
ODBORNÁ PRÍPRAVA NA 
PREVÁDZKOVANIE 
POHREBISKA 
v spolupráci so Slovenskou Asociáciou Pohrebných 
a Kremačných Služieb, 
Vás týmto srdečne pozývam na odbornú prípravu na 
prevádzkovanie pohrebiska,  
ktorá sa bude konať v rozsahu 60 hodín. 
 

TERMÍN 
1.TÝŽDEŇ 

13.8-17.8.2018 od 9.00 
2.TÝŽDEŇ 

20.8-24.8.2018 od 9.00 

MIESTO KONANIA 

Hotel PREVEZA  
Za Hornádom 12, Spišská Nová Ves 

CENA KURZU 

380eur/osoba 
Uhradiť na účet: SK 20 0200 0000 0012 2607 7259   
resp. na začiatku školenia 

OBČERSTVENIE 
Zabezpečené 
organizátorom 

OBSAH 
Prevádzková časť 
Právna čast 

MATERIÁLY 
V cene školenia 
 Elaboráty 
 Smernice 
 Materiály 

týkajúce sa 
prevádzkovani
a pohrebuska 

 

OSVEDČENIE 
Po úspešnom 
ukončení  
účastníci obdržia 
osvedčenie 
o absolvovaní odb. 
prípravy na 
prevádzkovanie 
pohrebiska platné 
na celom území 
SR. 

 



INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY 
ZASIELAJTE NA 
OSS@STONLINE.SK 
 
0905 350 683 

 

INFORMACIE 
0905 870580 
 
OSS@STONLINE.SK 
 
OŠS – Mgr.Furman 
Ul.Ing. Straku 4 
Sp.Nová Ves 
052 01 
 
  

UČEBNÝ PLÁN 
odbornej prípravy na prevádzkovanie pohrebiska 

 
A/ Prevádzková časť                               40 hodín 

                                                                                                                                   

         
1.Psychológia rokovania z pozostalými   6 hod. 
 
2. Dohodnutie pochovania   4 hod. 
 
3.Postup pri preprave a pochovávaní ľudských pozostatkov   9 hod. 
 
4. Postup pri úprave a dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov  5 hod. 
 
5. Postup pri exhumácií ľudských ostatkov   2 hod. 
 
6. Technické a prevádzkové vybavenie pohrebiska   5 hod. 
 
7. Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci   9 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 



B/ Právna časť                                              20 hodín 
 
1.Občianske právo so zameraním na prevádzkovanie pohrebiska    4 hod.                                                                         
 
2.Obchodné právo  a živnostenský zákon       4 hod.                   
 
3.Pracovné parvo           5 hod. 
 
4.Trestné parvo           4 hod. 
 
5. Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami       3 hod. 
 
 

UBYTOVANIE 
NIE JE ZAHRNUTÉ V CENE KURZU 
 
Predbežný  záujem o ubytovanie     :         MÁM      -    NEMÁM 
 
 

Hotel PREVEZA** svojim klientom ponúka pohodlné ubytovanie v dvojlôžkových, dvojlôžkových 
izbách s prístelkou a štvorlôžkových izbách. 

 
K dispozícii je 23 izieb z toho: 

 15 dvojposteľových izieb 
 7 dvojposteľových izieb s prístelkou 
 1 bunka /2+2/ 

 



 
Hotelové izby ponúkajú možnosť obsadenia prístelku vo všetkých izbách hotela. 
Izby majú samostatnú kúpeľňu so sprchovacím kútom a WC, TV  a telefónom. 
Možnosť  internetového pripojenie WIFI na izbách, v reštauračných a 
kaviarenských priestoroch poskytujeme  pre hotelových hostí  zdarma. 
Parkovisko pred Hotelom je  monitorované kamerovým systémom. 
Ceny za plaváreň, kúpalisko, saunu a masáže sú platné pre hotelových hostí pri 
uplatnení plnej výšky za ubytovanie. 
Hotelové izby spĺňajú štandard a ponúkajú možnosť obsadenia prístelku vo všetkých 
izbách hotela. Pri skupinovom ubytovaní je poskytnutá zľava.  
 

 
Izba obsadená 1 osobou                                                                             22 € 

Dvojlôžková izba obsadená 2 osobami                                                      28 €  

Dvojlôžková izba s prístelkou obsadená 3 osobami                                 38 € 

Bunka /2+2/ bunka obsadená 4 osobami                                                   56 € 

Izby majú samostatnú kúpelňu so sprchovacím kútom a WC, LCD TV so satelitným 
príjmom a telefónom. WIFI Internetové pripojenie na izbách, v reštauračných a 
kaviarenských priestoroch je samozrejmosťou. Pripojenie na internet a parkovanie 
poskytujeme hotelovým hosťom zdarma. 

Ceny za plaváreň, kúpalisko, saunu a masáže sú platné pre hotelových hostí pri 
uplatnení plnej výšky za ubytovanie. 

Plaváreň – Kúpalisko                     zadarmo            

Sauna dospelí                                  4 € / 2 hod. 
 
 
 

 


