
 

 

 

Predstavujeme Vám AKADÉMIU VZDELÁVANIA - najväčšiu a najstaršiu inštitúciu 

vzdelávania dospelých na Slovensku.  Z právneho hľadiska same verejnoprospešným, 

nezávislým a neziskovým občianskym združením, ktorého vzdelávacie programy sú prístupné 

všetkým občanom. Akadémia vzdelávania disponuje sieťou 36 pobočiek vo všetkých 

okresných mestách. 

Naše poslanie: je vytvárať v rožňavskom a rimavsko-sobotskom regióne podmienky a 

adekvátne možnosti vzdelávania pre všetkých, ktorí to potrebujú. Z tohto pohľadu ide o 

rôznorodé cieľové skupiny ako študenti, deti školského i predškolského veku, nezamestnaní, 

zamestnanci, ktorí si chcú vzdelávaním podporiť pracovné uplatnenie a kariérny rast, 

manažéri a vedúci pracovníci, ľudia, ktorí chcú zmeniť profesiu, doplniť si kvalifikáciu, 

rekvalifikovať sa, otvoriť si živnosť. K tým, ktorí prejavujú čoraz väčší záujem o vzdelávanie 

patria tiež ľudia v dôchodkovom veku. 

Naša pracovná náplň: Orientujeme sa predovšetkým na celoživotné vzdelávanie smerujúce 

k získavaniu, rozširovaniu a prehlbovaniu odborných, profesijných, informačno-

technologických, jazykových, kultúrnych a spoločenských poznatkov.  

Kontakt:  

Akadémia vzdelávania, Mikszátha 1, 979 01  Rimavská Sobota 

Tel. číslo: 00421/47/563 19 22      Fax: 00421/47/581 17 62    Mobil: 0905 428 619 

e-mail: avrs.studijne@stonline.sk         www.aveducation.sk  
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KURZY OPATROVANIA 
Bezkonkurenčná cena: 280,- € 
 
Kurz je určený pre záujemcov o prácu opatrovateľov na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR.  
Dĺžka kurzu: 220 vyučovacích hodín.  
Termín realizácie: cca: 6 týždňov,  
Študijný materiál: je zahrnutý v cene kurzu 
Osvedčenie: vydávame v slovenskom aj nemeckom jazyku. Akceptujú ho 
sociálne zariadenia na Slovensku a zahraničné agentúry pre opatrovateľky 
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NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY 
 
Kurz je určený pre záujemcov o prácu opatrovateľov v nemecky hovoriacich 
krajinách, ktorí vôbec neovládajú nemecký jazyk. Kurz je akreditovaný 
Ministerstvom školstva SR.  
Dĺžka kurzu: 60 vyučovacích hodín. Výučba prebieha 2x do týždňa po 2 
vyučovacie hodiny. 
Študijný materiál: Themen Aktuell 1  
Osvedčenie: vydávame v slovenskom aj nemeckom jazyku. 
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JAZYKOVÉ KURZY 
 
Angličtina     Slovenčina pre cudzincov   Nemčina    Taliančina       Ruština     
 
Kurzy sú určené pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých 
záujemcov. Prebiehajú polointenzívnou formou 2 x do týždňa po dve 
vyučovacie hodiny. Výučba prebieha formou trimestrov. Po absolvovaní 
jednotlivých levelov viete získať certifikáty AV A1 –B2.  
 

Vieme zabezpečiť aj firemné vzdelávanie. 
 
Viete jazyk, len Vám chýba certifikát? Môžete sa prihlásiť na skúšky  k 
jednotlivým certifikátom z anglického a nemeckého jazyka aj individuálne.  
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REKVALIFIKAČNÉ KURZY 
 
 

CUKRÁR - CUKRÁRKA 
 
Cieľom kurzu je naučiť absolventov technológiu výroby a prípravy základného 
sortimentu cukrárskych výrobkov a ovládať obsluhu bežných strojo-
technologických zariadení. Úspešný absolvent obdrží osvedčenie s celoštátnou 
platnosťou, ktoré môže využiť aj na podnikateľské účely.  
Rozsah kurzu: 200 hodín 
Akreditácia: Ministerstvo školstva SR 
 

   
 
 

MANIKÚRA A PEDIKÚRA 
 
Absolvovaním teoretickej a praktickej časti vzdelávacieho programu si 
absolventi osvoja komplex poznatkov a praktických zručností z nasledovných 
oblastí: 

• Základy teórie pestovania rúk a nechtov 
• Praktické úkony pri vykonávaní manikúry 
• Zaobchádzanie s nástrojmi 
• Vedomosti o správnom ošetrovaní nôh, o kožných chorobách nechtov 
• Vedomosti o ortopedických vadách 
• Praktické úkony pri vykonávaní pedikúry 

Rozsah kurzu: 240 vyučovacích hodín 
Akreditácia: Ministerstvo školstva SR 
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PRACOVNÍK V POHOSTINSKOM ZARIADENÍ 
 

Absolvent kurzu disponuje teoretickými poznatkami aj základnými 
praktickými návykmi a skúsenosťami, umožňujúcimi získanie zamestnania 
v oblasti gastronómie, stravovania, pohostinstva, prípravy jedál a nápojov 
i obsluhy hosťa. Vie sa uplatniť v profesiách kuchára, čašníka alebo 
barmana.  
 

KUCHÁR     –   110 vyučovacích hodín 
ČAŠNÍK       –   110 vyučovacích hodín 
BARMAN     -     72 vyučovacích hodín 
Osvedčenie: absolvent získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou, ktoré 
môže využiť aj na podnikateľské účely. Kurz je akreditovaný MŠ SR. 
 

 

 
 

 

EKONOMICKÉ KURZY 
 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO 
 
Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre 
uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v oblasti 
podvojného účtovníctva. Obsahové zameranie vychádza zo základných 
požiadaviek na pracovníka v oblasti účtovníctva. Vo vyučovacom procese sa 
okrem kvalifikovaného výkladu kladie dôraz na cvičenia s cieľom viesť 
účastíkov k schopnosti samostatného riešenia konkrétnych príkladov a situácií. 
Rozsah kurzu:     88 vyučovacích hodín 
Akreditácia:        MŠ SR 
Osvedčenie:        absolvent získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou 
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
 

KURZ KURIČOV V. TRIEDY 
ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV 
 
Školenie odbornej spôsobilosti kuričov pre obsluhu NTK a STK na plynné 
a tuhé palivo na základe NIP SR č. VVZ-000152-06.02.2. Kurz sa uskutočňuje 
v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. a je určený pre všetkých záujemcov, ktorí  
chcú získať kuričský preukaz skupiny B – V. triedy. Rozsah školenia: 20 hodín. 
 
Odborné vzdelávanie elektrotechnikov vyplýva zo Zákona č. 124/2006 Z.z. 
o BOZP a zo zmien a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 309/2007 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. Absolvovanie odbornej 
prípravy umožní získať stupne odbornej spôsobilosti: 

• § 21 elektrotechnik 
• § 22 samostatný elektrotechnik 
• § 23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky 

 
  

   
 
 

ODBORNÉ SEMINÁRE 
 

Jednodňové, prípadne viacdňové podujatia 
                                                     Najaktuálnejšie spoločenské témy 
            Výklad najnovších noriem a predpisov 
                              Zamerané na konkrétne  problémy z praxe 
  Ušité na mieru pre konkrétne cieľové skupiny 
 

AKTUÁLNA PONUKA 
↓ 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk


AKADÉMIA VZDELÁVANIA , Mikszátha 1, 979 01  Rimavská Sobota 
Tel.: 047 – 563 19 22, Fax: 047- 581 17 62, e-mail: avrs.studijne@stonline.sk, 

 www.aveducation.sk 
 

Vás pozýva na odborný seminár 
 

Práca mzdovej účtovníčky v poslednom kvartáli 2010. Príprava 
na zásadné zmeny v roku 2011. 

Uskutoční sa 
vo štvrtok  4. novembra  2010 o 9.00 hod. v hotelovom 

a kongresovom centre Hotela KRAS,  Rožňava, Šafárikova 52 
 

 
LEKTOR:    Ing. Pavol Kukučka   

PROGRAM:  
1. Začína sa školský rok ... nárok na daňový bonus: začiatok štúdia na strednej škole, začiatok 
vysokoškolského štúdia I. stupňa, vysokoškolského štúdia II. stupňa, problematika štandardnej dĺžky 
štúdia  
2. Zákon o dani z príjmov – vplyv novej sumy životného minima na:  daňový bonus, nezdaniteľné 
časti základu dane, milionársku daň  
3. Zmeny v zákone o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti v roku 2011: navrhované zmeny 
v zákone č. 595/2003, ako sa pripraviť na tieto zmeny, prechodné ustanovenia  
4. Zákon o sociálnej poisťovni – hranice vymeriavacích základov: maximálne a minimálne 
hranice vymeriavacích základov, maximálne a minimálne výšky sumy dávok z jednotlivých poistení  
5. Zmeny v zákone o sociálnej poisťovni v roku 2011: navrhované zmeny v zákone č. 461/2003, 
ako sa pripraviť na tieto zmeny, prechodné ustanovenia 
6. Zákon o zdravotnom poistení – hranice vymeriavacích základov: maximálne a minimálne 
hranice vymeriavacích základov, posledných šesť noviel zákona platných v roku 2010 
7. Zmeny v zákone o zdravotnom poistení v roku 2011: navrhované zmeny v zákone o č. 
580/2004, ako sa pripraviť na tieto zmeny, prechodné ustanovenia 
8. Platné novely Zákonníka práce v praxi: napr. pracovný pomer na dobu určitú, dovolenka, 
prekážky v práci, skončenie pracovného pomeru, pracovný čas – práca nadčas, flexikonto 
9. Zákonník práce v roku 2011: navrhované zmeny v Zákonníku práce, ako sa pripraviť na tieto 
zmeny, prechodné ustanovenia  
10. Rodičovský príspevok v roku 2010 
11. Rodičovský príspevok v roku 2011: navrhované zmeny v zákone o rodičovskom príspevku, 
navrhované zmeny v zákone o príspevku na starostlivosť o dieťa, prechodné ustanovenia 
 
Účastnícky poplatok: 36,- €  za účastníka. Cena je stanovená podľa zákona č.18/96 Z.z. o cenách. V cene je 
zahrnutý obed pre účastníkov seminára a všetky náklady podujatia. Bankové spojenie: VÚB Rimavská Sobota, 
č.ú. 8033392/0200, VS: 041110, KS: 0308, IČO: 00441074, DIČ: 2020848049. Pozvánka slúži ako príloha 
k ekonomickému zúčtovaniu Vašej účasti na podujatí. Pri neúčasti poplatok nevraciame, je možné vyslať 
náhradu. Nie sme platcami DPH.  
 
Potvrdenie o uhradení účastníckeho poplatku prosíme predložiť pri prezencii o 8.30 hod. 
  
Prihlášky – riadne vyplnené zašlite poštou, faxom alebo e-mailom do 26.10.2010                                                           
       
 
 

                          PhDr. Ľubica Polláková v.r. 
 
                                                                                                                           riaditeľka pobočky 
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                                                                                                                                   vrátiť najneskôr do 26.10.2010 

Záväzná prihláška na seminár – 04.11.2010 
Práca mzdovej účtovníčky v poslednom kvartáli 2010. Príprava na zásadné zmeny v roku 2011. 
Organizácia, firma ....................................................................... tel..................................... 

e-mail:.............................................................................. 

Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia odborného seminára: .................... 

Poplatok vo výške ................... € 

a) sme uhradili dňa .................................. z účtu číslo ............................................................. 

b) uhradíme v hotovosti pri prezencii od 8.00 hod. 

V .............................. dňa ...............................               ............. ............................................................ 

                                                                                                                          pečiatka a podpis 
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