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Vás pozýva na praktický seminár 
 

  

 

 

 
 

 

Program je zameraný na odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov školstva. Pre obce je účasť vhodná len 
v prípade, ak majú školy bez právnej subjektivity a majú záujem o problematiku školstva. Keďže posledná 
vyhláška ministerstva školstva, ktorá platí od 15.januára 2020 je veľmi  ťažká na prácu, tento pracovný seminár je 
vhodný a zameraný na prácu v menších skupinách – max. 50 účastníkov.  
 

Cieľová skupina:   mzdári škôl, prípadne obcí, ktoré spracovávajú mzdy pre školy bez právnej subjektivity 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   11.3.2020 / streda                              

Miesto konania:    Prešov, Okresný úrad  

                                 Námestie mieru 3, malá zasadačka     

Lektorka:         Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 

Prezencia:       od  8.30 h          Začiatok:    9.00 h    

     ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

     pre členov RVC PO:        35,- € / účastník 

     pre nečlenov RVC PO:   50,- € / účastník   

     IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254 

     SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

     VS:  1103 

 
PROGRAM  SEMINÁRA: 
 

 Prehľad príslušnej legislatívy s dôrazom na odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov (vybrané ustanovenia 
zákonov)  

 Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z.  o profesijnom rozvoji  
 Tvorba programu a dokumentácie vzdelávania – ukážka vzorovej dokumentácie aktualizačného vzdelávania – 

evidencia, potvrdenia, atď.  
 NV SR o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti – úväzky, stanovenie úväzkov, krátenie úväzkov, 

pracovnoprávne možnosti zmeny úväzkov 
 Ako posudzovať kvalifikačné predpoklady v  zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných 

predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov    
 Špecifiká zaraďovania (nie len pedagogických zamestnancov) do platových tried a platových stupňov  
 Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do karierových stupňov  
 Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov do platových tried podľa katalógu pracovných činností  
 Špecifiká pri odmeňovaní zamestnancov v školstve napr. príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčasová 

a náhradné voľno, doplatky k platom   
 Praktické príklady z praxe  
 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa a podnikové kolektívne zmluvy  

 

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

Uzávierka prihlášok:  31. január 2020
 

Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred na 
účet RVC Prešov. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO 31954120, DIČ 2021241937 
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 Prešov nie je platcom DPH.V zmysle ochrany autorských práv a ochrany 
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. 
 

Citát:          „Začnite robiť to, čo je nutné, potom to, čo je možné, a odrazu zistíte, že dokážete nemožné.“ 

                                                                                            sv. František z Assisi 
 

So srdečným pozvaním,  
                                                     Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov 

 ŠPECIFIKÁ ZARAĎOVANIA A ODMEŇOVANIA  

(NIE LEN) PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

*Vyhláška MŠVVaŠ SR  č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch * 
 

https://www.rvcvychod.sk/presov/lektor.php?lid=22
http://www.rvcvychod.sk/
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ktorý sa uskutoční  dňa  11.3.2020,  

v zasadačke Okresného úradu, Námestie mieru 3, Prešov 

 

Prihlasujte sa prosím cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk. Po vyplnení prihlášky vám na vami zadanú e-

mailovú adresu príde potvrdenie o prihlásení. Viac ako 9 z 10 účastníkov už využíva tento spôsob prihlasovania. 

Pridajte sa k ním. 

 

Táto písomná prihláška slúži iba pre prípad, ak by ste chceli zasielať prihlášku poštou. Je to najdrahšia a časovo 
najzdĺhavejšia forma prihlasovania. Nešetrí čas ani financie, preto ju už v krátkom čase úplne zrušíme. 
 
Ak využijete prihlasovanie cez webovú stránku, prihlášku poštou už nezasielajte. 

Uzávierka prihlášok:  6. marec 2020 

Obec / mesto: 

 

 

Telefón, e-mail:  

 

 

Meno a priezvisko 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: SK49 0200 0000 002578922254 

VS: 1103     KS: 0308      ŠS: IČO organizácie 

 

V                                                                                                                                            dňa  

 
 

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

 

Záväzná prihláška na seminár 
 

ŠPECIFIKÁ ZARAĎOVANIA A ODMEŇOVANIA (NIE LEN)  

PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

 Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch * 

 

 

  

€  

  

http://www.rvcvychod.sk/

