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                                                                              Vás pozýva na seminár                                   RVC KE 2019/02    

 

  

 

 
Cieľová skupina:    
starostovia, riaditelia, odborní zamestnanci miest, obcí a ich rozpočtových a príspevkových organizácií 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   24. január 2019 / štvrtok 
Miesto konania:   Košice, SBD II.,  

                                 Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí 

Lektora:       Mgr. Katarína Tamášová 

Prezencia:    od  8.30 h, začiatok: 9.00 h 
     

    

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

   pre členov RVC KE:        20,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC KE:    36,- € / účastník   

   IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053                           

   SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

    VS: 2401 

PROGRAM  SEMINÁRA: 

➢ Prehľad zmien v zákone č. 553/2003 Z. z.  

➢ Ako sa zmení odmeňovanie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme ?  

➢ Zmeny  v charakteristikách pracovných tried. 

➢ Úprava počtu platových tried a platových stupňov.  

➢ Nové katalógy pracovných činností.  

➢ Diskusia.  

 
 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, pracovný materiál, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, 
organizačné náklady

 

Uzávierka prihlášok: 18. január 2019 
 

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame 
realizovať prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. 
 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756 
 

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného 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 Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských 
práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade 
neospravedlnenej neúčasti vložné nevraciame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň 
pred konaním podujatia. 
 
 
 

Citát 

„Všetci máme tri druhy tajomstiev.  

Tie, ktoré vieme iba my, tie, ktoré vedia všetci, a tie, ktoré vedia všetci okrem nás.“ 

J. Slováková 
 

 

 
So srdečným pozvaním,  
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice  
 
 

 
 

 

Novela zákona č. 553/2003 Z.z.  
 

o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
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ktorý sa uskutoční dňa 24.1.2019 v Košiciach, SBD II., Bardejovská 3 

zašlite do 18.1.2019 na adresu : 

RVC Košice 

Hlavná 68,  040 01  Košice 

alebo sa prihláste cez www.rvcvychod.sk , príp. mailom: rvcke@stonline.sk , alebo tel.: 0905 883 099 

 

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia 

 

 

Telefón, e-mail:  

 

 
Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:                             

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 
 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                 uhradili z nášho účtu 

 

čiastku                                    pre (koľkých)                             účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB, a.s. 

 

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 

VS: 2401  KS: 0308  ŠS: IČO organizácie  

 
 

 

V                                                                                     , dňa                                        

 

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

3.  

 

  

€        

  

Záväzná prihláška na seminár 
 

NOVELA ZÁKONA Č. 553/2003 Z.Z.  
O ODMEŇOVANÍ ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME 
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