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   Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 
    Fraňa Mojtu 18, 949 01 NITRA 
    IČO: 0034006656  DIČ: 2021205769 
    IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001             
    tel. / fax.: 037 / 7418 097 
    e-mail: rvcnitra@rvcnitra.sk; poradenstvo@rvcnitra.sk  
    web: www.rvcnitra.sk 

 

 
OZNÁMENIE O  VZDELÁVACÍCH SLUŽBÁCH  

poskytovaných v rozsahu ako členom   

na rok 2020 pre Školy a  Inštitúcie  
 

Prichádzame s výzvou na zaplatenie poplatku za vzdelávacie služby, ktoré Vám 
poskytujeme v rozsahu ako členom ZO – RVC Nitra.  
 
Výška poplatku je nezmenená a činí: 
 

130 € / rok 

 

Váš záujem o vzdelávacie služby na r. 2020 láskavo potvrďte zaslaním  

elektronickej objednávky cez web stránku www.rvcnitra.sk  

v sekcii: Ako sa stať členom: 

Elektronická objednávka vzdelávacích služieb poskytovaných v rozsahu ako 
členom na rok 2020 pre ŠKOLY / INŠTITÚCIE 

 
(V prípade, že máte prístup do členskej zóny, prosíme, aby ste sa najskôr prihlásili 

do systému stránky a až na základe toho realizovali objednávku vzdelávacích 
služieb. Je to dôležité pre náš systém stránky, ďakujeme). 

  
Po zaslaní elektronickej objednávky Vám príde potvrdzujúci email o zrealizovaní 

Vašej objednávky. 
 

Na základe objednávky Vám bude vystavená faktúra v mesiaci, ktorý uvediete 
v objednávke (január alebo február 2020) 

 

Prosíme o vyplatenie až na základe obdržanej faktúry ! 

 

Vďaka za Vašu korektnú spoluprácu. 
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Poplatok za vzdelávacie služby na rok 2020 zahŕňa: 

- bezplatnú účasť Vašich zamestnancov na 1-dňových „veľkých‟ seminároch, vrátane 

materiálu zasielaného emailom 

- zvýhodnenú cenu „malých‟ seminárov 

- odpovede na 5 Vašich písomných otázok od lektorov v rámci poradenského servisu 

- bezplatnú účasť na konzultačných dňoch 

 

Po vyčerpaní 5-tich otázok budú odpovede na Vaše ďalšie otázky spoplatnené sumou  

 17 € / odpoveď. 

Pokiaľ by sa poradenstvo k jednému prípadu zmenilo na dlhodobejšiu konzultáciu, ďalšie 

prípadné náklady si škola / inštitúcia vysporiada priamo s osloveným lektorom. 

Vaše otázky prosíme posielať na emailovú adresu: poradenstvo@rvcnitra.sk 

 

Vyhradzujeme si právo na seminároch obmedziť počet osôb prihlásených z jednej 

organizácie z kapacitných dôvodov.  

Informácia o takomto obmedzení bude na pozvánke. 

 
 
ODKLAD VYPLATENIA: 

V prípade, že nebudete môcť uhradiť poplatok na rok 2020 do 28.2.2020, prosíme, 
aby ste nás o tejto skutočnosti informovali, aby sme si mohli dohodnúť termín vystavenia 
faktúry. 
 

Pokiaľ Vaša škola / inštitúcia v roku 2020 nebude mať záujem o vzdelávacie služby 
poskytnuté v rozsahu ako členom  ZO - RVC Nitra, prosíme Vás, aby ste nám to písomne 
oznámili.  

Pre nečlenov sú „veľké‟ semináre spoplatnené sumou 35 € / osoba. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Monika BOKOROVÁ        Ing. Ivan KOPRDA 
     riaditeľka ZO – RVC Nitra                  manažér pre vzdelávanie 
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