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Vás pozývajú na seminár 

 

  

 

 

 

 
Vážená pani riaditeľka / pán riaditeľ, 
pozývame Vás na ďalšie z podujatí pre profesijnú skupinu riaditeľov škôl a ich zástupcov (všetkých typov a zriaďovateľov), 
ktoré organizujeme spoločne pre Košický a Prešovský samosprávny kraj. Vybrali sme pre vás témy, ktoré sú z vašich námetov 
z posledných stretnutí, resp. to čo nám aktuálna doba priniesla. Ponúkame vám mix tém – ekonomických, právnych, 
osobnostného rastu a pod.  
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

Miesto konania:  

Grand Hotel Permon, Podbanské 

Prezencia:  11.4.2018 - od 11.00 – do 11.30 h 

Začiatok podujatia:   11.30 hod  !!! 

 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
 

Dátum konania:  

11. – 13. apríl 2018 / streda – piatok - 3 dni 

č. účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254      VS: 111304 

pre členov RVC KE/MI/PO:            209,- € /účastník   

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:       229,- € /účastník   

  
  
 
 
 

 TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV  
 

1.deň:  
11.30 – 14.50 Mgr. Katarína Tamášová 
Personalistika a ekonomika v práci riaditeľa školy 
 

15.10 – 18.00  Ľubomíra Hnátová, PhD.  
Rola riaditeľa v procese edukácie a výchovy 
 

   2. deň: 
9.00 – 12.45  Mgr. Katarína Tamášová 
Personalistika a ekonomika v práci riaditeľa školy – 
pokračovanie témy 
 

12.45 – 15.00 – Ing. Dr. Nora Lauková 
Manažovanie konfliktov s rizikovými rodičmi a deťmi 
v škole – ako ich zvládnuť 
 

3.deň:  

8.30 – 12.30    JUDr. Vladimír Pirošík 
Slobodný prístup k informáciám – najčastejšie problémy 
v školách a ich riešenia 

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

 

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady 

Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov. 

Uzávierka prihlášok:  4. apríl 2018 

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo mailové 

prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk. Aby nedošlo ku skomoleniu Vašich prihlasovacích údajov, 

neodporúčame telefonické prihlasovanie. 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 Prešov nie je platcom DPH.   

Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937 
 

Motto:                                          
„Tí, ktorí chcú mať vždy pravdu, sa nikdy nič nové nenaučia.“ 

                                                                                                                                                                   Neznámy autor 
 

Veríme, že aj v tejto uponáhľanej dobe a napriek mnohým povinnostiam, s ktorými sa každý deň stretávate, si dokážete zariadiť čas 
v prospech tohto vzdelávacieho podujatia. Hotel ponúka kvalitné relaxačné služby, ktoré môžete využiť: http://www.hotelpermon.sk/  
 

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia :  
 

Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov 
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice 
JUDr. Gabriela Štefanová, RVC Michalovce 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE 

RIADITEĽOV ŠKÔL 
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  
 

1. deň:  streda,  11.4.2018 

   11.00 – 11.30    Prezencia na seminár 
 

11.30 – 14.50      PERSONALISTIKA  A EKONOMIKA V PRÁCI RIADITEĽA ŠKOLY 

                                 Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová   
 

 Všeobecný prehľad o personálnej práci – aktuality v legislatíve  
 Niektoré nedostatky a porušenia v praxi  
 Zákaz diskriminácie vo všeobecnosti  
 dovolenke vo všeobecnosti – viete ako správne na plán dovoleniek?  
 Pracovné voľno z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca vo všeobecnosti  
 Pracovný čas – evidencia pracovného času a dochádzka zamestnancov  
 Práca nadčas, evidencia práce nadčas – príplatok alebo náhradné voľno?  
 Práca nadčas  alebo pracovná pohotovosť – aplikujete správne pri ŠvP, lyžiarskych výcvikoch... atď.  

 

   12.30 – 13.30    Obed 
         

15.10 – 18.00    ROLA RIADITEĽA V PROCESE EDUKÁCIE A VÝCHOVY 

                                  Lektorka: Ľubomíra Hnátová, PhD. 
   

 Výchova ako súčasť edukácie.  
 Záťažové situácie a konflikty ...    ... a ako to všetko  zvládnuť v procese edukácie? 
 Horúce témy dnešných dní: šikana a mobbing  
 Riaditeľ – zamestnanci - deti – rodičia  
 Psychohygiena,  zvládanie emócií a stresu 

 
 

              18.00      Večera, voľný program 
 
 

2. deň:  štvrtok,  12.4.2018 

             do 8.30      Raňajky 
 

  9.00 – 12.45    PERSONALISTIKA A EKONOMIKA V PRÁCI RIADITEĽA ŠKOLY – POKRAČOVANIE  

                                 Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová   
 

 Odmeny, rozhodnutie o odmene, priznanie odmeny, a kritériá na priznávanie odmien  
 Krúžková činnosť, vzdelávacie poukazy, evidencia a odmeňovanie za krúžkovú činnosť  
 Smernica o zásadách vykonávania krúžkovej činnosti  
 Osobitosti pri dohodách o pracovnej činnosti a dohodách o vykonaní práce  
 Evidencia dohôd a povinná evidencia práce „dohodárov“   
 Pracovné cesty a  bludisko v kombinácii pracovná cesta – dovolenka – pracovné voľno na vzdelávanie – 

aplikujete správne zákon o cestovných náhradách, zákonník práce a zákon o sociálnom fonde?  
 Evidencia pracovných ciest 
 Posudzovanie času stráveného na  pracovnej ceste  
 v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce, náhrada za stratu času 
 osobitosti pri školských výletoch, ŠvP, lyžiarskych výcvikoch, atď.  
 Špecifiká pre ZŠ, MŠ z pohľadu zamestnávateľa, z pohľadu zriaďovateľa, z pohľadu riaditeľa školy, 

z pohľadu subjektu s právnou subjektivitou, a z pohľadu subjektu bez právnej subjektivity 
 Máte smernicu upravujúcu využitie pracovného času zamestnancov?  Možno po školení zistíte, že ju 

potrebujete.  
 

     13.00 – 14.00     Obed 
 

  12.45 – 15.00      MANAŽOVANIE KONFLIKTOV S RIZIKOVÝMI RODIČMI A DEŤMI V ŠKOLE – AKO ICH ZVLÁDNUŤ 

                                   Lektorka: Ing. Dr. Nora Lauková  
 

 Ukážka možnosti vzdelávania v Manažérskej pedagogickej akadémii.    
 Prezentácia programu „Ako efektívne manažovať Vašu školu“.                             
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3. deň: piatok, 13.4.2018 

             do 8.30      Raňajky 

  8.30 – 12.30      SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM – NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY V ŠKOLÁCH A ICH RIEŠENIA 

                                  Lektor:  JUDr. Vladimír Pirošík 

 Prehľad častých pochybení pri sprístupňovaní informácií na žiadosť podľa zákona o slobode informácií 
 Ochrana osobných údajov a osobnosti ako právny základ na odmietnutie informácie  
 Ochrana obchodného tajomstva, autorskoprávna ochrana  
 Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí o informácie  
 Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a ďalších dokumentov  
 Opakované použitie informácií (OPI) - ozrejmenie zákonného inštitútu OPI prijatého zákonom č. 340/2015 

Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2016 mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií  
 Otázky a odpovede 

 

     12.30 – 13.30      Obed, záver  

 
 
 
 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

Doplatok za jednoposteľovú izbu: 

Jednoposteľové izby budú akceptované iba v prípade, že bude voľná kapacita v hoteli !!! 
Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii 
Hotela Permon. Výška doplatku je 38 €/ osoba/ noc. Túto požiadavku nám vopred avizujte v prihláške, resp. v poznámke, 
ak sa prihlasujete cez webovú stránku.  
 
Doprava na miesto konania: 
Odporúčame vám dopraviť sa na miesto konania vlastnou dopravou, autom. 
V prípade potreby vieme zabezpečiť aj dopravu z Popradu do hotela (minimálne 10 záujemcov o túto službu). Cena 
prepravy bude 10 €/osoba. Záujem o túto službu nám zašlite spolu s prihláškou, aby sme stihli zabezpečiť všetko 
potrebné. O detailoch vás budeme včas informovať. 
 
Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk: 
V prípade, že využijete prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, uveďte doplnkové informácie: záujem o prepravnú 
službu a požiadavku na jednoposteľovú izbu ako poznámku k menu prihláseného účastníka.  
 
Kontakt na hotel: GRAND HOTEL PERMON**** 
   Podbanské, Vysoké Tatry 
   Slovenská republika 
                                               Poštová adresa: Grand hotel Permon, s.r.o., 032 42 Pribylina 1486 
   Tel.:  +421-52-471 01 11       
                                               Rezervácie: +421 914 33 00 33       
   Fax: +421-52-449 01 33 
   E-mail: hotelpermon@hotelpermon.sk  
   http://www.hotelpermon.sk/  
   GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E 
Zastávka autobusu: "Pribylina - Permon" alebo "Pribylina - Zruby" 
(informujte sa prosím u šoféra autobusu) 
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zašlite do 4.4.2018  na adresu: 
RVC Prešov 

Námestie mieru 1,  080 01  Prešov 
alebo faxom, zázn., tel., mailom: 

051 / 77 34 215, rvcpo@rvcvychod.sk   M: 0915 910 400, alebo cez www.rvcvychod.sk 

ktoré sa uskutoční v hoteli Permon, Podbanské. 

           Člen RVC (KE/MI/PO) 

              Nečlen   RVC 
                                   

Názov inštitúcie  
 

 

Telefón, e-mail :  

 

 

Titul, meno a priezvisko účastníka / účastníkov :                        

 

 

 

Ubytovanie v 2-posteľových izbách. Budem ubytovaný s: 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ   

 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                 uhradili z nášho účtu č.  

čiastku                                            €   pre                        (koľkých )  účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB,  

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

(č ú.: 2578922254 / 0200) 

                                         VS: 111304 ,  KS: 0308   

V                                                                                               , dňa                                         

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                              pečiatka a podpis 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE RIADITEĽOV ŠKÔL 
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