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Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov 
  Vás srdečne pozývajú na seminár 

 
 

 

 

Pre profesijnú skupinu personalisti a mzdárky obcí a škôl, ktoré okrem výkladu platných aktuálnych zákonov, 

poskytuje priestor na otázky a širšiu konzultáciu. 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania: 21. - 23. máj  2018 /pondelok - streda 

Miesto konania: Hotel Eurobus, Zempl. Šírava, časť Kaluža 

Prezencia:           21. mája 2018, do 10,45 hod., začiatok 11,00 hod.  

Účastnícky poplatok:  

pre členov RVC KE, MI, PO:        145 € /účastník   

pre  nečlenov  RVC:                     165  € /účastník   

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001 

VS: 21230518   

 TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 

 1.deň: 11,00 – 17,30 

 MZDOVÝ ÚČTOVNÍK, PERSONALISTA   

Pracovno-právne vzťahy I. časť 

 2. deň:  9,00 – 16,00 

 MZDOVÝ ÚČTOVNÍK, PERSONALISTA   

 Pracovno-právne vzťahy II. časť 

 3. deň: 8,30 – 14,00 

 PERSONALISTIKA, Zákonník práce 

 
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:  17. máj 2018             

2016Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Michalovce. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné 

alebo mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk. Aby nedošlo k skomoleniu Vašich 
prihlasovacích údajov,  neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený 
účet a vopred. Počet účastníkov je obmedzený do 75 účastníkov. 

 

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 Michalovce nie je platcom DPH.   

Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO: 35532882, DIČ: 2021010420 

 

Motto: 

 
 

                 „Vždy sa hovorí, že čas všetko zmení, ale v skutočnosti to musíte zmeniť sami.“ 
                                                                                                                                                                                        Andy Warhol 

 

   Veríme, že aj v tejto uponáhľanej dobe a napriek mnohým povinnostiam, s ktorými sa každý deň stretávate, si dokážete zariadiť čas 

v prospech tohto vzdelávacieho podujatia.  

So srdečným pozvaním,  
  

JUDr. Gabriela Štefanová, RVC Michalovce               

Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice  

Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov  

 

 

                         MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA ŠKOLY A OBCE 

                                -  ako na mzdy a personalistiku, krok po kroku      
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                                             PROGRAM SEMINÁRA:  

 
1. deň:  pondelok,  21. 5. 2018 
  do 10,45  Prezentácia,  (ubytovanie po 11,00 hod.) 

  12,00 – 13,00  Obed 

  11,00 – 17,00  Prvý  vzdelávací blok :  MZDOVÝ ÚČTOVNÍK,  PERSONALISTIKA    

                                                                      Pracovno-právne vzťahy  

 Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová  

 

Spoločná časť    

 

 Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.  

 Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.  

 NV č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme – ako  sa 

posudzuje kvalifikovanosť zamestnancov.  

 Ako sa tvoria pracovné náplne, a ako sa odvíja odmeňovanie od pracovnej náplne zamestnanca.  

 Aké sú možnosti odmeňovania zamestnancov. 

  

 Najčastejšie nedostatky pri personálnej a mzdovej  agende  
                potrebné a nutné písomnosti vyplývajúce zo ZP,  zákona o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.  
 
  17,30    Večera     

  20,00 – 22,00  Konzultácie 

 

 

2. deň: utorok, 22. 5. 2018 

  7,30   -   9,00  Raňajky 

  12,00 – 13,00  Obed 

  9,00 –  17,00  Druhý  vzdelávací blok :  

                               MZDOVÝ ÚČTOVNÍK, PERSONALISTIKA  

 Lektorka : Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová  

 
Časť pre ŠKOLSTVO:  
Zákony špecifické pre školstvo a ich každodenná aplikácia  

 

 Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  

 Vybrané aktuálne okruhy tém pre školy a školské zariadenia: 
               Odmeny, rozhodnutie o odmene, priznanie odmeny, a kritériá na priznávanie odmien.  
               Krúžková činnosť, vzdelávacie poukazy, evidencia a odmeňovanie za krúžkovú činnosť.  
                 Smernica o zásadách vykonávania krúžkovej činnosti : 

 - bludisko v kombinácii pracovná cesta – dovolenka – pracovné voľno na vzdelávanie – aplikujete správne zákon o cestovných     
   náhradách, zákonník práce a zákon o sociálnom fonde.  

 Posudzovanie času stráveného na  pracovnej ceste : 
- v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce, náhrada za stratu času 
- osobitosti pri školských výletoch, ŠvP, lyžiarskych výcvikoch, atď.  

                Špecifiká pre ZŠ, MŠ z pohľadu zamestnávateľa, z pohľadu zriaďovateľa, z pohľadu riaditeľa školy, z pohľadu subjektu s právnou    
               subjektivitou, a z pohľadu subjektu bez právnej subjektivity.  
 

 
 
 
 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcvychod.sk/
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Časť pre OBCE:  
Zákony špecifické pre obce a ich každodenná aplikácia  

 
 Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov  - plat starostu a iné nároky – stravovanie, cestovné náhrady... 
 Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva   
 Kompetencie zriaďovateľov(starostov) vyplývajúce zo zákona  č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch – povinnosti zamestnávateľa, obce/mesta, zriaďovateľa  
 Vzťah zriaďovateľ – zamestnávateľ – riaditeľ školy s právnou subjektivitou a riaditeľ školy bez právnej subjektivity z pohľadu 

mesta/obce 
 
 20,00 – 22,00   Konzultácie  

 

3. deň: streda, 23. 5. 2018 

  7,00   -   8,00  Raňajky 

  13,00 – 14,00  Obed 

  8,00 –  13,00  Tretí  vzdelávací blok : 

    PERSONALISTIKA  / APLIKÁCIA ZÁKONNÍKA PRÁCE V PRAXI (vybrané problémy) 

 Lektorka:  JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 

Obsahová štruktúra: 
 

 Závislá práca - charakteristické znaky 
 Vznik pracovného pomeru  

                 (pracovná zmluva a jej obsahové náležitosti, skúšobná doba...) 
 Druhy pracovných pomerov  

(súbežné pracovné pomery, pracovný pomer na určitú dobu, pracovný pomer na kratší pracovný čas...) 
 Zmena pracovného pomeru  

                 (dohoda o zmene pracovných podmienok, preradenie na inú prácu..) 
 Skončenie pracovného pomeru  

                 (dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď, zákaz výpovede, okamžité skončenie pracovného pomeru...) 
 Druhy pracovných pomerov  

                 (súbežné pracovné pomery, pracovný pomer na určitú dobu, pracovný pomer na kratší pracovný čas...) 
 Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5. 2018 

 

14,00 Obed a záver. 

 

DOPLŇUJÚCE  INFORMÁCIE: 

Kontakt na hotel: 

Hotel EUROBUS*** 

Zemlínska šírava 

072 36 Kaluža 

GPS: N48°47´44,30“ E22;00´22,05“ 

e.mail:  recepcia@hoteleurobus.sk 

tel.: +421908 783 632 

 

Doprava na miesto konania seminára: 
Z Michaloviec smer Zemplínska šírava:  

-autobusová / vlaková stanica Michalovce, ďalšie autobusové spojenie smer Zemplínska Šírava – Kaluža – Klokočov, Jovsa, vystúpiť na 

zastávke v časti Kaluža, cca 9 km. Hotel sa nachádza v dolnej časti pod cestou cca 300 m, prejdete popri Thermal parku, popri hoteli 

Granit. 

V blízkosti hotela sa nachádza Thermal park s wellness, vodný svet. 

 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcmichalovce@gmail.com
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ktorý sa uskutoční v dňoch 21. - 23. máj  2018 /pondelok - streda, Hotel Eurobus, Zempl. Šírava, časť Kaluža 
zašlite do 17. 05. 2018  na adresu: 

                                                   RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30,  071 01 Michalovce 
mailom alebo písomne, alebo cez web stránku: 

rvcmichalovce@gmail.com,  M: 0915 969634,0918125777 alebo cez www.rvcvychod.sk 

Názov obce/ mesta/ MČ 
 

 

Telefón, e-mail:  

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka /funkcia:                        

 

 

Ubytovanie v 2-posteľových izbách. Budem ubytovaný(á) s: 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                       uhradili z nášho účtu č.  

čiastku                                            €   pre                   (koľkých) účastníkov  seminára v prospech účtu Prima banka, a.s. 

IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001, SWIFT (BIC)kód banky: KOMASK2X 

   VS: 21230518 ,   KS: 0308,   ŠS: IČO organizácie, 

 IBAN: ...................................................................... 

 

V                                                                               , dňa                                         

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

                                                                                                                                                              pečiatka a podpis 

 

 

 

 
 

        

  

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR 

MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA ŠKOLY A OBCE 

-  ako na mzdy a personalistiku, krok po kroku   

   

   

   

   

   

   

   

ZZZÁÁÁKKKOOONNN   OOO   MMMIIIEEESSSTTTNNNYYYCCCHHH    DDDAAANNNIIIAAACCCHHH,,,    DDDAAAŇŇŇOOOVVVÝÝÝ       PPPOOORRRIIIAAADDDOOOKKK   AAA   JJJEEEHHHOOO    NNNOOOVVVEEELLLAAA,,,    

   EEEXXXEEEKKKÚÚÚCCCIIIEEE      PPPRRRIII    VVVÝÝÝKKKOOONNNEEE       MMMIIIEEESSSTTTNNNYYYCCCHHH      DDDAAANNNIII       AAA   PPPOOOPPPLLLAAATTTKKKOOOVVV   
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