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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 – 
materských, základných a stredných), 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 – právnych, ekonomických, osobnostného rastu a pod.  
  

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

Miesto konania:  

Grand Hotel Permon, Podbanské 
 

Dátum konania:  

27. – 29. marec 2019 / streda - piatok  
Obed: 12.00 hod. 

Prezencia:  od 12.45 – do 13.00 hod. 

Začiatok podujatia:   13.00 hod.   
 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
 

pre členov RVC KE/MI/PO:            215,- € /účastník   

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:       235,- € /účastník   

č. účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254      VS: 272903 

   
 

  TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV  
 

1.deň:  
13.00 – 17.00 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.  
Právny vzťah obcí a škôl, VZN v oblasti školstva. 
 
 

   2. deň: 
9.00 – 13.00  prof. PhDr. Iveta  Kovalčíková, PhD. 

doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD. 
Mgr. Blanka Tomková, PhD., 

(Ne)myslím, teda (nie) som.  

 
 

3.deň:  

9.00 – 13.00    Mgr. Katarína Tamášová  
Pracovno-právne povinnosti zamestnávateľa – konzultácie 
cez vzorové tlačivá. 
 
 
 

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

 

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:  20. marec 2019 

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:                                          
„Niekedy zvíťazíš a inokedy sa niečo nové naučíš.“ 

                                                                                                                                                                   Robert Kiyosaki 
 
 

 
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 
 

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:  streda,  27.3.2019 
 

   12.45 – 13.00     Prezencia na seminár 
 

13.00 – 17.30      Právny vzťah obcí a škôl, VZN v oblasti školstva 
                                  Lektor:  doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.  
 

 Vymenúvanie riaditeľa školy a školského zariadenia. 
 Odvolávanie riaditeľa školy a školského zariadenia. 
 Pracovnoprávny status riaditeľa školy a školského zariadenia. 
 Kontrolná právomoc hlavného kontrolóra a starostu vo vzťahu k škole a školskému zariadeniu. 
 Školské VZN 
 Dôraz doterajšie právne otázky a prípady - rozhodovacia činnosť súdov (judikatúra). 

 
 

 

2. deň:  štvrtok,  28.3.2019 
 

             do 9.00      Raňajky 
 

  9.00 – 13.00    (Ne)myslím, teda (nie) som.  
                                 Lektori: prof. PhDr. Iveta  Kovalčíková, PhD., doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD.,  
                                                Mgr. Blanka Tomková, PhD., 
  

 Kognitivizácia edukačného procesu: výskum a jeho praktické aplikácie v školskom prostredí  (APVV-15-0273) 
 PISA a školská politika 
 Myslenie a matematika 
 Myslenie a (slovenský) jazyk  

 

 

3. deň: piatok, 29.3.2019 
 

             do 9.00        Raňajky 
 

  9.00 – 13.00        Pracovno-právne povinnosti zamestnávateľa – konzultácie cez vzorové tlačivá 
                                Lektorka:  Mgr. Katarína Tamášová   
  

 Pracovný pomer a odmeňovanie  
(pracovná zmluva, platový dekrét, pracovná náplň, mlčanlivosť, informovanie o vnútorných predpisoch, 

dohody mimo pracovného pomeru, atď.)  

 Zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa  
(dohoda o hmotnej zodpovednosti, karta na zverené predmety, škodová komisia, atď.)  

 
 
 

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. Aktuálne sa to stane až po našej akceptácii.  
 

Doprava na miesto konania: 

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

Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk: 
V prípade, že využijete prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, uveďte doplnkové informácie: požiadavku na jednoposteľovú izbu 
ako poznámku k menu prihláseného účastníka.  
 

Kontakt na hotel: GRAND HOTEL PERMON**** 
   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 
 
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/ 
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ktoré sa uskutoční v hoteli Permon, Podbanské v dňoch 27.-29.3.2019, 

zašlite do 20.3.2019  na adresu: 
RVC Prešov 

Námestie mieru 1,  080 01  Prešov 
cez www.rvcvychod.sk , alebo mailom  rvcpo@rvcvychod.sk    

051 / 77 34 215, M: 0915 910 400 
 
 

           Člen RVC (KE/MI/PO) 

              Nečlen   RVC 
 

         Ak ste sa prihlásili cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk,  
                                     tak už nemusíte zasielať  tlačenú prihlášku mailom, resp. poštou.                           

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 

                                         VS: 272903 ,  KS: 0308   

 

V                                                                                               , dňa                                         

  

 

 

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

                                                                                                                                                              pečiatka a podpis 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE RIADITEĽOV ŠKÔL 
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