
   ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 

Nám S. . Vajanského , 036 01  Martin 

   IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 
Tel: 043/41 329 58        E-mail: rvc@rvcmartin.sk      Web: www.rvcmartin.sk  

 

POZVÁNKA 

MEDIÁCIA A UMENIE NENÁSILNEJ KOMUNIKÁCIE V PODMIENKACH MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 
 

Cieľ: 
 Poskytnúť základné informácie o umení nenásilnej komunikácie a zážitok riešenia simulovaného konfliktu prostredníctvom nenásilnej 

komunikácie. 

 Ponúknuť predstaviteľom samosprávy základné vedomosti a poznatky o mediácii a jej možnostiach v oblasti samosprávy v súlade so súčasnou 

legislatívnou úpravou. 

 Umožniť predstaviteľom samosprávy prvotnú konzultáciu o konkrétnych možnostiach mediácie pri riešení konkrétnych konfliktov a sporov, 

ktoré daná obec, či mesto má. 

Cieľová skupina: 
Predstavitelia verejnej správy a samosprávy 

Program /obsah/: 
Úvodné predstavenie účastníkov („topenie ľadov“) 

 Nenásilná komunikácia - počúvaj a hovor 

 Verbálna a neverbálna komunikácia 

 Emócie 

 Konflikt - riešenie konfliktov, neférová komunikácia, ako ju eliminovať 

 Nenásilná komunikácia - vyjadrovanie pozorovania a pocitov 

 Nenásilná komunikácia - vyjadrovanie potrieb a prosby 

Uvedené časti budú realizované kombináciou základných informácií prostredníctvom vizuálnej prezentácie a výkladu, dynamiky budú uskutočnené 

prostredníctvom individuálnych i skupinových psychologických cvičení, hrania rolových úloh v rámci situačných a inscenačných cvičení (zážitkové 

učenie). 
 

 

Dátum konania: 30. apríl 2019 

Začiatok: 9:00 hod (prezentácia: 8:30 hod) 

 

Miesto konania: Učebňa RVC  

(budova MsÚ, 6. poschodie, č.d. 616) 

V prípade záujmu /a dostatočného počtu účastníkov/ zorganizujeme 

kurz samostatne pre mesto, obec alebo viacero obcí  na spoločne 

dohodnutom mieste.  

Dĺžka seminára: 8 vyučovacích hodín 

 

Uzávierka prihlášok: 23. apríl 2019 

Lektor: Mgr. et Mgr. Iveta GALLOVÁ, PhD.  
 

Cena:   člen RVC  25,00€/účastník 

  nečlen RVC  40,00€/účastník 

V cene je zahrnuté: lektori, študijný a pracovný materiál, 

občerstvenie. 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 

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

Údaje RVC: IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin:  

č. ú.   0 2 0 1 6 4 3 0 0 2 / 5 6 0 0     VS: 30042019   ŠS: IČO organizácie do 23. apríla 2019 

Bankové úhrady v rámci systému SEPA: 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. 

Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti nevraciame. 

 

 
 

 

             PhDr. Dušan Gallo 

           riaditeľ ZORVC MARTIN 

NÁVRATKA – MEDIÁCIA A UMENIE NENÁSILNEJ KOMUNIKÁCIE V PODMIENKACH MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

30. apríl 2019, Martin 

Mesto/obec ........................................................................... IČO ............................................ DIČ .................................................. 

Meno a priezvisko účastníka: ................................................................................................................................................... 

Člen RVC:  áno  nie 

E-mail: .......................................................................................................  Telefón: ................................................................................. 

V ............................................................................  Dňa ...................................... Podpis .......................................................................... 

 
Záväznú prihlášku môžete poslať najneskôr do 23.4.2019 na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť telefonicky: 043/41 329 58 alebo priamo na 

www.rvcmartin.sk, prípadne poštou: ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin   
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