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Vás pozýva na seminár 
 

 

  

 

 

 

 

 

Cieľová skupina:    riaditelia a zástupcovia škôl, odborní zamestnanci škôl a obcí pri školách bez právnej 

subjektivity  
 

 seminár je určený pre skupinu maximálne 35 účastníkov 

 z kapacitných a pandemických dôvodov bude seminár iba pre plne očkovaných účastníkov 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania:   4.10.2021 / pondelok                        

Miesto konania:    Prešov, Odborový dom kultúry,   

                               Námestie mieru 1, zasadačka č. 71   

Lektorka:    Mgr. Ľubica Kováčová  

Prezencia:     od  8.30 h 

Začiatok:                 9.00 h           

     
    ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

     pre členov RVC PO:        22,- € / účastník 

     pre nečlenov RVC PO:   37,- € / účastník   

     IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254 

     SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

     VS:  041021 

 
PROGRAM  SEMINÁRA:  
 

1. Osobná zložka žiaka 
2. Registratúrny poriadok a plán pre školy s osobnou zložkou žiaka 
3. Vyraďovacie konanie elektronicky 
4. Diskusia 

 
 

Uzávierka prihlášok:  30. september 2021 

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu, vyhotovenie a uloženie 

videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady. 
 

ÚČTOVNÝ DOKLAD 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p 

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. 
o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.  
 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a  ďalej šíriť video a materiál 
v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár. 
 
 

Citát:        
„Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči,  

ale nájsť potešenie v tom, čo robíme“.  
                                                                                                                                                                    Thomas Alva Edison  

So srdečným pozvaním,  
 

                        Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov 

OSOBNÁ ZLOŽKA ŽIAKA 

A DOKUMENTÁCIA ŠKOLY 
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Táto (tlačená) pozvánka spolu s prihláškou je určená pre vašu vnútornú potrebu 
– ako účtovný doklad k prevodu vložného za podujatie.  

Prosíme vás o prihlasovanie sa cez náš systém na web stránke www.rvcvychod.sk. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

ktorý sa uskutoční  dňa 4.10.2021,  

v zasadačke Odborového domu kultúry, Námestie mieru 1, Prešov 

 

 

Obec / mesto / škola / iná inštitúcia                                 IČO: 

 

 

Telefón, e-mail:  

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:                                e-mail:         

 

 

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 0025 7892 2254 
 

VS: 041021   KS: 0308    ŠS: IČO organizácie  

 

V                                                                                     , dňa                                        

 

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 
 

1.   

2.   

 

Záväzná prihláška na seminár 
 

OSOBNÁ ZLOŽKA ŽIAKA  
A DOKUMENTÁCIA ŠKOLY 

 

  

€        

  

http://www.rvcvychod.sk/

