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Vás pozývajú na vzdelávacie podujatie  – online forma 

 

  

 

 

 
 

 
 

Cieľová skupina:   zamestnanci obcí, miest, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania: 
Webinár:             16. 3. 2023/štvrtok, 9.00 h 

Pripojenie sa a nastavenie zariadenia: od 8:30 - do 8:55 h  

Webinár = online prístup (zároveň máte aj prístup k záznamu 

z webinára od nasledujúceho dňa)   

Videoseminár:   17. - 23. 3. 2023 (do 24:00 h) 

Videoseminár = záznam z webinára 
 

   LEKTOR: 

   Mgr. Vladimír Pirošík 
 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

   pre členov RVC PO, KE, MI:       25,- €/účastník 

   pre nečlenov RVC PO, KE, MI:   40,- €/účastník 

   IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254 

   VS: 210223 

PROGRAM: 
 

 

1. Zákon o slobode informácií – novela od 1. januára 2023 a riešenia najčastejších problémov z praxe samosprávy 
✓ Novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) účinnej od 1. 1. 2023 (zák. č. 428/2022 Z.z.) 
✓ Zmeny v postupe samospráv a ich rozpočtových a príspevkových organizácií (ROPO) pri sprístupňovaní informácií 

na žiadosť 
✓ Šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie - možnosti právnej ochrany  
✓ Novela Infozákona a obchodné spoločnosti založené samosprávou – nové informačné povinnosti  
✓ Zmeny v oblasti povinného zverejňovanie zmlúv od 1. 1. 2023 
✓ Časté problémy povinných osôb pri zverejňovaní obligatórnych informácií (zmluvy, objednávky, faktúry, zápisnice, 

majetkové prevody, rozhodnutia, dokumenty) 
✓ Sankcie za nedodržanie Infozákona – revízne postupy, prokuratúra, priestupkové konanie, súd   
✓ Opakované použitie informácií (OPI) - ozrejmenie opomínanej povinnosti podľa novely Infozákona 

účinnej od 1. 8. 2022 (zák. č. 251/2022 Z.z.) 
✓ Informácia o novele Infozákona účinnej od 31. 3. 2022 – povinné zverejňovanie zmlúv 

 

2. Najčastejšie pochybenia samosprávy pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické 
odporúčania    
 

✓ Prehľad zákonných povinností obcí a ich ROPO podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov  - právny stav 
v roku 2023 

✓ Aktuálne usmernenia, metodiky a stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov SR  
✓ Najčastejšie nedostatky prevádzkovateľov pri dodržiavaní GDPR legislatívy a sankcie  
✓ Bezpečnostná dokumentácia obce: kto, čo, ako, dokedy 
✓ Zodpovedná osoba prevádzkovateľa – skúsenosti z praxe 
✓ Kamerové systémy - pravidlá prevádzkovania, časté pochybenia, prístup k záznamu  
✓ Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch, kontrola dochádzky, biometria 
✓ Prevádzkovateľsko - sprostredkovateľské zmluvy 
✓ Kopírovanie a skenovanie úradných dokladov 
✓ Nahliadanie do dokumentácie – princípy anonymizácie a možnosti prístupu tretích strán 
✓ Zmeny pravidiel nastavenia cookies 
✓ Monitorovanie súkromia zamestnanca na pracovisku (e-maily, telefonáty) a možnosti právnej obrany  
✓ Vyhotovovanie a šírenie fotografií, zvukových nahrávok a videozáznamov 
✓ Obecné noviny, rozhlas, sociálne siete – pravidlá zverejňovania podobizní, prejavov osobnej povahy a ďalších 

citlivých údajov 
 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na 
webinár, resp. videoseminár. Otázky účastníkov zozbierame a pošleme vám spolu s linkom na záznam. Odpovede 
neprepisujeme, môžete si ich nájsť vo videu. 

Zákon o slobode informácií - novela od 1. januára 2023  
a Zákon o ochrane osobných údajov  - GDPR v roku 2023 

 

* webinár/videoseminár * 
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elektronická prihláška 
TU 

 

 

 
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie 
a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady. 
 

ÚČTOVNÝ DOKLAD 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný e-
mail),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. 
 

AKO SA NA PODUJATIE PRIHLÁSIŤ? 

Prihlasovanie na podujatia RVC je už  elektronické. Prihlásenie klikom na odkaz vedľa.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. 
 

Citát: 
„Váš talent rozhoduje o tom, čo viete spraviť. Vaša motivácia rozhoduje o tom, koľko ste ochotný spraviť.  

Váš prístup rozhoduje o tom, ako vám to pôjde.“ 
                                                                                                                                                                                             Lou Holtz 
 

So srdečným pozvaním,                
                                                      Ing. Dušan Verčimak,    riaditeľ RVC Prešov 
.................................................................................................................................................................................................... 

 

Pokyny k webináru: 
 

➢ Uzávierka prihlášok na webinár:  15. 3. 2023 (+ prístup k záznamu od 17. 3. do 23. 3. 2023) 
➢ Prihlasujte sa cez www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na 

túto adresu vám prídu pokyny k webináru a na spustenie video seminára. 
➢ Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov.Po uhradení poplatku vám bude zaslaný 

link na webinár, jeden deň pred jeho konaním.  
Technické odporúčania: 
➢ Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie, pripojíte sa cez váš prehliadač „Joinfromyourbrowser“ – 

akýkoľvek máte vo svojom PC, napr. Google Chrome, MS Edge, Explorer, Opera, Firefox a pod.  
➢ Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk (kameru potrebovať nebudete), preto vás prosíme o pripájanie sa pred 

jeho začiatkom, t.j. od 8:30 – 8:55 h 
➢ Po kliknutí na link vyberte možnosť: „Joinwith Audio“ a ste na webinári (samozrejme len v prípade, že je spustený, 

teda od 8:15 h) 
➢ Odporúčame si zabezpečiť aj slúchadlá pre väčší komfort pri počúvaní prednášky – akékoľvek, postačia aj slúchadlá 

od mobilu. 
➢ Skontrolujte si internetové pripojenie - ideálne je káblové pripojenie.  
➢ Rýchlosť vášho internetu si môžete aj merať: www.speedmeter.sk 
➢ Z webinára spracúvame video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúcich 7  dní.  
 

Pokyny k videosemináru: 
 

➢ Uzávierka prihlášok:  17. 3. 2023, resp. až do 23. 3. 2023 
➢ Video bude sprístupnené v termíne:  17.  – 23. 3. 2023 (do 24:00 h) 
➢ Prístup je možný z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré je pripojené k vášmu mailu. Video 

si nebude možné stiahnuť. 
➢ Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný 

link na video, najskôr 17. 3. 2023. 
➢ Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať 

z vami zadanej mailovej adresy a z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré je pripojené 
k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť. 
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