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Vás pozývajú na  

 

  

 

 

 
 

Vážená pani riaditeľka / pán riaditeľ, 
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. 
Cieľová skupina – riaditelia škôl a ich zástupcovia (všetkých typov a zriaďovateľov – materských, základných, stredných, 
umeleckých, súkromných, cirkevných ...), zástupcovia školských úradov 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania: 

Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec 
 

Dátum konania: 

6. –8. júl 2021 / utorok - štvrtok  
 

Obed: 12.00 hod. 

Prezencia:  od 12.45 – do 13.00 hod. 

Začiatok podujatia:   13.00 hod.   
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 
 

pre členov RVC:            235,- € /účastník 

pre nečlenov  RVC:       255,- € /účastník 

číslo účtu:  SK49 0200 0000 0025 7892 2254       

VS:  060807 
   

   TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 
 

1.deň:  

   13.00 – 16.00 Mgr. Zdenko Krajčír                              

Zriaďovateľ a škola spoločne pri výchove a vzdelávaní 
 
16.15 – 18.00 PaedDr. Alica Fecková                              

Vzťah školského úradu a školy 
 
2. deň 

9.00 – 13.00 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 

    Konzultácie k aktuálnym témam – zamerané na skúsenosti    

    a každodennú prax – ochrana osobných  údajov 

 
3.deň 

   9.00 – 12.30     PhDr. Dušan Gallo                              

Nároky na organizáciu času riaditeľa školy 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 vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC Michalovce, 
RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava  
 

Uzávierka prihlášok:  29. 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:                                          
„Človek musí počkať na večer, aby pochopil, aký skvelý bol deň.“ 

                                                                                                                                                                                        Sofokles 
 

Veríme, že aj po skončení školského roka si nájdete čas na výnimočné stretnutie po dlhej dobe. 
 
So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia: 
  

RVC Košice, Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Michalovce, Ing. Lucia Pavliková, MBA, RVC Prešov, Ing. Dušan Verčimak 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  
RIADITEĽOV ŠKÔL 

 

 

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

 

1. deň:  utorok - 6.7.2021 
 

12.00 – 12.45   Obed 
od 12.45                Prezencia na seminár 

 

13.00 – 16.00       Zriaďovateľ a škola spoločne pri výchove a vzdelávaní 
                             Lektor:  Mgr. Zdenko Krajčír 
 

 Vývoj a výkon kompetencií 
 Financovanie. 
 Rozhodovanie. 
 Kontrola. 

 
16.15 – 18.00       Vzťah školského úradu a školy 

                             Lektorka:  PaedDr. Alica Fecková 
 

 Obec ako školský úrad v zmysle § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  
        vo vzťahu k základnej škole. 
 Odborná a poradenská činnosť  obce ako školského úradu  a jej aplikačná prax. 
 Kontrolná činnosť obce ako školského úradu. 
 Obec ako školský úrad a odvolacie konanie vo veciach, o ktorých v prvom stupni správneho konania   

        rozhodol riaditeľ základnej školy. 
 
18.00 – 21.00       Večera, voľný program 
 

 

2. deň:  streda - 7.7.2021 
 

 do 8.45                Raňajky 
 

9.00 – 13.00        Konzultácie k aktuálnym témam, zamerané na skúsenosti a každodennú prax – ochrana osobných   
                              údajov 

                           Lektorka:  Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 
 

Vo viere, že v čase stretnutia riaditeľov škôl si už budú školy upratovať rozsiahlu dokumentáciu, ktorú boli nútené 
vytvárať v „covidovom období“ poďme sa rozprávať o tom, ako sme to zvládli, čo sme možno mohli urobiť ináč, a 
poďme sa spoločne zamyslieť, či sme pripravení na ďalšie takéto situácie alebo prípadné kontroly.  
 

Obsahové zameranie: 
 Ochrana osobných údajov sa stále mení, a je potrebné sledovať nielen predpisy a usmernenia týkajúce sa 
osobných údajov ale aj osobitné predpisy ako je napr. Zákonník práce, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhlášky a nariadenia.  
 

 Dohľad nad ochranou osobných údajov – ako na to v rámci školy?  
 Kontrola plnenia vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.  
 Ako sa nám podarilo/darí v praxi vyrovnať s požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a 

iných predpisov? A čo na to Úrad na ochranu osobných údajov?  
 Čo Vám hovorí pojem „oprávnený záujem“ a ako si ho dokážete obhájiť?  
 Kedy a na čo je potrebný súhlas na spracovanie osobných údajov a aké sú jeho náležitosti.  
 Identifikácia informačných systémov/účelov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje.  
 Zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce.  
 Nakladanie s údajmi o zdravotnom stave zamestnancov – oprávnený záujem? povinnosť? alebo súhlas?  
 Kontrola ochrany osobných údajov, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie 

zákonných povinností – alebo za čo nám hrozí pokuta a za čo boli doposiaľ prevádzkovatelia 
sankcionované?  

 Zodpovedná osoba podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov – pomoc, riziko alebo len ilúzia?  
 

13.00 – 14.00        Obed 
18.00 – 21.00        Večera 
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3. deň: štvrtok - 8.7.2021 
 

do 9.00                 Raňajky 
 

9.00 – 12.30         Nároky na organizáciu času riaditeľa 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  
 
 

Každý dotaz, ktorý sa venuje navrhnutej tematike radi uvítame. Prosíme účastníkov, aby svoje otázky posielali  
vopred  - najneskôr do 1.7.2021 – na e-mail: rvcpo@rvcvychod.sk. 
Zaslané otázky zaradíme do programu konzultačného stretnutia /samozrejme  pri  zachovaní anonymity/.  

 
 
 

 

 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

 

Ubytovanie v hoteli: 

Štandardne poskytujeme ubytovanie v 2-posteľových izbách (v rámci vložného). Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie 
v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii Grandhotela Bellevue. Výška doplatku je     
40 €/ osoba/ noc. Túto službu poskytneme, len ak to dovolí kapacita hotela. Ak takúto požiadavku máte, uveďte to 
v prihláške, túto možnosť vám potvrdíme až po uzávierke prihlášok. 
Hotel umožňuje ubytovanie aj v 3-posteľových izbách. Ide o samostatné lôžko, nie prístelok. Aj takúto požiadavku uveďte 
v prihláške s menami spolu ubytovaných. 
 

Doprava na miesto konania: 

AUTOM  - GPS = N 49° 08,4' E 20° 13,76'  

Z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – smer Smokovce. 

AUTOBUSOM - pravidelné vnútroštátne a medzinárodné linky premávajú priamo do Starého Smokovca. 

VLAKOM  - z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – Tatranskou elektrickou železnicou do Starého Smokovca. 

Grand Hotel Bellevue sa nachádza cca 250 m od autobusovej a železničnej stanice v Starom Smokovci. 
 

Detail nájdete na mape: 

https://www.google.com/maps/place/GRAND+HOTEL+BELLEVUE/@49.139387,20.22909,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7f

6570766d927116?hl=sk  
 

Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk  

V prípade, že využijete prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, uveďte doplnkové informácie: spolubývajúci, 

a požiadavku na jednoposteľovú izbu ako poznámku k menu prihláseného účastníka.  
 

Kontakt na hotel: 

GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.  
Horný Smokovec 21  
062 01 Vysoké Tatry  
Slovenská republika 
http://www.hotelbellevue.sk/ 
Tel.: +421/ 52 4762 111, +421/ 905 385 271, +421/ 915 790 064  
Fax: +421/ 52 4422 719 
 

mailto:rvcpo@rvcvychod.sk
https://www.google.com/maps/place/GRAND+HOTEL+BELLEVUE/@49.139387,20.22909,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7f6570766d927116?hl=sk
https://www.google.com/maps/place/GRAND+HOTEL+BELLEVUE/@49.139387,20.22909,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7f6570766d927116?hl=sk
http://www.rvcvychod.sk/
http://www.hotelbellevue.sk/
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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 6.-8.júl 2021 v Hornom Smokovci, Grandhotel Bellevue 
 

Uzávierka prihlášok:  29. jún 2021 
 

 
člen RVC    ktoré RVC:                                    nečlen RVC 

     

 

Obec / mesto / škola                                                                               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: 060807,  KS: 0308 ŠS: IČO organizácie 

V                                                                                               , dňa                                         

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                           pečiatka a podpis 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na podujatie 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  RIADITEĽOV ŠKÔL 
 

 

  

  

  

 

http://www.rvcvychod.sk/

