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RVC východ – 28/2023 

Vás pozývajú na seminár 

 

  

 

 
 

 
Vážená pani riaditeľka/pán riaditeľ. 
Naše vzdelávacie centrá pre Vás pripravujú pravidelne 2x ročne 3-dňové pracovné stretnutie.  
Program zostavujeme na základe vašich požiadaviek. Sme radi, že nám dávate spätnú väzbu a dobré návrhy programu.  
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, stredných, súkromných, cirkevných), zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania:  

Hotel Permon, Podbanské 
 

Dátum konania: 

26. – 28. apríl 2023/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:            305,- €/účastník 

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:       325,- €/účastník 

číslo účtu:  SK49 0200 0000 0025 7892 2254       

VS:  26280423 
 

  TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 
 

1. deň:  
   13.00 – 16.30 PhDr. Vladimír Straka                              

Tréning zvládania agresívnych žiakov (formou nenásilnej 
krízovej intervencie) 

   

   16.45 – 18.00 Mgr. Mária Stanislavová                              

Postavenie a úloha riaditeľa školy v školskej samospráve – 
rada školy  

     

2. deň 
9.00 – 15.30 Ing. Iveta Beslerová 
Úloha riaditeľa školy v systéme verejného obstarávania – 
čo, ako a prečo obstarávať  
 
 

3. deň 
   8.30 – 12.30     Ing. Oxana Hospodárová                              

Správa a ochrana zvereného majetku  

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

 

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:  20. apríl 2023 
 

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:                                          
„Neexistuje priaznivý vietor pre námorníka, ktorý nevie, kam plávať.“ 

                                                                                                                                                                                        Lucius Annaeus Seneca 
 

 
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  

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

 

mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcpo@rvcvychod.sk
http://www.rvcvychod.sk/


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 26. 4. 2023 
 
12.00 – 12.45     Obed 
        od 12.45          Prezencia na seminár 

 

13.00 – 16.30      Tréning zvládania agresívnych žiakov (formou nenásilnej krízovej intervencie) 

                               Lektor:    PhDr. Vladimír Straka 
 

 priebeh krízy 
 techniky osobnej bezpečnosti 
 tímová intervencia 
 pokrízová intervencia 

 
16.45 – 18.00      Postavenie a úloha riaditeľa školy v školskej samospráve – rada školy  
                               Lektorka:    Mgr. Mária Stanislavová  
  

1.     Ustanovenie rady školy. 
 spoluúčasť riaditeľa pri ustanovení 
 zabezpečenie činnosti rady školy 

 2.   Výkon školskej samosprávy, činnosť rady školy. 
 kompetencie rady školy, výkon ich kompetencií 
 vzťah rady školy a riaditeľa, povinnosti riaditeľa 
 vzťah rady školy a zriaďovateľa 

 

 
2. deň:  štvrtok 27. 4. 2023 
 

         do 9.00      Raňajky 
 

9.00 – 13.00        Úloha riaditeľa školy v systéme verejného obstarávania – čo, ako a prečo obstarávať 
                               * zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, elektronická platforma v IS EVO * 

                           Lektorka:  Ing. Iveta Beslerová 
 

 zmeny vo výnimkách 

 zmena finančných limitov  

 členenie zákaziek  

 plán VO 

 ako určiť PHZ 

 zodpovednosť štatutára za zvolený postup 

 zákazky s nízkou hodnotou dve kategórie zákazky s nízkou hodnotou 

 koniec e-mailových zákaziek s nízkou hodnotou 

 ako realizovať zákazku s nízkou hodnotou (ZsNH) 

 náležitosti výzvy na predkladanie ponúk (§ 117  ods. 7) 

 povinné lehoty pri zákazkách s nízkou hodnotou 

 konflikt záujmov – posudzovanie 

 zmluvy , dodatky k zmluvám 

 elektronická platforma a ZsNH – praktické ukážky 
 

14.00 – 15.30      - pokračovanie témy VO – praktické ukážky a konzultácie  
                Prineste si notebook a svoj prístup (meno a heslo) do profilu vedeného na ÚVO       
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3. deň: piatok 28. 4. 2023 
 

            do 8.30     Raňajky 
 

8.30 – 12.30     Správa a ochrana zvereného majetku  
                           * kompetencie a zodpovednosť riaditeľa školy a školského zariadenia * 
                           Lektorka:   Ing. Oxana Hospodárová                               
 

 vznik správy majetku  

 kto je správcom majetku obce  

 práva a povinnosti správcu majetku  

 kompetencie pri správe majetku zriaďovateľa a organizácií (správcov)  

 rozdiely pri nakladaní s majetkom obce medzi ZŠ a školskými zariadeniami bez právnej  subjektivity 

a s právnou subjektivitou  

 náležitosti zriaďovacej listiny  

 prenájom zvereného majetku  

 evidencia majetku 

 zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby  

 nedostatky v postupoch  pri správe majetku obcí  

 kontrola správy majetku obce 
 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 

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. 
 

Uzávierka prihlášok:  20. apríl 2023 

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 
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)

 

elektronická prihláška 
TU 
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