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Vás pozývajú na seminár 

 

  

 

 

 

 
Vážená pani starostka/pán starosta, 
po minuloročnom zrušení podujatí pre profesijné skupiny v hoteloch sa nám konečne otvára možnosť zorganizovať stretnutie 
tak, ako sme na to boli zvyknutí ešte pred pandémiou. 
Poďme sa rozprávať  - takéto motto sme si dali pre tohtoročné stretnutie. Všetky témy, ktoré sme pre vás pripravili sú 
založené na konzultáciách a chceme dať veľký priestor na to, aby ste mohli predstaviť svoje riešenia počas pandémie. 
Rešpektujeme zvýšené hygienické opatrenia v hotelových zariadeniach a o aktuálnom stave vás budeme včas informovať. 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania: 

Grand Hotel Permon, Podbanské 
 

Dátum konania: 

28. –30. jún 2021 / pondelok - streda  
 

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:            235,- € /účastník 

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:       255,- € /účastník 

číslo účtu:  SK49 0200 0000 0025 7892 2254       

VS:  283006 

 

  TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 
 

1.deň:  
   13.00 – 18.00 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.                              

Nakladanie s majetkom obce – 
 odborno-konzultačný workshop 

     

    OZ Alvaria 

Ako zverejňovať otvorené dáta 
 

2. deň 
9.00 – 15.00 Ing. Peter Gallovič 
Odpadové hospodárstvo obce -
povinnosti a pripravované zmeny  
 

11.00 – 12.30 zástupcovia NKÚ – Ing. Iveta Marinčáková, 
Ing. Sylvia Kopnická PhD. 

Prezentácia zistení NKÚ pri kontrolách v samospráve 
 

3.deň 
   9.00 – 12.30     PhDr. Dušan Gallo                              

Nároky na organizáciu času starostu v čase krízy 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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:  18. jún 2021 
 

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické prihlasovanie sa  
cez www.rvcvychod.sk. 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:                                          
„Najväčší dar z rieky života sú kamene v brode zrodené z nezdarov,  

pretože práve tieto nezdary pomáhajú postaviť most zo skúsenosti, po ktorom možno prejsť..“ 
                                                                                                                                                                                        Seamus Makim 

 

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/ 
 

So srdečným pozvaním, 
 

 

                    Ing. Ján KOKARDA                                               p. Jarmila LOPATOVÁ                                         PhDr. Dušan DEMČÁK, PhD. 
                predseda Rady RVC Košice                          predsedníčka Rady RVC Michalovce                          predseda Rady RVC Prešov 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  
STAROSTOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 

 

 

http://www.rvcvychod.sk/
http://www.hotelpermon.sk/
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  

 

1. deň:  pondelok - 28.6.2021 
 

12.00 – 12.45   Obed 
od 12.45                Prezencia na seminár 

 

13.00 – 18.00       Nakladanie s majetkom obce – odborno-konzultačný workshop  
                             Lektor:  doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
 

 Nové pravidlá k vydržaniu nehnuteľnosti. 
 Prevody majetku obce – predaj, zámena, darovanie. 
 Nájom a výpožička majetku obce. 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa  

 

Skupinová konzultácia - Problémy účastníkov pri nakladaní s majetkom obce. 
 

Neštruktúrovaný výklad realizovaný interaktívnou formou, a to lektorom riadenou skupinovou diskusiou 
účastníkov k nimi nastoleným aplikačným problémom nakladania s majetkom obce.  
 

                                Ako zverejňovať otvorené dáta: Legislatívne východiská, príklady využitia a úspešné príklady našich  
                                miest a obcí 

        OZ Alvaria 
 

 Legislatívne východiská zverejňovania dát vo formáte open data 
 Technické a licenčné atribúty otvorených dát 
 Príklady využitia otvorených dát v praxi - služby, aplikácie, pridaná hodnota 
 Príklady úspešného zverejňovania z miest a krajov - technické riešenia, dáta a procesy  
 Pozvánka k rozšíreniu si znalostí:  e-learning Otvorené dáta v samospráve, Analýza možností   

         zverejňovania otvorených údajov v súlade s GDPR 
 
18.00 – 21.00        Večera, voľný program 
 

 

2. deň:  utorok - 29.6.2021 
 

           do 8.45         Raňajky 
 

9.00 – 15.00       Odpadové hospodárstvo obce -povinnosti a pripravované zmeny  
                              Lektor:  Ing. Peter Gallovič 
 

 Prehľad právnych predpisov s upozornením na posledné schválené a pripravované zmeny 
 Základné ustanovenia – zmeny 
 Základné povinnosti obcí a subjektov nakladajúcich s komunálnymi odpadmi 
 Rozšírená zodpovednosť výrobcov – povinnosti pri nakladaní s komunálnymi odpadmi 
 Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady 
 Komunálny odpad – zmeny a úpravy povinností 
 Administratívne nástroje – povolenia na nakladanie s KO, registrácie 
  Informačný systém odpadového hospodárstva 
 Správne delikty – prehľad 
 Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – zmenyPríslušná legislatíva  

 

12.30 – 13.30        Obed 
 

11.00 – 12.30        Prezentácia zistení NKÚ pri kontrolách v samospráve 
                                 Lektori:  zástupcovia NKÚ - Ing. Iveta Marinčáková, Ing. Sylvia Kopnická PhD. 
 

 Zadlženosť miestnej územnej samosprávy  a rozpočtová zodpovednosť  
 Rozšírenie kapacít predškolských zariadení  

 

15.00 – 18.00        Voľný program 
18.00 – 21.00        Večera 
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3. deň: streda - 30.6.2021 
 

do 9.00                 Raňajky 
 

9.00 – 12.30         Nároky na organizáciu času starostu v čase krízy  

                             Lektor:   PhDr. Dušan Gallo. 
 

  Ako zachovať osobnú rovnováhu v čase krízy 
 Určovanie životných a pracovných priorít (zmysel, ciele, sebarealizácia) 
 Zdroje energie a odbúravania stresu 
 Bariéry osobnej výkonnosti a nové rituály 
 Základné pravidlá a nástroje organizovania a plánovania  času 

  

12.30 – 13.30      Obed, záver  
 
 

 

 

 

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. Potvrdíme vám ju až v čase uzávierky, t.j. 18.6.2021. 

 
 

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

Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk: 
Odporúčame túto formu prihlasovania. V prihláške uveďte svojho spolubývajúceho. V prípade iných požiadaviek, uveďte 
to prosím do poznámky. Úhradu preveďte včas cez účet. Zmeny pred podujatím hláste čo najskôr, aby sme mohli včas 
reagovať a zabezpečiť vám v hoteli všetky služby. 
 

Kontakt na hotel   GRAND HOTEL PERMON****,  Podbanské, Vysoké Tatry, Slovenská republika 
Poštová adresa:     Grand hotel Permon, s.r.o., 032 42 Pribylina 1486, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rvcvychod.sk/
mailto:hotelpermon@hotelpermon.sk
http://www.hotelpermon.sk/


Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov 
Organizačný garant: RVC Prešov 

 
RVC východ – 32/2021 

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

RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01  Prešov 
IČO: 31954120, DIČ: 2021241937 

Tel.:+421/51/773 42 15,  M: +421 915 910 400, www.rvcvychod.sk, rvcpo@rvcvychod.sk 

Táto pozvánka spolu s prihláškou (tlačená) 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. 
 

 

 
 

 

 

 
 

ktoré sa uskutoční v dňoch 28.-30.6.2021 v Podbanskom, Grandhotel Permon 
 

Uzávierka prihlášok:  18. jún 2021 
 

 
člen RVC    ktoré RVC:                                    nečlen RVC 

     

 

Obec / mesto / mestská časť                                                               IČO: 

  

 

 

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

  

  

 

 

Ubytovanie v 2, resp. 3-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: 283006,  KS: 0308 ŠS: IČO organizácie 

V                                                                                               , dňa                                         

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                           pečiatka a podpis 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na podujatie 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  STAROSTOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 
 

 

  

  

  

 

http://www.rvcvychod.sk/

