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CieFová skupina: starostovia a zamestnanci obcí a miest, ktorí zabezpečujú správu obecných pohrebísk a súvisiace
pohrebné stužby, zamestnanci pohrebných služieb

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:
Dátum konania: 21.10. - 25.10.2019 pre členov RVC KE: 370,-   / účastník
Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych pre nečlenov RVC KE: 410,-  / úíastník

lekárov
IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Adresa: Cesta pod Hradovou 13/A, 04177 Košice
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBXWeb: www.iwl.sk
VS:212510Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

Ukončenie dňa cca o 16.00 h, v piatok okolo 12.00 h Lektorky: Ing. Mária ĎURICOVÄ
JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ

OBSAH KURZU:

A.PREVÄDZKOVÄČASŤ:

1.) Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebnfctve - Základné pojmy, Zaobchádzanie s rudskými pozostatkami a
rudskými ostatkami, Povinnosť poskytovaterov zdravotnej starostlŕvosti, Preprava ľudských
pozostatkova rudsl^ých ostatkov, Pohrebiská: zriadeníe, prevádzkovanie, prevádzkový poriadok,
Ukfadanie Fudských pozostatkov a exhumáda rudských ostatkov, Nájomné zmluvy, Náv$tevníci
pohrebiska, Odbomá spôsobilosť a príprava, Orgány dozoru/ Úrad verejného zdravotníctva, Povinosti
obce, Priestupky a iné správne delikty, Spoločné a prechodné ustanovenia

2.) Bezpecnosťa ochrana zdravia pri práci ^~f

3.) Psychológia rokovania s pozostalými ^t

4.) Európsky dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb č.80/2003 -í. í' ^, v^.
-:í-.
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5.) Zákon č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znenf neskorších predpisov
^6.)Súvisiacezákony G7.) STN EN 15017 Pohrebné služby - Pohreb, Pohrebné obrady, Pochovanie

8.) Konkrétne príklady z praxe

B. PRÄVNA ČASŤ so zameranim na: Občianske právo, Obchodné právo, Pracovné právo, Trestné právo v
Častiach súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska

<

Očastníci dostanú: zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebnictve, CD nosiČ s prezentáciou odbornej prípravy, všetky
potrebné zákony, vzory tiačív, podklady k právnej časti

Vo vložnom Je zahrnuíé: poplatok za semináre (celkovo sa uskutočnf 5 škollaclch dnf), pracovný materiál, občerstvenie,
lektori. prenájmy priestorov, organizačné a administratívne náklady, vydanie osvedčenia o absolvovaní

Uzávierka prihlášok: 14. október 2019

Prihlásenie na akreditovaný kurzje záväznét Účastnfcky poplatokje stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia akreditovaného kurzu. Vyhradzujeme si právo
na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie AK z organizačných dôvodov. V zmysle ochrany autorských
práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

RVC KoSlce je členom Asocläcte vzdelávania samosprávy. RVC Koífce, Hlavná 68,040 01 Kojice
Informácie o vzdelévanf samaisprdvy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ; 2021412756

Tel.:055/6841161, 0905 883 099, www.rvcwchod.sk rvcke@stonline.sk



sekretariat@poproc.sk

Od: RVC Košice <kosice@rvcvychod.sk>
Odoslané: 10. októbra 2019 10:15
Komu: Obec
Predmet: Potvrdenie prihlásenia: Odborná príprava na prevádzkovaníe pohrebiska

Názov: Odborná príprava na prevádzkovanic pohrebiska
Termín: 21.-25. október 2019, ZaČiatok: 09:00
Miesto konama: Institút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Zmena: Akreditovaný kurz Ministerstva školstva c. 2970/2019/67/1
v

Dalšie mformácie: http://www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=1408

Táto správa Vám prišla ako potvrdenie prijatia Vašej prihlášky na seminár. Je vygenerovaná automaticky, to
znamená, že nemusíte na ňu odpovedať.
V prihláške ste uviedli tieto údaje:

Počet osôb: 1

Mesto/Obec: Poproč
Inštitúcia: Obec

E-mail: sekretariat@poproc.sk
StečlenomRVC?Áno

Spôsob úhrady: pp
Číslo vášho účtu:~0404770001/5600
Výškaplatby:370 
Mená úcastníkov:
- Marek Brada

Poznámky:

Tešíme sa na Vás.

Regionáhie vzdelávacie centrum Košice
Tel.: +421 55 684 1161, +421905 883 099

rvcke@stonline.sk


