Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Košice
RVC Košice – 2019/42

Vás pozývajú na kurz

RVC KE 2019/42

Cieľová skupina: riaditelia škôl – základných, materských, ostatných školských zariadení

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Dátum konania: 23.- 24. október 2019/streda - štvrtok
Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3
Zasadačka na 1. poschodí
Prezencia: 23.10.2019, od 8.30 h, začiatok: 9.00 h
Záver: 1. deň, 23.10.2019 – o 15.00 h (s obedom v cene)
2. deň, 24.10.2019 – o 13.00 h (bez obeda)
Lektorka: Mgr. Tamášová Karácsonyová Katarína

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
pre členov RVC KE/MI/PO:

110,- € / účastník

pre nečlenov RVC KE/MI/PO: 130,- € / účastník
IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
VS: 232410

OBSAH KURZU:
• Prehľad základných právnych predpisov, ako napr.
o Zákonník práce – čo všetko a ako sa má aplikovať – špecifiká školstva,
o zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
o zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
novinky po zmene zákona č. 138/2019 o PZ a OZ
o zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch NOVÉ
o zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,
o zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.
• Komunikácia so zástupcami zamestnancov a kolektívne pracovnoprávne vzťahy
• Vybrané okruhy problematiky Zákonníka práce a personalistiky
• Ochrana osobných údajov novinky po zmene zákona č. 138/2019 o PZ a OZ
• Ekonomika školy
• Rozpočet, rozpočtové pravidlá a finančná kontrola
• Základy a zásady účtovníctva
• Verejné obstarávanie novinky od 1.1.2019
• Tvorba vnútorných predpisov
• Prehľad povinných vnútorných predpisov

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, pracovný materiál, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné
náklady.
Uzávierka prihlášok: 15. október 2019
Prihlasovať sa môžete cez www.rvcvychod.sk , mailom, telefonicky. 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:

„Líder podáva najlepší výkon vtedy, keď ľudia nevedia, že existuje. Keď je jeho úloha splnená, práca
dokončená, cieľ naplnený a jeho tím povie: „urobili sme to sami.“
Lao-C’
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RVC KE, MI a PO sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel: 055/ 684 11 61, 0905 883 099, rvcke@stonline.sk, www.rvcvychod.sk

Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Košice
RVC Košice – 2019/42

Záväzná prihláška na seminár

ktorý sa uskutoční v dňoch 23.-24.10.2019 v Košiciach, SBD II., Bardejovská 3, Zasadačka na 1. poschodí
zašlite do 15.10.2019 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

Člen RVC:

RVC Košice

RVC Michalovce

RVC Prešov

Telefón, e-mail:

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:
1.
2.
3.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa
čiastku

uhradili z nášho účtu

€

pre (koľkých)

účastníkov seminára v prospech účtu VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
VS: 232410 KS: 0308 ŠS: IČO organizácie

V

, dňa

................................................................................
pečiatka a podpis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RVC KE, MI a PO sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel: 055/ 684 11 61, 0905 883 099, rvcke@stonline.sk, www.rvcvychod.sk

