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Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov 
  Vás srdečne pozývajú na seminár 

 
 

 

 

Pre profesijnú skupinu personalisti a mzdárky obcí a škôl, ktoré okrem výkladu platných aktuálnych zákonov, 

poskytuje priestor na otázky a širšiu konzultáciu. 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania: 18. - 19. 10. 2018 /štvrtok - piatok 

Miesto konania: Hotel Glamour, Zempl. Šírava, časť Kaluža 

Prezencia:  18. októbra 2018, do 10,45 hod., začiatok 11,00 hod.  

Účastnícky poplatok:  

pre členov RVC KE, MI, PO:        125 € /účastník   

pre  nečlenov  RVC:                     145 € /účastník   

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001 

VS:18191018   

 

Témy vzdelávacich blokov: 

 1.deň: 11,00 – 17,30 

 Ochrana osobných údajov (GDPR) 

( praktické skúsenosti s novou právnou úpravou) 

Lektor: JUDr. Vladimír Pirošík 
 

 2. deň:  8,30 – 16,00 

 Zákonník práce 
(vybrané inštitúty Zákonníka práce) 

 Lektorka : JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 

 
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:  15. októbra 2018             

2016Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Michalovce. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné 

alebo mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk. Aby nedošlo k skomoleniu Vašich 
prihlasovacích údajov,  neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený 
účet a vopred. Počet účastníkov je obmedzený do 75 účastníkov. 

 

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: 

„Robte to, z čoho máte strach. A robte to opakovane. To je najrýchlejší spôsob ako strach poraziť.“ 
 

Dale Carnegie 

 
   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.  

So srdečným pozvaním,  
  

JUDr. Gabriela Štefanová, RVC Michalovce               

Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice  

Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov  

 

                         MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA OBCE A ŠKOLY 

                                                                       2. časť   
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                                             PROGRAM SEMINÁRA:  

 
1. deň:  štvrtok,  18. 10. 2018 
  do 10,45  Prezentácia,  (ubytovanie po 11,00 hod.) 

  12,00 – 13,00  Obed 

  11,00 – 17,30  Prvý  vzdelávací blok:  

                                   Ochrana osobných údajov (GDPR),  praktické skúsenosti s novou právnou úpravou 

 

Lektor: JUDr. Vladimír Pirošík 

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

Obsah: 

1. Prehľad povinností samospráv podľa GDPR a nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných  
         údajov, účinného od 25. 5. 2018 
2.     Najčastejšie nedostatky obcí a miest pri dodržiavaní GDPR legislatívy a sankcie 
3.     Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch 
4.     Nová bezpečnostná dokumentácia 
5.     Súkromie zamestnanca na pracovisku 
6.     Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov 
7.     Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov 
8.     Poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov podľa osobitných predpisov 
9.     Diskusia 

 
  17,30    Večera     

  20,00 – 22,00  Konzultácie       (otázky na lektorov napíšte spolu s prihláškou cez web stránku) 

 

 

2. deň: piatok, 19. 10. 2018 

  7,30   -   8,30  Raňajky 

  12,00 – 13,00  Obed 

  8,30 –  16,00  Druhý  vzdelávací blok :  

                               Zákonník práce, (vybrané inštitúty Zákonníka práce) 
 

Lektorka : JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 

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

Obsah: 

1. Zodpovednostné právne vzťahy  

• zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumciou viny a s prezumciou neviny 

• zodpovednosť zamestnávateľa za škodu 

2. Materská dovolenka a rodičovská dovolenka 

• podmienky poskytovania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky 

• predĺženie a prerušenie materskej alebo rodičovskej dovolenky 

• návrat zamestnanca do práce po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky 

3. Súbežné pracovné pomery 

• súbeh viacerých pracovných pomerov vo vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi 

• súbeh viacerých pracovných pomerov vo vzťahu k viacerým zamestnávateľom 

 

 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcvychod.sk/
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4. Prekážky v práci 

• prekážky v práci na strane zamestnanca 

- so zameraním najmä na prekážky z dôvodu všeobecného záujmu (napr. výkon verejnej funkcie a pod.) 

- z dôvodu dobrovoľníckej činnosti, zvyšovanie kvalifikácie 

- dôležité osobné prekážky v práci (lekárske vyšetrenia, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho 

zariadenia, smrť rodinného príslušníka a pod.) 

• prekážky v práci na strane zamestnávateľa 

5. Osobný spis zamestnanca 

• z pohľadu Zákonníka práce 

• z pohľadu zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registatúrach 

• z pohľadu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 (nariadenia GDPR) a zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

6. Vybrané modelové prípadové štúdie (praktické otázky z aplikačnej praxe) 
 

14,00 Obed a záver. 

 

 

 

DOPLŇUJÚCE  INFORMÁCIE: 

Kontakt na hotel: 

Hotel Glamour 

Zemlínska šírava 

072 36 Kaluža 

e.mail:  recepcia@hotelglamor.sk 

tel.: +421908 783 632 

 

Doprava na miesto konania seminára: 
Z Michaloviec smer Zemplínska šírava:  

-autobusová /vlaková stanica Michalovce, ďalšie autobusové spojenie smer Zemplínska Šírava – Kaluža – Klokočov, Jovsa, vystúpiť na 

zastávke v časti Kaluža-Kamenec, cca 9 km. Hotel sa nachádza v dolnej časti pod cestou cca 200 m,  
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ktorý sa uskutoční v dňoch 18. – 19. októbra  2018 /štvrtok - piatok, Hotel Glamour, Zempl. Šírava, časť Kaluža 
zašlite do 15. októbra 2018  na adresu: 

                                                   RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30,  071 01 Michalovce 
cez web stránku alebo mailom: 

www.rvcvychod.sk,  M: 0915 969634,0918125777 alebo rvcmichalovce@gmail.com 

Názov obce/ mesta/ MČ 
 

 

Telefón, e-mail:  

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka /funkcia:                        

 

 

Ubytovanie v 2-posteľových izbách. Budem ubytovaný(á) s: 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                       uhradili z nášho účtu č.  

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

IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001, SWIFT (BIC)kód banky: KOMASK2X 

   VS: 18191018 ,   KS: 0308,   ŠS: IČO organizácie, 

 IBAN: ...................................................................... 

 

V                                                                               , dňa                                         

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

                                                                                                                                                              pečiatka a podpis 

 

 

 

 
 

        

  

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR 

MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA OBCE A ŠKOLY    
                                                                          2. časť   
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   EEEXXXEEEKKKÚÚÚCCCIIIEEE      PPPRRRIII    VVVÝÝÝKKKOOONNNEEE       MMMIIIEEESSSTTTNNNYYYCCCHHH      DDDAAANNNIII       AAA   PPPOOOPPPLLLAAATTTKKKOOOVVV   
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