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Vás pozývajú na seminár                                          RVC Michalovce – 24/2022 

 

  

 

 

 

Cieľová skupina –  primátori, starostovia, prednostovia úradov, vedúci zamestnanci miest a obcí, riaditelia a zástupcovia 
škôl, školských zariadení a iných inštitúcií 
 

Vážení manažéri a riadiaci pracovníci, 
radi by sme vás pozvali na premiéru spoločného pracovného stretnutia. Manažér predstavuje profesiu, prostredníctvom 
ktorej disponuje rôznymi oprávneniami, má určitú mieru zodpovednosti a narába s významnými zdrojmi. Keďže manažéri sú 
zodpovední za dosahovanie výsledkov prostredníctvom špecializovaného úsilia iných ľudí, individuálne, v skupinách, alebo 
v organizáciách, rozhodli sme sa venovať pozornosť tejto profesijnej skupine. Pevne veríme, že situácia bude naďalej 
priaznivá. Pripravili sme si pre vás formát, v ktorom nebude chýbať diskusia.  
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania: 

Grand hotel Permon, Podbanské 

Dátum konania: 

11. –13. máj 2022 / streda - piatok 
 

Prezencia:  od 12.30 – do 13.00 hod. 

Začiatok podujatia:   13.00 hod.   

Obed :  12.00 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 
pre členov RVC KE/MI/PO:            272,- € /účastník 

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:      292,- € /účastník 

číslo účtu:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001 

VS:  11130522   

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 
 

1.deň:  

   13.00 – 18.00   Ing. Peter Sklenčár, PhD., MBA 

   Public relations a kultúra organizácie v podmienkach 

samosprávy 

  2. deň 

   9:00 - 13:00  Ing. Erika Kusyová 

   Ako riadiť procesy a informačné systémy v samospráve 

3. deň 

9.00 – 13.00     Doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 

   Pracovnoprávne minimum pre manažérov v obecnej 

samospráve 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné 
náklady.  
Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC Prešov, RVC 
Rovinka, RVC Rimavská Sobota, RVC Senica, RVC Štrba, RVC Trenčín, RVC Trnava. 
 

Uzávierka prihlášok:  4. Máj 2022 
 

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Michalovce. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické prihlasovanie 
sa  cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený účet a vopred.  
 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku 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. v znení 
neskorších predpisov. RVC Michalovce nie je platcom DPH.   

Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO: 35532882, DIČ: 2021010420 
 

Motto:                                     
                                           „Neexistuje žiadny limit, ktorý by určil, akým dobrým sa môžete stať. 
                                 Každý manažér má potenciál stať sa excelentným manažérom počas svojej kariéry.“   
                                                                                                                                                                                           Brian Tracy                                                                                                                                                              
 
 
Veríme, že si nájdete čas na premiéru výnimočného stretnutia. 
So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia: 

                                                                                           Ing. Ľubomíra Borošová, riaditeľka RVC Košice 
                                                                                                                  Ing. Lucia Pavliková, MBA, riaditeľka RVC Michalovce 
                                                                                                                  Ing. Dušan Verčimak, riaditeľ RVC Prešov 
 
 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE 
Manažérov v samospráve 

 

 

http://www.rvcvychod.sk/
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  

 

1. deň:  streda - 11.5.2022 
12.00 -13.00         Obed 
       od 12.30         Prezencia na seminár 

13.00 – 18.00  Public relations a kultúra organizácie v podmienkach samosprávy. 

                          Lektor:     Ing. Peter Sklenčár, PhD., MBA 

❖ Podstata public relations (PR) v podmienkach samosprávy.  
❖ Význam PR pre obec, mesto a pre manažérov v samospráve. 
❖ Nástroje PR v podmienkach samosprávy. 
❖ Pozitívna komunikácia a práca s médiami. 
❖ Krízová komunikácia a práca s médiami. 
❖ Nové médiá. 
❖ Identita organizácie. 
❖ Kultúra organizácie. 
❖ Etika na pracovisku. 
❖ Etiketa v pracovných vzťahoch. 

 
18.00 – 21.00       Večera, voľný program 
 

 

2. deň:  štvrtok - 12.5.2022 
 

 do 9.00                Raňajky 

09.00 – 13:00      Ako riadiť procesy a informačné systémy v samospráve 

                               Lektorka: Ing. Erika Kusyová 
 identifikácia a organizačné zabezpečenie originálneho a preneseného výkonu povinností, súvisiace procesy, so 
zameraním na: 

❖ zverejňovanie dokumentov a údajov (na webovom sídle, CUET, CRZ, .. ) 
❖ egovernment - prijímanie podaní a vydávanie rozhodnutí v elektronickej podobe 
❖ oficiálna mailová komunikácia, podávanie projektov a práca s prílohami 
❖ potreba prepájania, prispôsobovania informačných systémov 
❖ technické zabezpečenie, kontrola procesov a súladu s legislatívou, optimalizácia a ďalší vývoj 
❖ kybernetická bezpečnosť 

Čo a ako má dodržiavať samospráva a jej zamestnanci, čo sa kontroluje. 
 
13.00 – 14.00        Obed 
18.00 – 21.00       Večera, voľný program 

 
3. deň: piatok – 13.5.2022 
do 9.00                 Raňajky 

9.00 – 13.00        Pracovnoprávne minimum pre manažérov v obecnej samospráve 

                              Lektorka:  Doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 
❖ Kompetencie starostu obce v pracovnoprávnych vzťahoch (postavenie zamestnávateľa) 
❖ Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru  

- predzmluvné vzťahy – informačné povinnosti 
- pracovná zmluva a jej náležitosti – čo tvorí podstatné náležitosti pracovnej zmluvy 
- skúšobná doba - jej úskalia a možnosti 
- pracovná náplň – jej správna interpretácia 
- zmena obsahu pracovnej zmluvy – dohoda o zmene pracovných podmienok, jednostranné 

preradenie 
- skončenie pracovného pomeru (výpoveď, výpovedná doba, okamžité skončenie pracovného 

pomeru, dohoda o skončení pracovného pomeru) 
❖ Odstupné a odchodné 
❖ Druhy pracovných pomerov  

- súbežné pracovné pomery 
- pracovný pomer na neurčitý čas 
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-  pracovný pomer na dobu určitú 
- Pracovný pomer na kratší pracovný čas 

❖ Doručovanie písomnosti v pracovnoprávnych vzťahoch 
❖ Prekážky v práci – na strane zamestnancov a na strane zamestnávateľa 
❖ Dovolenka – kto rozhoduje o čerpaní dovolenky 
❖ Práca nadčas. Aké má limity? 
❖ Monitoring zamestnancov a diskriminácia 

 
13.00 – 14.00        Obed, Záver 

 

Zaslanie vašich otázok: 
svoje otázky môžete zaslať vopred  - najneskôr do 4.5.2022  na e-mail: rvcmichalovce@gmail.com. 
Lektori sa budú môcť dôkladnejšie pripraviť a zaslané otázky zaradíme do programu stretnutia /samozrejme  
pri  zachovaní anonymity/.  
 

 

AKO sa na podujatie prihlásiť? 
 

Voči RVC vás prosíme o elektronické prihlásenie klikom na modrú šípku označenú „Prihláška“. Týmto vstúpite 

priamo do podujatia na našom webe, kde si môžete prečítať obsah, podmienky účasti a priamo sa na podujatie aj 

prihlásiť. Vyplníte elektronickú prihlášku a odošlete jedným klikom. 

Po korektnom vyplnení vám príde automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete použiť ako účtovný doklad. 
 

                                                                                                                                                                                        
https://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=1903 
https://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=1903 
 
                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Doplatok za jednoposteľovú izbu: 

Jednoposteľové izby budú akceptované v prípade, že nám to umožní hotelová kapacita. 
Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii 

Hotela Permon. Výška doplatku je  40€/ osoba/ noc. Túto požiadavku nám vopred avizujte v prihláške, resp. v poznámke, 

ak sa prihlasujete cez webovú stránku. Potvrdíme vám ju až v čase uzávierky, t.j. 4.5.2022. 

Doprava na miesto konania: 
Odporúčame vám dopraviť sa na miesto konania vlastnou dopravou, autom.  
 

Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk: 
Odporúčame túto formu prihlasovania. V prihláške uveďte svojho spolubývajúceho. V prípade iných požiadaviek, uveďte 
to prosím do poznámky. Úhradu preveďte včas cez účet. Zmeny pred podujatím hláste čo najskôr, aby sme mohli včas 
reagovať a zabezpečiť vám v hoteli všetky služby. 
 

Kontakt na hotel   GRAND HOTEL PERMON****,  Podbanské, Vysoké Tatry, Slovenská republika 
                                  Grand hotel Permon, s.r.o., 032 42 Pribylina 1486, Tel.:  +421-52-471 01 11       
     E-mail: hotelpermon@hotelpermon.sk,  http://www.hotelpermon.sk/ 
                   GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE  
Manažérov v samospráve 

 

Záväzná prihláška (kliknite na modrú šípku) 

 
 

PRIHLÁŠKA 

https://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=1903
https://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=1903
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:hotelpermon@hotelpermon.sk
http://www.hotelpermon.sk/
https://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=1903

