
POTVRDENIE  O ZAPLATENÍ  

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

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

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

účastníkov Pracovného stretnutia matrikárok 

a matrikárov Slovenskej republiky 

ŠS (IČO organizácie) ............................................. 

VS (dátum stretnutia) ............................................. 

VS:  termín 21. – 22. 10. 2019 – 21221019 

 termín 23. – 24. 10. 2019 – 23241019* 
*Termín – 23.-24.10.2019 - v prípade využitia 

autobusu nám do informácie pre príjemcu uveďte či 

využijete autobus z Liptovského Mikuláša alebo 

Popradu. Ďakujeme. 
 

PRACOVNÉ STRETNUTIE 

MATRIKÁROK A MATRIKÁROV 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

 

v prospech účtu  RVC Martin:  

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 

 
„Život je ako bicykel: 

Nespadneš, ak neprestaneš šliapať na pedále.“ 
 

Claude Pepper 

 
 

ČASOVÝ  HARMONOGRAM  STRETNUTIA 

 

1. deň  
0900 - 1100 Prezentácia  

1100 – 1300 Program stretnutia 

1300 – 1430 Obed a ubytovanie účastníkov 

1430 – 1800 Pokračovanie programu stretnutia 

 

2. deň    
0830 – 1000 Pokračovanie programu stretnutia 

1000  - 1030  Prestávka na odubytovanie 

1200   Obed a záver stretnutia 

 

DOPRAVNÉ  SPOJENIE 
 

Autobus do Hotela Permon bude pristavený: 
 

- Liptovský Mikuláš, autobusová stanica  

21. a 23. októbra 2019 o 10:10 hod 

- Poprad, autobusová stanica 

       23. októbra 2019 o 9:35 hod 
 

Autobus z Hotela Permon bude odchádzať: 
 

- smer Liptovský Mikuláš, autobusová stanica 

22. a 24. októbra 2019 o 12:40 hod  

- smer Poprad, autobusová stanica 

24. októbra 2019 o 12:40 hod 

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 8 € za 

obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, prosím 

Vás o jej objednanie a uhradenie sumy, ktorá je 

uvedená s využitím dopravy.  

Šofér autobusu bude mať k dispozícií menný 

zoznam prihlásených účastníkov, ktorí si objednajú 

dopravu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociácia vzdelávania samosprávy 

v spolupráci s  

Regionálnymi vzdelávacími centrami 

Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Prešov, 

Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava 
 

s organizačnou garanciou 

ZDRUŽENIA OBCÍ 

REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTRA 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

Tel: 043/4132958 Fax: 043/4303610 

E-mail: rvc@rvcmartin.sk     Web: www.rvcmartin.sk 
 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Ministerstvo vnútra SR  

Sekcia verejnej správy 

Odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu 

Oddelenie matrík 

 

 
 

 
Združenie matrikárok a matrikárov SR 

 

Vás pozývajú na  
  

PRACOVNÉ STRETNUTIE 

MATRIKÁROK A MATRIKÁROV 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

K AKTUÁLNYM TÉMAM 
(1.stretnutie cyklu priebežného vzdelávania 

jeseň 2019 – jeseň 2021) 
 

 

Hotel PERMON    21. – 22. október 2019 

Podbanské    23. – 24. október 2019   

       
              

mailto:rvc@rvcmartin.sk


 CIEĽ  PODUJATIA 

Spoluprácou štátnej správy (zainteresované ministerstvá Slovenskej 

republiky a okresné úrady), samosprávy (matričné úrady miest a obcí), 
stavovského združenia - Združenie matrikárok a matrikárov SR 

a Asociácie vzdelávania samosprávy (prostredníctvom Regionálnych 

vzdelávacích centier zriadených obcami a mestami za účelom vzdelávania 
predstaviteľov samosprávy) pokračovať vo vytváraní podmienok pre: 

- postupné zjednotenie matričnej agendy v rámci Slovenskej 

republiky,  

- vybudovanie stabilného pilieru priebežného vzdelávania matrikárok 

a matrikárov. 

CIEĽOVÁ  SKUPINA 

Matrikárky a matrikári, ich zástupcovia, pracovníci matričných úradov SR, 

pracovníci matričnej agendy a okresných úradov.  

OBSAH  PRACOVNÉHO STRETNUTIA 

1. deň: 

1. Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 
o podporovaní voľného pohybu občanov EÚ – zjednodušenie 

požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v EÚ –  

poznatky z aplikačnej praxe v zmysle Informácie oddelenia matrík 
z júla 2019. 

2. Viacjazyčný štandardný formulár – vyhotovenie formulára 

matričným úradom SR pre použitie v štátoch EÚ, prijímanie 
formulára matričnými a okresnými úradmi SR. 

3. § 4a zák. č. 300/1993 Z. z . o mene a priezvisku v znení neskorších 

predpisov.  
4. CISMA, elektronické služby matriky, avíza – poznatky z praxe, nové 

informácie. 
5. Elektronické podanie, elektronické doručovanie, konverzia - zákon 

č. 305/2013 Z. z . o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( 
zákon o e- Governmente ). 

6. Elektronická oznamovacia povinnosť matričných úradov voči 

orgánom verejnej moci. 
7. Uzavretie manželstva cudzinca na území SR – predloženie dokladov 

a listín. 

8. Uznávanie a výkon cudzích rozsudkov a rozhodnutí vo veciach 
manželských a vo veciach rodičovských práv a povinností, ich zápis 

do matriky – forma vyššieho       overenia verejných listín. 

9. BREXIT – vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie – 
vyššie overenie verejných listín, ich uznanie na území SR 

v spojitosti s právom EÚ. 

10. Osobitná matrika – zmeny v systéme činnosti a práce na úseku 
osobitnej matriky. 

Aktuálne problémy a informácie. 

11. Diskusia, rôzne. 

JUDr. Alena KRUŽLIAKOVÁ 

Mgr. Iveta KUSOVÁ 

2. deň:  
MANŽELSTVO 

1. Zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine. 

2. Zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách. 
3. Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z.  

4. Zákon NR SR 300/1993 Z. z. o mene  a priezvisku. 

5. Zákon č. 97/1963 Zb. medzinár. právo súkromné a procesné 
(vzťahy medzi manželmi, rodinné právo). 

6. Uzavretie manželstva s cudzincom, štátne občianstvo. 

7. Osvedčovanie listín, podpisov, matričných dokladov. 
8. Aktuálne problémy z aplikačnej praxe. 

Mgr. Alena ŠTRBOVÁ 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termíny konania:             21. – 22. október 2019 

                 23. – 24. október 2019 

Miesto konania:               Hotel Permon, Podbanské 

Uzávierka prihlášok:                               9. október 2019 
Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Účastnícky poplatok:  

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM/PP a späť 

Členovia RVC/ 

účastník 
115,00 €  123,00 € 

Nečlenovia/ 

účastník  
131,00 € 139,00 € 

 

Zľavu si môžu uplatniť všetky členské obce RVC, ktoré sú členom AVS 
(RVC Rimavská Sobota, Štrba a Zvolen nie sú členom AVS). V poplatku sú 

zahrnuté študijné materiály, ubytovanie (v dvojlôžkových, prípadne 2 + 
prístelka), stravovanie, občerstvenie a ostatné náklady spojené s pracovným 

stretnutím.   

Ubytovanie od 14:00 hod. Uvoľnenie izieb do 10:00 hod. 

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: 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: na termín 21.-22.10.2019 21221019,  

na termín 23.-24.10.2019 23241019 

ŠS: IČO obce do 9. októbra 2019 

*Termín – 23.-24.10.2019 - v prípade využitia autobusu nám do 

informácie pre príjemcu uveďte či využijete autobus z Liptovského 

Mikuláša alebo Popradu. Ďakujeme. 
(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je 

dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. 

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti vložné 

nevraciame. 

 

Martin, 27. august 2019 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Alena Kružliaková 
vedúca oddelenia matrík, MV SR 

 

PhDr. Dušan Gallo  Zuzana Kredátusová 
 riaditeľ ZORVC Martin      Prezidentka Združenia   

                   matrikárok a matrikárov SR 

 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA 

na  

PRACOVNÉ STRETNUTIE MATRIKÁROK A MATRIKÁROV SR 

(1.stretnutie cyklu priebežného vzdelávania 

jeseň 2019 – jeseň 2021),  

ktoré sa uskutoční  

na Podbanskom, v hoteli Permon 
 

!!!Prihlášky, ktoré nebudú kompletne vyplnené nebudeme 

akceptovať!!! 
 

Kraj: ................................... RVC: ....................................... 

Obec/mesto: .......................................................................... 

IČO: ..................................... DIČ: ....................................... 

Meno a priezvisko účastníkov: 

1.  

2.  

3. 

V prípade požiadavky na špeciálnu stravu (vegetariánska, 

bezlepková, bezlaktózová ...) nám prosím Vás túto skutočnosť 

oznámte, aby sme predišli komplikáciám na mieste v deň 

konania pracovného stretnutia. Ďakujeme.  

Telefón: ____________________________________ 

E-mail: _____________________________________ 

V _______________________  dňa  __________________ 

 

    podpis 

 

Záväznú prihlášku do 9. 10. 2019 môžete poslať na    

e-mail:  rvc@rvcmartin.sk  alebo potvrdiť  

telefonicky: 043/41 329 58, 043/43 036 14, 043 / 430 36 10 

prípadne poštou: 

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN  

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin 

alebo priamo na www.rvcmartin.sk 

Dátum 
Člen RVC 

(áno/ nie) 

Autobus 

LM 

(áno/nie) 

Autobus 

Poprad 

(áno/nie) 

21. – 22. 10. 2019     nie je 

23. – 24. 10. 2019      

mailto:rvc@rvcmartin.sk
http://www.rvcmartin.sk/

