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Prihláška na vzdelávací program 

Tréning komunikačných zručností zdravotníckeho 
pracovníka – sociálna interakcia v zdravotníctve 

Údaje o účastníkovi 

Priezvisko: ......................................................................................................................... ....... 

Meno:  ............................................................................................................................... ....... 

Titul:.............................................................Špecializácia:......................................................... 

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

Podpisom prihlášky sa záväzne prihlasujem na vzdelávací program. 

 

Podpis účastníka: ........................................... ........... Dátum: ........................................... 

 

Fakturačné údaje 

Organizácia: ...................................................................................................................... ....... 

Adresa: .............................................................................................................................. ....... 

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa platiteľa): .................................................................. ....... 

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

Telefón:  ......................................................... Fax: ........................................................... ....... 

IČO: ............................. IČ-DPH: ...................... Rodné číslo/DIČ: ...................................... ....... 

Bankové spojenie: .......................................... IBAN:......................................................... ....... 

Zodpovedná osoba: ........................................................................................................... ....... 

Súčasťou ceny sú študijné materiály v tlačenej podobe, odborné publikácie, pomôcky na vzdelávanie, všetky náklady súvisiace s 

organizáciou a zabezpečením programu, náklady na občerstvenie počas vzdelávacích dní v Bratislave. 

Po obdržaní prihlášky Vám bude vystavená zálohová faktúra, prihláška je platná až po uhradení zálohovej platby. Daňový 

doklad bude zaslaný do 5 dní od pripísania platby na účet Viaticus n.o. 

 

Podpis zodpovednej osoby:.............................  Dátum:  ....................................................  
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Termíny konania vzdelávacieho programu a pridelené kredity : 
 
1. blok: 22.11. – 23.11.2017                               12 kreditov 
2. blok: 29.11. – 30.11.2017                               12 kreditov 
 
Termín uzavretia prihlášok na tento program je 10.11.2017 

Účastnícky poplatok je 360,- EUR. 

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu termínu vzdelávania v nadväznosti na počet prihlásených uchádzačov. O prípadnej 

zmene budú uchádzači včas informovaní, najneskôr do 13.11.2017. 

Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom (scan prihlášky) alebo poštou na adresu: 

                                                              N.o. Viaticus  

Prokopova 15 

851 01 Bratislava 

Tel.: +421 911 596 050 

e-mail: info@viaticus.sk 
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Stornovacie podmienky: 

Zrušenie prihlášky na program je účastník povinný urobiť písomne. V takom prípade je však povinný uhradiť všetky náklady, ktoré 

v dôsledku storna vznikli.  

Súhlas s použitím osobných údajov: 

Vyššie podpísaný uchádzač o vzdelávanie týmto vyhlasuje, že výslovne súhlasí s použitím všetkých hore uvedených osobných 

údajov výslovne pre potreby Viaticus n.o.  

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov), máte právo na prístup 

a opravu informácií, ktoré sa Vás týkajú, a to na adrese:  

Viaticus n.o, Prokopova 15, 851 01  Bratislava, Slovenská republika. Tel.: +421 911 596 050, info@viaticus.sk, www.viaticus.sk 

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa vzdelávania kontaktujte: 

 

             Janka Červenáková                                                   Karin Matejcová 

                 0908 789 214                                                           0911 596 050 

           cervenakova@viaticus.sk                                           matejcova@viaticus.sk 
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