
Centrum účelových zariadení, Piešťany         
Stredisko Inštitút pre verejnú správu 

 Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava 
 

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2016 
 

 

CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu si vyhradzuje právo na zmenu 
termínu, resp. zrušenie vzdelávacej aktivity z organizačných dôvodov. 

 
Na každé podujatie bude zaslaná pozvánka. 

 
Kontrakt s MV SR znamená, že vzdelávanie je pre  zamestnancov rezortu 

Ministerstva vnútra SR bez poplatku. Ostatní záujemcovia si hradia účastnícky 
poplatok uvedený pri každej aktivite. 

 

Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! 
 

JANUÁR  2016 
 
Odborná príprava pre získanie odbornej spôsobilosti  CO podľa § 18 a, zákona 
č. 42/1994 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z.      
Dĺžka trvania :         10 dní        
Termín konania :   18. - 29.1.2016 
Miesto konania :      CUZ-IVS, ŠZVaP Spišská Nová Ves 
Účastnícky poplatok :   104,00 €  
(poplatok sa nevzťahuje na zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej 
správy, iného ústredného štátneho orgánu, okresného úradu, samosprávneho kraja a obce). 
Bližšie informácie: www.minv.sk /odborná príprava a vzdelávanie. 

FEBRUÁR  2016 
 
Seminár s celoštátnou pôsobnosťou: Živelné pohromy – povodne, zosuvy 
pôdy ...      
Dĺžka trvania :         2 dni        
Termín konania :   2. - 3.2.2016 
Miesto konania :      CUZ-IVS, ŠZVaP Spišská Nová Ves 
Účastnícky poplatok :   organizátor SKR MV SR 
 
Odborná príprava pre získanie odbornej spôsobilosti  CO podľa § 18 a, zákona 
č. 42/1994 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z.      
Dĺžka trvania :         10 dní        
Termín konania :   8. - 19.2.2016 
Miesto konania :      CUZ-IVS, ŠZVaP Spišská Nová Ves 
Účastnícky poplatok :   104,00 €  
(poplatok sa nevzťahuje na zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej 
správy, iného ústredného štátneho orgánu, okresného úradu, samosprávneho kraja a obce). 
Bližšie informácie: www.minv.sk /odborná príprava a vzdelávanie. 

http://www.minv.sk/
http://www.minv.sk/


Odborný kurz: Kurz základných vedomostí CO 
Dĺžka trvania :   3 dni 
Termín konania :    16. – 18.2.2016 
Miesto konania :    CUZ-IVS, ŠZVaP Slovenská Ľupča 
Účastnícky poplatok :  135,00 €  

 
Odborný seminár:   Zákon o utajovaných skutočnostiach 
Dĺžka trvania :                              1 deň 
Termín konania :   22.2.2016   
Miesto konania :                           CUZ, stredisko IVS Bratislava  
Účastnícky poplatok :  45,00 € + kontrakt s MV SR 

MAREC  2016 
 
Odborný kurz: Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO 
Dĺžka trvania :   1deň 
Termín konania :    3.3.2016 
Miesto konania :    CUZ-IVS, ŠZVaP Slovenská Ľupča 
Účastnícky poplatok :  45,00 €  

 
Odborná príprava pre získanie odbornej spôsobilosti  CO podľa § 18 a, zákona 
č. 42/1994 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z.      
Dĺžka trvania :         10 dní        
Termín konania :   7. - 18.3.2016 
Miesto konania :      CUZ-IVS, ŠZVaP Spišská Nová Ves 
Účastnícky poplatok :   104,00 €  
(poplatok sa nevzťahuje na zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej 
správy, iného ústredného štátneho orgánu, okresného úradu, samosprávneho kraja a obce). 
Bližšie informácie: www.minv.sk /odborná príprava a vzdelávanie. 

 
Odborný kurz: Krízová komunikácia ako prostriedok zvyšovania 
bezpečnosti    obyvateľstva. Záťažové situácie 
Dĺžka trvania :   1deň 
Termín konania :    10.3.2016 
Miesto konania :    CUZ-IVS, ŠZVaP Slovenská Ľupča 
Účastnícky poplatok :  45,00 €  

 
Odborný kurz: Kurz CO učiteľov základných a stredných škôl 
Dĺžka trvania :   1deň 
Termín konania :    17.3.2016 
Miesto konania :    CUZ-IVS, ŠZVaP Slovenská Ľupča 
Účastnícky poplatok :  45,00 €  

APRÍL  2016 
 
Odborný kurz:     Riešenie konfliktov a ťažkých situácií 
Dĺžka trvania :                              2 dni 
Termín konania :   4. - 5.4.2016   
Miesto konania :                           CUZ, stredisko IVS Bratislava 
Účastnícky poplatok :  90,00 € + kontrakt s MV SR 
 

http://www.minv.sk/


Odborný seminár:  Fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť, Informačná    
bezpečnosť  

Dĺžka trvania :                              1 deň 
Termín konania :   5.4.2016   
Miesto konania :                           CUZ, stredisko IVS Bratislava  
Účastnícky poplatok :  45,00 € + kontrakt s MV SR 
 
 
Odborný kurz: Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok 
Dĺžka trvania :   1deň 
Termín konania :    7.4.2016 
Miesto konania :    CUZ-IVS, ŠZVaP Slovenská Ľupča 
Účastnícky poplatok :  45,00 €  

 
Odborná príprava pre získanie odbornej spôsobilosti  CO podľa § 18 a, zákona 
č. 42/1994 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z.      
Dĺžka trvania :         10 dní        
Termín konania :   18. - 29.4.2016 
Miesto konania :      CUZ-IVS, ŠZVaP Spišská Nová Ves 
Účastnícky poplatok :   104,00 €  
(poplatok sa nevzťahuje na zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej 
správy, iného ústredného štátneho orgánu, okresného úradu, samosprávneho kraja a obce). 
Bližšie informácie: www.minv.sk /odborná príprava a vzdelávanie. 

 
Odborný seminár:  Zákon o kontrole v štátnej správe 
Dĺžka trvania :         1 deň  
Termín konania :   21.4.2016 
Miesto konania :                           CUZ, stredisko IVS Bratislava  
Účastnícky poplatok :  45,00 € + kontrakt s MV SR 
 
Odborný kurz: Ochrana pred účinkami živelných pohrôm 
Dĺžka trvania :   1deň 
Termín konania :    21.4.2016 
Miesto konania :    CUZ-IVS, ŠZVaP Slovenská Ľupča 
Účastnícky poplatok :  45,00 €  

MÁJ  2016 
 
Odborný kurz: Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO 
Dĺžka trvania :   1 deň 
Termín konania :    5.5.2016 
Miesto konania :    CUZ-IVS, ŠZVaP Slovenská Ľupča 
Účastnícky poplatok :  45,00 €  

 
Odborná príprava pre získanie odbornej spôsobilosti  CO podľa § 18 a, zákona 
č. 42/1994 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z.      
Dĺžka trvania :         10 dní        
Termín konania :   9. - 20.5.2016 
Miesto konania :      CUZ-IVS, ŠZVaP Spišská Nová Ves 
Účastnícky poplatok :   104,00 €  

http://www.minv.sk/


(poplatok sa nevzťahuje na zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej 
správy, iného ústredného štátneho orgánu, okresného úradu, samosprávneho kraja a obce). 
Bližšie informácie: www.minv.sk /odborná príprava a vzdelávanie. 

 
Odborný kurz: Ochrana pred povodňami 
Dĺžka trvania :   1deň 
Termín konania :    19.5.2016 
Miesto konania :    CUZ-IVS, ŠZVaP Slovenská Ľupča 
Účastnícky poplatok :  45,00 €  

JÚN  2016 
 
Odborný kurz: Riadenie a organizovanie záchranných prác 
Dĺžka trvania :   1deň 
Termín konania :    2.6.2016 
Miesto konania :    CUZ-IVS, ŠZVaP Slovenská Ľupča 
Účastnícky poplatok :  45,00 €  

 
Seminár s celoštátnou pôsobnosťou: Ochrana predmetov kultúrnej hodnoty po 
vzniku mimoriadnych udalostí a počas mimoriadnych situácií.      
Dĺžka trvania :         2 dni        
Termín konania :   7.6.2016 
Miesto konania :      CUZ-IVS, ŠZVaP Spišská Nová Ves 
Účastnícky poplatok :   organizátor SKR MV SR  
 
Odborná príprava pre získanie odbornej spôsobilosti  CO podľa § 18 a, zákona 
č. 42/1994 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z.      
Dĺžka trvania :         10 dní        
Termín konania :   13. - 24.6.2016 
Miesto konania :      CUZ-IVS, ŠZVaP Spišská Nová Ves 
Účastnícky poplatok :   104,00 €  
(poplatok sa nevzťahuje na zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej 
správy, iného ústredného štátneho orgánu, okresného úradu, samosprávneho kraja a obce). 
Bližšie informácie: www.minv.sk /odborná príprava a vzdelávanie. 

 
 
Odborný kurz: Kurz CO učiteľov základných a stredných škôl 
Dĺžka trvania :   1deň 
Termín konania :    16.6.2016 
Miesto konania :    CUZ-IVS, ŠZVaP Slovenská Ľupča 
Účastnícky poplatok :  45,00 €  
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