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RVC východ – 10/2022 

Vás pozývajú na seminár 

 

  

 

 
 
 

Vážená pani riaditeľka/pán riaditeľ. 
Jesenné stretnutie riaditeľov škôl sme už nemohli zorganizovať,  museli sme to posúvať. Podmienky sa mierne zlepšili a my to 
chceme využiť. Pozývame Vás na stretnutie už začiatkom februára. Musíme prijať sprísnené podmienky v  hoteloch 
a skrátený čas na prihlasovanie. Veríme, že to spoločne zvládneme. 
 

Podmienky účasti: 
Režim OP plus – očkovaný 3x, resp. 2x plus test, alebo prekonaný.  
Podmienky sa môžu meniť, preto vás budeme včas informovať o zmenách.  
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania:  

Hotel Permon, Podbanské 
 

Dátum konania: 

9.  – 11. február 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:            272,- €/účastník 

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:       292,- €/účastník 

číslo účtu:  SK49 0200 0000 0025 7892 2254       

VS:  09110222 
 

  TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 
 

1. deň:  
   13.00 – 18.00 Dávid Grochoľ                              

Internetová/počítačová bezpečnosť a kyberšikana.  
     

2. deň 
9.00 – 13.00 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 
Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona 
o pedagogických a odborných zamestnancov a prehľad 
zmien v pracovnom poriadku v nadväznosti na    
legislatívne zmeny.  

 

3. deň 
   8.30 – 12.30     PaedDr. Alica Fecková                              

Financovanie originálnych školských kompetencií 
samospráv v roku 2022. 

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

 

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:  2. február 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:                                          
„To čo urobíš dnes, môže zlepšiť všetky tvoje zajtrajšky..“ 

                                                                                                                                                                                        Ralph Marston 
 

 
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 

 

 

http://www.rvcvychod.sk/
https://www.rvcvychod.sk/presov/prihlaska.php?pr=1857


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

 

                Sme súčasťou systému vzdelávania miestnej a regionálnej samosprávy  a nimi zriadených organizácií. 
 

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

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 

PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  

 

1. deň:  streda - 9.2.2022 
 

12.00 – 12.45     Obed 
        od 12.45          Prezencia na seminár 

 

13.00 – 18.00       Internetová/počítačová bezpečnosť a kyberšikana.  
                                  Lektor:    Dávid Grochoľ   

 

1. časť – internetová/počítačová bezpečnosť 
 Najznámejšie vírusy – trójsky kôň, 

internetové červy, ransomware a spyware..... 
 Ako sa chrániť pred vírusmi. 
 E-mailová ochrana, phishing, spam a HOAX 
 Prečo sa nepripájať na verejné WIFI. 
 Používať silné heslo. 
 Rodičovská kontrola od ESET a WIN. 
 Zaujímavosti – prehliadač bez reklám, 

kontrola neznámeho webu, ... 
 

2.  časť - kyberšikana 
 Čo je kyberšikana? 
 Pojmy kyberšikany – sexting, grooming, ... 
 Príčiny, motívy, spúštače 
  Následky 
 Ako možno odhalíme kyberšikanu 
 Ako sa správať ak sme obeťou  (študent) 
 Preventívny program – návrh ako by mohol 

vyzerať 
 Prípady zo zahraničia 

 

 

2. deň:  štvrtok - 10.2.2022 
 

         do 9.00      Raňajky 
 

9.00 – 13.00       Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancov   
                               a prehľad zmien v pracovnom poriadku v nadväznosti na legislatívne zmeny  

                            Lektorka:  Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 
 

 Základný legislatívny rámec na tvorbu pracovnoprávnej dokumentácie  
 Prehľad zmien, ktoré ovplyvnia pracovnoprávnu dokumentáciu  
 Práca s pracovným poriadkom  
 Povinnosti a možnosti  
 Konzultácia a príklady jednotlivých zmien cez príklady v pracovnom poriadku  

 

Pracovný materiál:  

Vzorový pracovný poriadok pre školy s legislatívnym stavom 1.1.2022   
 

 

 

3. deň: piatok - 11.2.2022 
 

do 8.30               Raňajky 
 

8.30 – 12.30      Financovanie originálnych školských kompetencií samospráv v roku 2022. 
                             Lektorka:   PaedDr. Alica Fecková                               
 

1. Zdroje financovania originálnych školských kompetencií samosprávy. 

  prenesené verzus originálne školské kompetencie obcí a miest 
 nápočet podielových daní obce, mesta na rok 2022 na školské originálne kompetencie 

 

2. Prerozdelenie podielových daní obce, mesta na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov v MŠ, 
JŠ, ZUŠ  

                a školských zariadeniach na území obce, mesta. 
 fiškálna decentralizácia v oblasti školských kompetencií samospráv 
 VZN obce, mesta o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka, dieťa,   

        poslucháča MŠ, JŠ, ZUŠ a školského zariadenia vo svojej zriaďovacej pôsobnosti 
  

3. Najdôležitejšie zmeny v z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších zmien, od 1. 1. 2022, týkajúce sa financovania MŠ, JŠ, ZUŠ a školských zariadení. 

 financovanie neštátnych MŠ, JŠ, ZUŠ a školských zariadení zriadených na území obce, mesta  v porovnaní 
s financovaním originálnych škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta. 

 

12.30 – 13.30      Obed, záver  
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

 

Prihlasovanie na podujatie je elektronické cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk.  

V časti podujatia na príslušnom RVC. Alebo klikom na tento odkaz  

 

 

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. 

Do prihlášky môžete zadať aj ďalší kontakt (napr. na učtáreň) a potvrdenie príde aj na túto adresu. 

 

Veríme, že táto forma zľahčuje administratívu na vašej aj našej strane a ďakujeme vám za súčinnosť. 

 

Uzávierka prihlášok:  2. február 2022 

 

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 Hotela Bellevue. Výška doplatku je            

40,- €/ 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       
   E-mail: hotelpermon@hotelpermon.sk,  http://www.hotelpermon.sk/ 
   GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E 
 

 

Aktuálne informácie o podmienkach v hoteli nájdete na: 
https://www.podbanskeresort.sk/oznamy/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rvcvychod.sk/
mailto:hotelpermon@hotelpermon.sk
http://www.hotelpermon.sk/
https://www.podbanskeresort.sk/oznamy/
https://www.rvcvychod.sk/presov/prihlaska.php?pr=1857

