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RZMOSP RVC Trenčín 
je členom 

 

 

 

 

 

 
 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE  
O VZDELÁVACÍCH AKTIVITÁCH 

nájdete  
https://www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia/  

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 
 

Termíny 5 dňového kurzu: 
02. novembra 2020 - pondelok, 03. novembra 2020 - 
utorok, 04. novembra 2020 - streda, 05. novembra 
2020 - štvrtok, 06. novembra 2020 – piatok. Začiatok 
kurzu v  pondelok o 09:00 hod, ukončenie 15:30 h. 
Ostatné dni začiatok po dohovore s účastníkmi 
v prvý deň kurzu.  
Miesto konania:     

Dom armády (ODA) - zasadačka č. 301 
Ul. Hviezdoslavova 16, Trenčín 

Lektorky:   Ing. Mária Ďuricová,  
JUDr. Ľubica Blažejová  

Účastnícky poplatok kurzu v rozsahu 5 dní je:             

   356,- € /1 osoba člen  

                                RVC Martin, Nitra, Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava  

   406,- € /1 osoba nečlen vyššie uvedených RVC.  
- účastnícky poplatok uhraďte obratom, najneskôr DO 2. OKTÓBRA 2020 
na účet číslo: 0666053002/5600, IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 3002, 
BIC kód banky KOMASK2X, VS: 2112020, ŠS: IČO vedený v Prima banka 
a.s.., pobočka Trenčín.  Do kolónky „avízo príjemcovi platby“ uveďte 
názov obce/mesta a priezvisko účastníka.   
Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi 
vysielajúcou organizáciou a organizátorom seminára, - Organizátor: 
RZMOSP Trenčín, Registrácia: KÚ Trenčín č. 47/2000/20.7.2000 IČO: 
34006273,  DIČ: 2021265081, - RZMOSP nie je platiteľom DPH, t.j. nie je 
povinné vystavovať faktúru. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného 
dokladu podľa § 10 ods. 1 Z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p., - 
Poplatok je stanovený dohodou v zmysle Z. č. 18/1996 Z. z. o cenách, - 
V poplatku sú zahrnuté režijné náklady organizátora, lektora, odborná  
literatúra, osvedčenie, obedy a občerstvenie, - V zmysle ochrany 
autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať 
obrazové a zvukové záznamy. Prihláseným účastníkom vraciame celý 
poplatok iba v prípade zrušenia akreditovaného kurzu.  

Uzávierka prihlášok: 
-  záväznú prihlášku zašlite obratom, najneskôr do 2.10.2020 na 
adresu: RZMOSP – Regionálne   vzdelávacie centrum,  K dolnej 
stanici 20A (budova TSK), 911 01 Trenčín,  e-mail: 

rvctn@stonline.sk, https://www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia/ 
 
 
 
 

         Mgr. Jaroslava Pupišová 
               riaditeľka kancelárie združenia 

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ 
STREDNÉHO POVAŽIA 

K dolnej stanici 20A, Trenčín 
:  +421 905 680 840, : rvctn@stonline.sk 

Registrácia: KÚ Trenčín č. 47/2000/20.7.2000 
IČO: 34006273    DIČ: 2021265081 
Naša značka: RZMOSP/2020/3-28 

 

 
 

MARTIN, NITRA, ROVINKA,  
SENICA  A TRNAVA   

VÁS POZÝVAJÚ NA AKREDITOVANÝ KURZ  
( absolventi získavajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou,  

ktoré je akreditované Ministerstvom školstva, vedy,  
výskumu a športu SR ) 

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA  

NA PREVÁDZKOVANIE  

POHREBISKA 

 

 

Otvorenie kurzu:   
 

v pondelok 2. novembra 2020 o 9:00 h 
Dom armády (ODA) - zasadačka č. 301 

Ul. Hviezdoslavova 16, Trenčín 

 



Pozývame VÁS na intenzívny, praktický 
päťdňový  akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR Odborná 
príprava na prevádzkovanie pohrebiska. 
Akreditovaný kurz je nevyhnutným základom pre  
absolvovanie kvalifikačnej skúšky na získanie 
odbornej spôsobilosti, ktorá je podmienkou 
prevádzkovania pohrebísk v zmysle Z. č. 131/2010 
Z.z. o pohrebníctve v z.n.p. . 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA: 

• Osoby zodpovedné za prevádzkovanie 
pohrebiska. 

• Absolventi kurzu získavajú osvedčenie 
s celoštátnou platnosťou, ktoré je 
akreditované Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. 
 
 

 

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 

 

PROGRAM – B. právna časť  

• Občianske právo, Obchodné právo, 
Pracovné právo, Trestné právo v častiach 
súvisiacich s  prevádzkovaním pohrebiska 

 

 
INFORMÁCIE K PRESKÚŠANIU  
REGIONÁLNYM ÚRADOM VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA 

 

• 5 dňový akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR je 
nevyhnutným základom, aby účastník 
následne zvládol preskúšanie pre 
získanie odbornej spôsobilosti na 
prevádzkovanie pohrebiska v zmysle 
zákonov č. 355/2007 Z.z. a č. 131/2010 
Z.z. na príslušnom REGIONÁLNOM 
ÚRADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  

• (ďalej len „RÚVZ“). 
• Termín skúšky Vám oznámi príslušný 

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, kde požiadate po skončení 
akreditovaného kurzu písomne o skúšku.  

• Za preskúšanie na RÚVZ zaplatíte v 
zmysle Z. č. 145/1995 Z. z, o správnych 
poplatkoch v z.n.p.:  20 eur správny 
poplatok za vydanie osvedčenia a 30 eur 
správny poplatok za preskúšanie. Tieto 
poplatky RÚVZ nie sú súčasťou poplatku 
za akreditovaný kurz.  

 

Odborný garant AK: Ing. Mária Ďuricová 

Organizačný garant AK: RZMOSP – RVC Trenčín 

Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslava Pupišová 

   +421 905 680 840 

 


