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Vás pozýva na seminár 
 

  

 

 

 

Cieľová skupina:  riaditelia a zamestnanci  škôl a školských zariadení, zamestnanci zriaďovateľov škôl 
 

Tento seminár je časovo aj obsahovo rozsiahlejší, je potrebné počítať s ukončením cca o 14.30 h, je 
poskytovaný kompletný pracovný aj organizačný poriadok. 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania:    3.10.2019 / štvrtok                               

Miesto konania: Prešov, Okresný úrad,  

                              Námestie mieru 3 

Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová  

Prezencia:    od 8.30 h        Začiatok:   9.00 h 
      

      

     ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

     pre členov RVC PO:        25,- € / účastník 

     pre nečlenov RVC PO:   40,- € / účastník   

     IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254 

     SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

     VS:  0310 

 
PROGRAM  SEMINÁRA: 
 Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a novela zákona č.553/2003 Z. z. prinášajú 

zmeny, ktoré je nutné zapracovať do vnútornej dokumentácie školy 

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

 Čo je nové v odmeňovaní pedagogických zamestnancov? 

 Zmeny a aktualizácie pracovného poriadku školy 

 Zmeny a aktualizácie organizačného poriadku školy 

 Nové práva a povinnosti vplývajúce na osobnú dokumentáciu zamestnancov 

 Zmeny v pracovných náplniach zamestnancov a ďalších dokumentoch 

Pracovný materiál (kompletne spracované oba dokumenty na CD): 

 Pracovný poriadok pre školy so zapracovanými zmenami legislatívy k stavu 1.9.2019 

 Organizačný poriadok pre školy so zapracovanými zmenami k stavu 1.9.2019 
 

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady. 
 

Uzávierka prihlášok:  30. september 2019
 

Prihlasovať sa môžete cez www.rvcvychod.sk, alebo mailom. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným 

príkazom vopred na účet RVC Prešov. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO 31954120, DIČ 2021241937 

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom 

z účtuo úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákonač. 

18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.V zmysle ochrany autorských práv a ochrany 

osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. 
 

Citát:        

          „Vyzbrojuj sa poznatkami ducha a nikdy sa neprestaň učiť, lebo život bez náuky sa takmer podobá smrti.“ 

                                                                       Marcus Porcius Cato censorius  
 

So srdečným pozvaním,  
 

                                  Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov 

Zmeny a aktualizácie  
vo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019 

http://www.rvcvychod.sk/
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ktorý sa uskutoční dňa 3.10.2019 v Prešove, Okresný úrad, Námestie mieru 3, malá zasadačka  
 

zašlite do 30.9.2019 na adresu: 
RVC Prešov 

Námestie mieru 1,  080 01  Prešov 
alebo mailom na rvcpo@rvcvychod.sk 

 

Ak ste sa prihlásili cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk,  

tak už nemusíte zasielať tlačenú prihlášku mailom, resp. poštou. 
 

Obec / mesto / škola / iná organizácia: 

 

 

Telefón, e-mail:  

 

 

Meno a priezvisko účastníka / účastníkov:                        
 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                  uhradili z nášho účtu:  

čiastku                                          pre (koľkých)                                 účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB, a.s. 

IBAN: SK49 0200 0000 002578922254 

VS: 0310  KS: 0308      ŠS: IČO organizácie 

 

V                                                                                                                                            dňa  

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

 

1.  

2.  

3.  

 

  

€  

  

Záväzná prihláška na seminár 
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