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RVC východ – 66/2022 

Vás pozývajú na seminár 

 

  

 

 
 

 
Vážená pani riaditeľka/pán riaditeľ. 
Naše vzdelávacie centrá pre Vás pripravujú pravidelne 2x ročne 3-dňové pracovné stretnutie. Pandémia nám to trocha 
narušila, ale tento rok už môžeme pokračovať v tradícii. 
Pripravili sme pre vás bohatý odborný program. Veríme, že všetky vzdelávacie bloky vás zaujmú a prinesú vám osoh vo vašej 
každodennej náročnej práci. Prijmite naše pozvanie na spoločné vzdelávanie sa. Tešíme sa na vašu účasť. 
 

Cieľová skupina: riaditelia a zástupcovia škôl - základných, materských stredných, súkromných, cirkevných, zriaďovatelia 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania:  

Hotel Permon, Podbanské 
 

Dátum konania: 

30. november  – 2. december 2022/streda - piatok 
 

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:            279,- €/účastník 

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:       299,- €/účastník 

číslo účtu:  SK49 0200 0000 0025 7892 2254       

VS:  3011021222 
 

  TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 
 

1. deň:  
   13.00 – 16.45 Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD.                              

Zásady efektívnej e-mailovej komunikácie 
   

    17.00 – 18.00 PhDr. Vladimír Straka                              

Inovatívne postupy pri riešení krízových situácií v škole 
     

2. deň 
9.00 – 13.00 Ing. Erika Kusyová 
Egovernment a škola 
 

14.00 – 15.30    Mgr. Ľubica Kováčová 
Stručný prehľad dokumentov riaditeľa školy z hľadiska 
archívu 
 

3. deň 
   8.30 – 12.30     Ing. Jana Sládečková                              

Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva 

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

 

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:  22. november 2022 
 

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:                                          
„Ak chceš vybudovať veľkú firmu, vybuduj najprv seba.“ 

                                                                                                                                                                                        Tomáš Baťa 
 

 
Veríme, že aj v tejto náročnej dobe a napriek mnohým povinnostiam, s ktorými sa každý deň stretávate, si dokážete zariadiť čas 
v prospech tohto vzdelávacieho podujatia.  
 

So srdečným pozvaním, 
 

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

PRACOVNÉ STRETNUTIE  
RIADITEĽOV ŠKÔL  

(MATERSKÝCH, ZÁKLADNÝCH, STREDNÝCH, SÚKROMNÝCH, CIRKEVNÝCH, ŠPECIÁLNYCH...) 

 

 

mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcpo@rvcvychod.sk
http://www.rvcvychod.sk/
https://www.rvcvychod.sk/presov/prihlaska.php?pr=1966
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  
 

1. deň:  streda 30. 11. 2022 
 

12.00 – 12.45     Obed 
        od 12.45          Prezencia na seminár 

 

13.00 – 16.45      Zásady efektívnej e-mailovej komunikácie 
                               Lektorka:    Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD.   

 

 (ne)oficiálnosť, (ne)zdvorilosť a (ne)zrozumiteľnosť v e-mailovej komunikácii 
 štruktúra e-mailu 
 úvodné a záverečné kontaktové prostriedky 
 formálne a pravopisné pravidlá písania e-mailov 
 (ne)vhodné jazykové a nejazykové prostriedky 
 príklady dobrej a zlej praxe 
 

17.00 – 18.00      Inovatívne postupy pri riešení krízových situácií v škole  
                               Lektor:    PhDr. Vladimír Straka  
  

 nenásilná krízová intervencia 
 verbálne eliminačné techniky 
 efektívne riešenie konfliktných a stresových situácií 

 

 

2. deň:  štvrtok 1. 12. 2022 
 

         do 9.00      Raňajky 
 

9.00 – 13.00        Egovernment a škola  
                           Lektorka:  Ing. Erika Kusyová 
 

 základné zákonné povinnosti: 

• schránka školy na slovensko.sk 

• vydávanie rozhodnutí - základné kroky a stručne zhrnuté doterajšie informácie a výsledky kontrol 

• čo je potrebné odsledovať pri informačnom systéme na správu registratúry - základné náležitosti 
 aktuality 2022, plus praktické informácie: 

• prečo každý nemusí meniť občianky preukaz ku koncu roka 

• kedy treba vydávať aj nový mandátny certifikát, ako postupovať 

• kroky pri zmene riaditeľa školy, kto musí čo, ako a kedy spraviť 

• novela zákona o egovernmente a jej dopady   
 výhľady do budúcnosti 

 

14.00 – 15.30      Stručný prehľad dokumentácie riaditeľa školy z hľadiska archívu  
                           Lektorka:  Mgr. Ľubica Kováčová 
 

 formálna úprava záznamov – ako sa píšu listy, kde sa má riaditeľ podpísať, kedy akú pečiatku dať 
 základné predpisy, ktoré vydáva škola vo vzťahu k archívu 
 pedagogická dokumentácia 
 osobná zložka žiaka 
 registratúrne stredisko školy (archív) 
 evidencia pečiatok 
 podpisové vzory 
 vyraďovacie konanie 

 
 

 

3. deň: piatok 2. 12. 2022 
 

            do 8.30     Raňajky 
 

8.30 – 12.30     Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva 
                           Lektorka:   Ing. Jana Sládečková                               
 

 financovanie škôl zo ŠR 
 financovanie MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení z DPFO 
 legislatívne zmeny a aktuálne otázky 
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 

AKO sa na podujatie prihlásiť? 
 

Prihlasovanie na podujatia RVC je už  elektronické. Prihlásenie klikom na modrú šípku označenú „Prihláška“. Týmto 
vstúpite priamo do podujatia na našom webe, kde si môžete prečítať obsah, podmienky účasti a priamo sa na podujatie aj 
prihlásiť. Vyplníte elektronickú prihlášku a odošlete jedným klikom. 
Po korektnom vyplnení vám príde automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete použiť ako účtovný doklad. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Uzávierka prihlášok:  24. november 2022 

Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk 

 

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. 
 

 

 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

 

Doplatok za jednoposteľovú izbu: 

Jednoposteľové izby budú akceptované iba v prípade, že bude voľná kapacita 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.  

Výška doplatku je 35,- €/ osoba/ noc. Túto požiadavku nám vopred avizujte v prihláške (v poznámke).Potvrdíme vám ju až 

v čase uzávierky. 
 

Doprava na miesto konania: 

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

 

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       
Rezervácie: +421 914 33 00 33       
Fax: +421-52-449 01 33 
E-mail: hotelpermon@hotelpermon.sk 
GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E 
Zastávka autobusu: "Pribylina - Permon" alebo "Pribylina - 
Zruby"(informujte sa prosím u šoféra autobusu 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PRIHLÁŠKA 
PRACOVNÉ STRETNUTIE  

RIADITEĽOV ŠKÔL 
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