
RVC ROVINKA
JE ČLENOM

POZVÁNKY NA VŠETKY SEMINÁRE,
resp. AKREDITOVANÉ KURZY
ZASIELAME UŽ LEN
V ELEKTRONICKEJ PODOBE, preto Vás
prosíme o prihlasovanie cez WEB stránku
cez NASLEDOVNÝ LINK
http://www.avs-rvc.sk/rovinka/podujatia/

RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum
Hlavná 326, 900 41 Rovinka
 0902 388 227
IČO: 311 03 031, DIČ:2020683995
e – mail: rvc.rovinka@stonline.sk
www.avs-rvc.sk

PRIPRAVUJEME
Aktuálne podujatia
RVC Rovinka

SEPTEMBER 2019
19.09.2019 /štvrtok/

www.avs-rvc.sk
kliknite na Rovinka,
zobrazí sa stránka RVC Rovinka,
na ľavej strane pozrite MENU,
kliknite na PODUJATIA,
zobrazí sa Vám zoznam seminárov,
vyberte si podujatie, o ktoré máte záujem
a kliknite NÁZOV PODUJATIA –
otvorí sa Vám PRIHLÁŠKA,
vypíšte požadované údaje a
kliknite POSLAŤ
- automaticky obdržíte oznámenie o potvrdení
prijatia Vašej prihlášky
na Vami zadaný e-mail.

Pri každom NÁZVE PODUJATIA
nájdete POZVÁNKU



OBCE – školy a školské zariadenia
bez právnej subjektivity – ZMENY
V ODMEŇOVANÍ pedagogických
zamestnancov...
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

OKTÓBER 2019
04.10.2019 /piatok/

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE v obciach,
RO a PO zriadených obcou/mestom
Ing. Terézia Urbanová
15.10.2019 /utorok/

Veterinárny zákon – ODCHYT PSOV
a ČIPOVANIE
JUDr. Bohuslav Harviľák

Všetky pripravované semináre nájdete
na www.avs-rvc.sk/Rovinka/podujatia
 Ponuka bude doplnená podľa aktuálnych
legislatívnych zmien, príp.
Vašich požiadaviek a návrhov.

Vás pozýva
na odborný seminár

ZMENY
A AKTUALIZÁCIE
VO VNÚTORNÝCH
PREDPISOCH ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ
S PRÁVNOU
SUBJEKTIVITOU
OD 01.09.2019
ROVINKA

18.09.2019

SEMINÁR ODPORÚČAME:
riaditeľom škôl, školských zariadení,
odborným zamestnancom škôl
a školských zariadení.
PROGRAM:
NOVÝ zákon o pedagogických
a odborných zamestnancoch a novela
Z. č. 553/2003 Z. z. prinášajú zmeny,
ktoré je nutné zapracovať do vnútornej
dokumentácie školy.
1. Novela Zákon č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní zamestnancov
vo výkone práce vo verejnom
záujme
2. ZMENY A AKTUALIZÁCIE
PRACOVNÉHO PORIADKU
ŠKOLY
3. ZMENY A AKTUALIZÁCIE
ORGANIZAČNÉHO
PORIADKU ŠKOLY
4. Nové práva a povinnosti
vplývajúce na osobnú
dokumentáciu zamestnancov
5. ZMENY v pracovných náplniach
a ďalších dokumentoch
zamestnanca
6. DISKUSIA
 Účastníci obdržia pracovný materiál:
➢ Pracovný poriadok pre školy
so zapracovanými zmenami, ktoré budú
účinné od 01.09.2019
➢ Organizačný poriadok pre školy
so zapracovanými zmenami, ktoré budú
účinné od 01.09.2019

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Lektor:

Mgr. Katarína Tamášová
Karácsonyová

Termín:

18. september 2019 /streda/

Miesto:

na odborný seminár “Zmeny a aktualizácie vo VP
škôl…“ ktorý sa uskutoční dňa 18.09.2019 vo veľkej
zasadačke č. 401 TSÚP v Rovinke.

veľká zasadačka č. 401
Technický a skúšobný ústav
pôdohospodársky - TSÚP
900 41 Rovinka č. 326

Začiatok:

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Prihlásiť sa môžete najneskôr
do 10.09.2019

o9h
- prezencia od 8,30 h

! Prosíme o dochvíľnosť !

Účastnícky poplatok:
člen RVC
nečlen RVC

27€/osoba
55€/osoba

POPLATOK za seminár je potrebné uhradiť
VOPRED, najneskôr 2 dni pred uskutočnením
seminára musí byť platba pripísaná na účet
organizátora č.ú: 35-0025733112/0200,
IBAN: SK86 0200 0000 3500 2573 3112,
SWIFT (BIC) KÓD: SUBASKBX
VS: 18092019, ŠS: IČO obce/mesta/RO/PO
Doplňujúce údaje: NÁZOV OBCE/MESTA/RO/PO
Zároveň sa do 10.09.2019 prihláste cez web stránku
http://www.avs-rvc.sk/rovinka/ príp. nám zašlite
záväznú
prihlášku
e-mailom
na
adresu
rvc.rovinka@stonline.sk.
Organizátor: -RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka,
IČO: 31103031 DIČ: 2020683995 –poplatok je stanovený dohodou
v zmysle Z. č. 18/1996 Z. z. o cenách, -v poplatku sú zahrnuté režijné
náklady organizátora, lektora a občerstvenie, -nie sme platcami DPH,
-pozvánka obsahuje všetky potrebné údaje k úhrade poplatku a spolu
s príjmovým pokladničných dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade
poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie, má platnosť faktúry, -v zmysle
ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo
seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy, -v prípade neúčasti
poplatok nevraciame

So srdečným pozvaním

Mgr. Petra Kardošová

Prihlášky neposielajte poštou.
Prihlasujte sa cez elektronické formuláre
www.avs-rvc.sk v časti ROVINKA:
https:www.avs-rvc.sk/rovinka/podujatia
Do časti mailová adresa napíšte mail, na ktorý
Vám máme aj zaslať prípadné materiály
zo seminára, najlepšie pracovnú mailovú adresu
účastníka seminára.

 Vaše požiadavky a návrhy:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
V prípade Vašej neúčasti nevzniká nárok na vrátenie
účastníckeho poplatku, je možné poslať náhradného účastníka.
Za porozumenie ďakujeme.

