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Vás pozývajú na seminár 

 

  

 

 

 

 

Vážená pani starostka / pán starosta, 
pozývame Vás na ďalšie, v tomto volebnom období posledné, podujatie pre starostov východné Slovenska, 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. Je rok komunálnych volieb, a preto aj výber tém tomu 
zodpovedá. Ponúkame vám mix tém – ekonomických, právnych, osobnostného rastu ...   
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania:  

Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 

Začíname obedom o 12.00 hod 

Prezencia:  25.9.2018 - od 12.45 – do 13.00 h 

Začiatok podujatia:   13.00 hod  !!! 
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 

Dátum konania:  

25. – 27. september 2018 / utorok – štvrtok - 3 dni 
č. účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254      VS: 252709 

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

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

 TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:  
 

1.deň:  
13.00 – 17.00  Ing. Michal Lažo 
Zodpovedné hospodárenie na prelome volebných 
období *rozpočtové hospodárenie a účtovná závierka* 
 

2. deň 
9.00 – 13.00  PhDr. Dušan Gallo 
Stratégie zvládania (zladenia) pracovného a osobného 
života starostu  *sám sebe manažérom* 

 

3.deň 
9.00 – 12.30      JUDr. Vladimír Pirošík 
GDPR a infozákon počas volebnej kampane a ... po nej. 
 

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

 

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:  17. september 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:                                          
„Dokážete to a aj by ste mali, a ak máte dosť odvahy začať, tak to urobíte.“ 

                                                                                                                                                                                Stephen Kung 
 
 

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:  

www.hotelbellevue.sk  
 

So srdečným pozvaním, 
      

 

               Ing. Ján KOKARDA                                 p. Jarmila LOPATOVÁ                                        PhDr. Dušan DEMČÁK, PhD. 

           predseda Rady RVC Košice                          predsedníčka Rady RVC Michalovce                              predseda Rady RVC Prešov 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  

STAROSTOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 
 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcpo@rvcvychod.sk
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  

 

1. deň:  utorok,  25.9.2018 

12.00 – 12.45    Obed 
         od 12.45      Prezencia na seminár 
 
 

 

13.00 – 17.30    Zodpovedné hospodárenie na prelome volebných období  
                          * rozpočtové hospodárenie a účtovná závierka v samospráve* 
                          Lektor:   Ing. Michal Lažo 
 

 Postavenie rozpočtu v územnej samospráve 
 Očakávané východiska k zostaveniu rozpočtu samosprávy pre rok 2019 
 Príprava rozpočtu v územnej samospráve - rozpočtový proces 
 Monitorovanie rozpočtu - plnenia rozpočtu 
 Význam účtovnej závierky pre samosprávu 
 Audit účtovnej závierky  
 Zistenia z auditu účtovných závierok a rozpočtového hospodárenia samosprávy 

 
 

 

18.00 – 20.00      Večera, voľný program 
21.00 – 24.00      Malý spoločenský večer 
 

 

2. deň:  streda,  26.9.2018 
          

         do 8.45      Raňajky 
 

9.00 – 13.00      Stratégie zvládania (zladenia) pracovného a osobného života starostu  
                          * sám sebe manažérom * 
                             Lektor:  PhDr. Dušan Gallo 
 

 Manažment života 
 Manažment vzťahov 
 Komunikačné stratégie 
 Manažment času 
 Strategický plán osobného rozvoja (Ako na to?) 

 
 

 

13.00 – 14.00      Obed 
14.00 – 18.00      Športové súťaže, voľný program 
18.00 – 21.00      Večera 
 

 

3. deň: štvrtok, 27.9.2018 
              

        do 9.00      Raňajky 

9.00 – 12.30      GDPR a infozákon počas volebnej kampane a .... po nej  

                            Lektor:  JUDr. Vladimír Pirošík 
 

 Prehľad najdôležitejších povinností obcí a miest podľa novej legislatívy na ochranu osobných 
údajov (GDPR) 

 Najčastejšie pochybenia samosprávy pri spracúvaní osobných údajov 
 Ochrana osobných údajov v rámci predvolebných kampaní 
 Informačné povinnosti samosprávy podľa Zákona o slobode informácií 
 Ďalšie informačné povinnosti podľa osobitných právnych predpisov 
 Otázky a odpovede 

 
 

12.30 – 13.30    Obed, záver  
 

 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
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zašlite do 17.9.2018  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 Bellevue, Horný Smokovec. 

           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: 252709 ,  KS: 0308   

V                                                                                               , dňa                                         

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                              pečiatka a podpis 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár 

PRACOVNÉ STRETNUTIE   STAROSTOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

Doplatok za jednoposteľovú izbu:  
Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo 
na recepcii Hotela Bellevue. Výška doplatku je 35 €/ osoba/ noc. Túto požiadavku pošlite nám, aby sme s 
hotelom koordinovali počty ubytovaní a izieb. Hotel vám poskytne túto službu len v prípade, že bude mať 
dostatočnú kapacitu.  
 
Doprava na miesto konania:  
AUTOM GPS = N 49° 08,4' E 20° 13,76' Z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – smer Smokovce.  
AUTOBUSOM Pravidelné vnútroštátne a medzinárodné linky premávajú priamo do Starého Smokovca.  
VLAKOM Z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – Tatranskou elektrickou železnicou do Starého 
Smokovca.  
Grand Hotel Bellevue sa nachádza cca 250 m od autobusovej a železničnej stanice v Starom Smokovci.  
 
Detail nájdete na mape:  
https://www.google.com/maps/place/GRAND+HOTEL+BELLEVUE/@49.139387,20.22909,15z/data=!4m2!3m
1!1s0x0:0x7f6570766d927116?hl=sk  
 
Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk   
V prípade, že využijete prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, uveďte doplnkové informácie: 
spolubývajúci, a požiadavku na jednoposteľovú izbu ako poznámku k menu prihláseného účastníka.  
 
Kontakt na hotel:  
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. Horný Smokovec 21 062 01 Vysoké Tatry Slovenská republika  
http://www.hotelbellevue.sk/  
Tel.: +421/ 52 4762 111, +421/ 905 385 271, +421/ 915 790 064 
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