
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

Potvrdzujeme, že sme dňa ................................ 

uhradili z nášho účtu: (číslo)............................. 

čiastku ..................... € pre (počet).................  

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

................................, VS .................................. 

 

  

VEDENIE  

REFERENTSKÝCH VOZIDIEL  

A ZABEZPEČENIE PRVEJ POMOCI 

(s možnosťou získať preukaz  

na vedenie referentských vozidiel) 
 

 

 

   

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo   

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 
V ............................ dňa ........................ 2019 

 

Pečiatka a podpis 
 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 
 „Tisíc vecí sa hýbe dopredu, 

deväťstodeväťdesiatdeväť dozadu,  

to je pokrok.“ 
Henri Frédéric Amiel 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na 

odborno-konzultačný seminár  

 

 

VEDENIE  

REFERENTSKÝCH VOZIDIEL  

A ZABEZPEČENIE PRVEJ 

POMOCI 
(s možnosťou získať preukaz  

na vedenie referentských vozidiel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                           12. február 2019 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcmartin.sk/


PROGRAM 

 Čo je povinný zabezpečiť zamestnávateľ 

vychádzajúc zo zákona NR SR č. 124/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v znení neskorších predpisov. 

 

 Školenie predlekárskej prvej pomoci zo 

zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 

predpisov. 

 

  Vyhláška NR SR č. 208/91 Zb. o bezpečnosti 

práce technických zariadení, údržbe 

a oprave vozidiel a iné súvisiace právne 

predpisy a normy. 

 

 Účastníci môžu  po splnení podmienok 

obdržať preukaz na vedenie referentského  

vozidla  (v prípade predĺženia platnosti si 

preukaz doneste so sebou).  

 

Lektor:             

Ľubomír DUBOVEC 

Ján KOLNÍK 

MUDr. Ivana JURČÍKOVÁ 

 
 

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je 

možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. 

 

 

 

 
 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                        12. február 2019 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia   

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  5. február 2019 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 19,00€/účastník 

nečlen RVC 39,00€/účastník 

(Poplatok nám prosím Vás uhrádzajte až v roku 2019. 

Ďakujeme za pochopenie.) 

Počet účastníkov je limitovaný kapacitou zasadačky, preto je potrebné 

poslať prihlášky podľa možností čo najskôr (zaradenie bude podľa 
dátumu doručenia prihlášky).  
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC : IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená 

pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku 

a má platnosť faktúry. 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 12022019 ŠS: IČO organizácie 

do 5. februára 2019 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 12. november 2018 
 
 

 

 

 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborno-konzultačný seminár 
 

VEDENIE  

REFERENTSKÝCH VOZIDIEL  

A ZABEZPEČENIE PRVEJ POMOCI, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

12. februára 2019 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

............................................................................... 

Titul, meno a priezvisko, dátum narodenia: 
 

...........................................................

...........................................................

........................................................... 
(Osobné údaje budú použité len v súvislosti s vydaním 

preukazu na vedenie referentských vozidiel v zmysle 

platnej legislatívy.)  
 

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ________________________________ 
 

Tel.: _________________________________
  

V _________________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

Záväznú prihlášku do 5. 2. 2019 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť 

telefonicky: 043/41 329 58 

prípadne poštou: 

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE 

VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1  

036 01 Martin  

alebo priamo na www.rvcmartin.sk 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

