkou
prevádzkovania pohrebísk v zmysle Zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve v z.n.p.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Osoby zodpovedné za prevádzkovanie pohrebiska.
Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní
kurzu s celoštátnou platnosťou, číslo akreditácie
MŠ SR 2970/2014/69/1

PROGRAM
A. PREVÁDZKOVÁ ČASŤ
1. Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v z.n.p.
 Základné pojmy
 Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami
a ľudskými ostatkami
 Povinnosť poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti
 Preprava ľudských pozostatkov a ľudských
ostatkov
 Pohrebiská: zriadenie, prevádzkovanie,
prevádzkový poriadok
 Ukladanie ľudských pozostatkov
a exhumácia ľudských ostatkov
 Nájomné zmluvy
 Návštevníci pohrebiska
 Odborná spôsobilosť a príprava
 Orgány dozoru
 Úrad verejného zdravotníctva
 Povinnosti obce
 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 Priestupky a iné správne delikty
 Spoločné a prechodné ustanovenia
2. Psychológia rokovania s pozostalými
3. Európsky dohovor o prevoze tiel mŕtvych
osôb č.80/2003
4. Zákon č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch
5. Súvisiace zákony
6. STN EN 150 17 Pohrebné služby
 Pohreb
 Pohrebné obrady
 Pochovanie

PRÁVNA ČASŤ so zameraním na
 Občianske právo
 Obchodné právo
 Pracovné právo
 Trestné právo
v častiach
súvisiacich
s prevádzkovaním
pohrebiska

PRIHLÁŠKA

B.

Prihlasujte sa prosím OBRATOM, najneskôr
do 08.09.2017
Prihlášky neposielajte poštou. Prihlasujte sa cez
elektronické formuláre na www.avs-

rvc.sk/trnava; požadované údaje dopíšte do

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Lektor: Ing. Mária ĎURICOVÁ
JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ

časti POZNÁMKA
v krajnom prípade napíšte mail zmo@zmo.sk ,

Obec/mesto:
Termín: 9. – 13.októbra 2017
Miesto: zasadačka TRHOVÁ 2,
(TATRASKLO – oproti MsU), TRNAVA,1.pos.

Začiatok: 8:30

h (prezentácia od 8,00h)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
pre členov uvedených RVC 350 €/os.
pre nečlenov 390 €/os.
VOPRED na účet RVC v Slovenská sporiteľňa, a.s.,

IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171

VS091017, ŠS: IČO organizácie
o Platba prevodom na účet RVC. vopred tak, aby
bola platba pripísaná najneskôr 1 deň pred
konaním seminára na účte RVC.
o Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona
č.18/1996 Z. z. o cenách. Zahrnuté sú v ňom
náklady na organizáciu, lektora, občerstvenie, réžia
RVC. Nie sme platiteľmi DPH.
o Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné
k úhrade a spolu s príjmovým pokladničným
dokladom resp. výpisom z účtu o úhrade tvorí
doklad pre zúčtovanie, má platnosť faktúry.
o V zmysle autorského zákona nie je možné
vyhotovovanie zvukového, obrazového záznamu.
o V prípade Vašej neúčasti poplatok nevraciame, je
možné poslať náhradného účastníka.

 ____________________________
mail ___________________________
Potvrdzuje účasť svojho zástupcu na kurze
„Odborná príprava na prevádzkovanie
pohrebiska“, ktorý sa uskutoční v termíne
9. – 13.októbra 2017 a beriem na vedomie
uvedené podmienky kurzu.

Meno a priezvisko, titul:
__________________________________
Dátum, miesto narodenia:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
__________________________________
Osobné údaje budú použité len v súvislosti
s vydaním osvedčenia o absolvovaní akreditovaného
kurzu v zmysle platnej legislatívy.

Poplatok vo výške ______ € sme uhradili na
účet: IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171
v SLSP a.s. dňa ______________ 2017
prevodom z účtu IBAN:

Mgr. Andrea Briestenská
RVC Trnava

___________________________________

