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Vás pozývajú na seminár 
 

 

 

 
Cieľová skupina: pracovníčky obecných úradov, starostovia obcí Mikroregiónu Hornád

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   14.3.2018 – 16.3.2018 

Miesto konania:   Hotel Vinnay,  

  Vinianske jazero 

Prezencia: 14.3.2018 od 14.45 h, začiatok o 15.00 h 
  

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
   RVC Košice 

   IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053                           

   SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

Vyúčtovanie – na základe faktúr pre jednotlivé obce   

podľa prezenčných listín.

Časový harmonogram: 

1. deň, 14.3.2018 
 

Od 14.00  registrácia 
14.00 – 14.30 kávová prestávka 
  počas prezentácie 
14.30 – 18.00  1. vzdelávací blok 
18.00  večera 
 

  2. deň, 15.3.2018 
 

  Do 9.00  raňajky 
  9.00 – 13.00 2. vzdelávací blok 
  10.00 – 10.15 kávová prestávka 
  13.00  obed 
  14.00 – 18.00 spoločná porada 

  18.00  večera 

3. deň, 16.3.2018 
 

Do 9.00  raňajky 
9.00 – 12.00  3. vzdelávací blok 

12.00  obed 
 
13.00   ukončenie

 
 

1.     vzdelávací blok - Spoločenský protokol a rétorika na občianskych obradoch a slávnostiach 
Lektor: PhDr. Dušan Gallo  

Cieľ: Poskytnúť účastníkom prehľadné vedomosti z pravidiel a zásad komunikácie, osobnej prezentácie, spoločenského 
protokolu a rétoriky, ako základných predpokladov úspešného pôsobenia predstaviteľov samosprávy v rôznych pracovných 
pozíciách a  pri príprave a realizácii občianskych obradov a slávností. 
Cieľová skupina: 

- volení predstavitelia (primátori, starostovia, poslanci zastupiteľstiev), 
- členovia zborov pre občianske záležitosti, 
- matrikári, 
- pracovníci mestských a obecných úradov, v ktorých pracovnej náplni je práca v oblasti miestnej kultúry, 
- slávnostní rečníci na občianskych obradoch a slávnostiach, 
- účinkujúci na občianskych obradoch a slávnostiach, 
- pracovníci okresných osvetových (kultúrnych) stredísk 

PROGRAM : 
✓ Osobná prezentácia - IMIDŽ a verejné vystúpenia (príprava, chyby a rady) 
✓ Spoločenský protokol - základy praktickej etikety (spoločenský kontakt, zdvorilosť, takt) a profesionálne správanie 

a vystupovanie na občianskych obradoch a slávnostiach 
✓ Komunikácia - praktické rady úspešnej komunikácie a úspešné komunikačné stratégie na občianskych obradoch 

a slávnostiach 
✓ Rétorika na občianskych obradoch a slávnostiach - na čo si dať pozor pri prednese prejavu 
 

2.       vzdelávací blok – Infozákon a GDPR, praktické rady a informácie 
          Lektor:  JUDr. Vladimír Pirošík 

✓ Praktická aplikácia Infozákona, práva a povinnosti v tejto oblasti 
✓ Nová európska legislatíva (GDPR) a legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov (OÚ) 
✓ Kľúčové zásady spracúvania OÚ v praxi samospráv 
✓ Prehľad povinností obcí, miest a ich ROPO ako prevádzkovateľov informačných systémov 
✓ Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi 

 

ZLEPŠOVANIE KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB V SAMOSPRÁVE 
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✓ Bezpečnosť a ochrana OÚ – nové bezpečnostné opatrenia 
✓ Nové prevádzkovateľsko - sprostredkovateľské zmluvy 
✓ Zodpovedná osoba a jej povinnosti  - zmeny a novinky 
✓ Mlčanlivosť, poučenie 
✓ Záznamy o spracovateľských operáciách (predtým evidencia informačných systémov) 
✓ Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov 
✓ Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie  zamestnanca na pracovisku a v spoločných 

priestoroch 
✓ Vytváranie a šírenie fotografií a videozáznamov 
✓ Ochrana práv dotknutých osôb 
✓ Úrad na ochranu osobných údajov SR: organizácia, pôsobnosť, kontrola, konanie 
✓ Sankcie až do 20 miliónov eur za nedodržanie zákona 
✓ Zverejňovanie osobných údajov podľa osobitných predpisov 
✓ Najčastejšie porušenia legislatívy v oblasti ochrany OÚ a námety na riešenie 

 

3.       vzdelávací blok – Riešenie zložitých situácií 
          Lektor: PhDr. Ľubomíra Hnatová 

✓ Riešenie zložitých situácií 
✓ Ako sa nepopáliť v zložitej situácii? 
✓ Komunikovanie nepríjemných informácií 
✓ Zásady slušnosti  a budovanie vzťahu 
✓ Ako informovať druhého človeka o jeho nepríjemnom správaní?  
✓ Stres z nepríjemnej situácie a spôsoby, ako ho prekonať

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

Do vyúčtovania podujatia bude zahrnuté: ubytovanie a hotelové služby, poplatok za seminár, občerstvenie, lektori, 

prenájom priestorov, organizačné náklady. 

Potvrdenie účasti - menný zoznam: do 6. marca 2018 

Prihlasovať sa môžete cez www.rvcvychod.sk , alebo mailom na kokarda@zdana.dcom.sk,  rvcke@stonline.sk. 

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756 

Po ukončení podujatia bude každej obci vystavená faktúra na základe prezenčnej listiny a skutočných nákladov na toto 

podujatie. RVC Košice nie je platcom DPH.  Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade nákladov za podujatie 

a spolu s faktúrou a výpisom z účtu  o úhrade tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou 

v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

         

So srdečným pozvaním,  

Ing. Ján Kokarda, RZO Hornád 

 Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice    
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ktorý sa uskutoční v dňoch 14. – 16.3.2018  

Hotel Vinnay, Vinianske jazero 

Obec   

 

 

Telefón, e-mail :  

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov :                             

 

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR 
 

ZLEPŠOVANIE KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB V SAMOSPRÁVE 
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