
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 
Námestie osloboditeľov 30,  

071 01  Michalovce 
     

............................................................................................................................................................................................................................... 
RVC Michalovce je členom  Asociácie vzdelávania samosprávy.                                                     RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 
Informácie o vzdelávaní samosprávy:  www.avs-rvc.sk                                                                                                                     IČO: 35532882, DIČ: 2021010420  

Tel.: 0915 969 634, 0918 125 777,  www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com 

 

                                                                              Vás pozýva na seminár                RVC MI 2021/09 WV 

 

  

 

 

 

Cieľová skupina:  starostovia, riaditelia, štatutári, kontrolóri , odborní zamestnanci obcí ,škôl a materských škôl
ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Webinár: 09.03.2021 / utorok, 9.00 h     
Pripojenie sa a nastavenie zariadenia:od 8:30-do 8:55 h     
Webinár = online prístup (zároveň máte aj prístup k 
záznamu z webinára od nasledujúceho dňa) 
Videoseminár:   10.– 16.03.2021 (do 24:00 h) 
Videoseminár = záznam z webinára                           

 

Lektor: Mgr.Katarína Tamášová Karácsonyová 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC MI:        22,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC MI:    37,- € / účastník  

   IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001 

   SWIFT (BIC) kód banky: KOMASK2X 

   VS: 091003

Program seminára:   

 Zmeny v Zákonníku práce č. 311/2001 Z. z. schválené dňa 4.11.2020 Vládou SR a ďalšie zmeny od 
1.1.2021 a 1.3.2021                                                                                                                                                                           

 Prehľad zmien a výklad k zmenám 

 Pojem „zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa“  

 Zmena v skúšobnej dobe  

 Domácka práca a telepráca – nové znenie ustanovenia ZP pre aplikačnú prax  

 Zmena v podmienkach dojednania pružného pracovného času  

 Presné podmienky určenia nároku na zvýšenú výmeru dovolenky u zamestnancov mladších ako 33 
rokov veku pri ukončení trvalej starostlivosti o dieťa  

 Doplnenie výkladu pojmu „mzda“ o príspevok na stravovanie  

 Úprava podmienok náhrady škody u žiakov ZŠ, SŠ, a študentov VŠ alebo u zamestnancov so zdravotným 
postihnutím  

 Ako sa menia podmienky vzniku nároku na zabezpečenie stravovania zamestnancov  

 Podmienky poskytovania finančného príspevku na stravovanie – skutočná voľba zamestnanca?  

 Nová právna úprava výšky finančného príspevku na stravovanie  

 Zmeny pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  

 Nové podmienky reprezentatívnosti pri zastupovaní zamestnancov odborovou organizáciou  

 Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2021  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, 
organizačné náklady. 
ÚČTOVNÝ DOKLAD: 
Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Pozvánka obsahuje 
všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade 
poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. 
RVC Michalovce nie je platcom DPH. Za člena na elektronické vzdelávanie sú považovaní členovia RVC Košice, RVC 
Michalovce a RVC Prešov. 

 

Citát :         Vzdelávanie v škole vám zabezpečí prežitie. Samovzdelávanie vám prinesie bohatstvo. 

                                                                                                                                                                               Jim Rohn 
 
So srdečným pozvaním,                                    

      Ing. Lucia Pavliková, MBA  , RVC Michalovce 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a 

materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár. 

Aplikácia zmien Zákonníka práce v personalistike a odmeňovaní zamestnancov 
obcí a škôl 

* webinár/videoseminár * 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcmichalovce@gmail.com
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Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania 

resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.  

Táto pozvánka spolu s prihláškou (tlačená) je určená pre vašu vnútornú potrebu – ako účtovný doklad k 
prevodu vložného za podujatie. Voči RVC vás prosíme o prihlasovanie sa cez náš systém na web stránke 

www.rvcvychod.sk.Je to jednoduché, prehľadné a po korektnom vyplnení vám príde aj automatické potvrdenie 
prihlásenia. 

                                                           Záväzná prihláška na seminár 
 

 
 
 

 

 

   ktorý sa bude konať (vyberte si jednu možnosť): 

☐       WEBINÁR: 09.03.2021, od 9.00 h /uzávierka prihlášok: 08.03.2021 (máte aj prístup k záznamu) 

☐       VIDEOSEMINÁR: 10.- 16.03.2021 (do 24:00 h)/ uzávierka prihlášok: do 10.03.2021                          

Obec / mesto / mestská časť/ iná inštitúcia                IČO: 

 

 

Telefón, e-mail:  

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:                             
 

 

                                                          POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                 uhradili z nášho účtu 

čiastku                                    pre (koľkých)                             účastníkov  seminára v prospech účtu Prima banka, a.s. 

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001       VS: 091003  KS: 0308  ŠS:                       IČO : 

 

V                                                                                     , dňa                                         

................................................................................ 

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

3.  

 

  

€        

  

Aplikácia zmien Zákonníka práce v personalistike a odmeňovaní zamestnancov obcí 
a škôl 

* webinár/videoseminár * 
 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcmichalovce@gmail.com

