
SEMINÁR ODPORÚČAME: 
 

� starostom obcí,  
� riaditeľom a odborným zamestnancom 

škôl, školských zariadení. 
 
 

KOMPETENCIE A VZŤAH 
ZRIAĎOVATEĽ – ŠKOLA  

V PRACOVNOPRÁVNEJ OBLASTI 

 
Legislatívny rámec  
- Zákonník práce, 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, Zákon č. 138/2019 Z. z. o 
pedagogických a odborných zamestnancoch, Zákon 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve  
Predzmluvné vzťahy, vznik a skončenie pracovného 
pomeru, oboznamovanie zamestnancov s 
vnútornými predpismi – ako a kto ich rieši na 
školách bez právnej subjektivity  
Kompetencie starostu vo vzťahu k riaditeľovi školy 
v súvislosti s ustanoveniami Zákonníka práce 
(prekážky, čerpanie dovolenky, vysielanie na 
pracovné cesty,...)  
Kompetencie zriaďovateľov (starostov) vyplývajúce 
zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch – 
povinnosti zamestnávateľa, obce/mesta, 
zriaďovateľa (plán profesijného rozvoja, ročný plán 
vzdelávania PZ a OZ, hodnotenie riaditeľa školy...)  
Vzťah zriaďovateľ – zamestnávateľ – riaditeľ školy  
s právnou subjektivitou a riaditeľ školy bez právnej 
subjektivity z pohľadu mesta/obce podľa zákona č. 
138/2019 Z. z. (špecifiká – čo stanovuje, povoľuje 
riaditeľ a čo zriaďovateľ, starosta, zamestnávateľ) 
Diskusia 
Pracovný materiál 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
Lektorka:   

Mgr. Katarína Tamášová  
Karácsonyová 

Termín: 23. septembra 2019  
začiatok o 9.00 h 
- prezentácia od 08.30 h  
- predpoklad. ukončenie 13.00 h 

Miesto: Okresný úrad Trenčín  
        - veľká zasadačka č. 150 
        Ul. Hviezdoslavova 16 
Poplatok:    20,- € /1 osoba – členské 

obce/mestá a ich RO/PO 

30,- € /1 osoba nečlenovia 
- účastnícky poplatok uhraďte VOPRED TAK, ABY 
NAJNESKÔR DEŇ PRED KONANÍM ŠKOLENIA BOLA 
PLATBA PRIPÍSANÁ  na účet číslo: 0666053002/5600, 
IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 3002, BIC kód banky 
KOMASK2X, VS: 372019, ŠS: IČO vedený v Prima banka 
a.s.., pobočka Trenčín.  Do kolónky „avízo príjemcovi 
platby“ uveďte skratku vašej školy, organizácie a názov 
obce/mesta. PLATBY V  HOTOVOSTI  NEPRIJÍMAME.   
- zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah 
medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom seminára, - 
organizátor: RZMOSP Trenčín, registrácia: KÚ Trenčín č. 
47/2000/20.7.2000 IČO: 34006273,  DIČ: 2021265081,- 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 údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s výpisom z účtu  
o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie, - v zmysle ochrany 
autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára 
realizovať obrazové a zvukové záznamy, - v prípade neúčasti 
poplatok nevraciame. 

Uzávierka prihlášok: 

-  záväznú prihlášku zašlite obratom, najneskôr  
do 19.9.2019 na adresu: RZMOSP – Regionálne   
vzdelávacie centrum,  K dolnej stanici 20A (budova TSK), 
911 01 Trenčín,  
e-mail: rvctn@stonline.sk, Najjednoduchšie prihlásenie sa 
cez www.avs-rvc.sk, záložka TRENČÍN. 
 

 

 

                               Mgr. Jaroslava Pupišová 
             riaditeľka kancelárie združenia 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na odborný seminár 

Kompetencie a vzťah zriaďovateľ – škola ...,   
ktorý sa bude konať dňa 23.9.2019 

najjednoduchšie prihlásenie sa 
cez www.avs-rvc.sk, záložka Trenčín 

 

Obec, škola, školské zariadenie, ostat.:  
______________________________ 

E-mail: _________________________ 

Telefón: ________________________ 

Mená účastníkov: 

1._____________________________

2._____________________________ 

Potvrdzujeme,  že  sme  poukázali    prevodným 

príkazom poplatok vo výške _________ € za 

__účastníka/ov  s  VS: 372019, ŠS: IČO organizácie 

(PLATBY V  HOTOVOSTI NEPRIJÍMAME) na  Vaše 
číslo účtu: 0666053002/5600, IBAN SK06 5600 0000 

0006 6605 3002, BIC kód banky KOMASK2X,  vedeného 
v Prima banka Slovensko, Trenčín z nášho účtu 
číslo:  

___________________________ 
vedeného v peňažnom ústave:  

___________________________ 

Poplatok uhraďte VOPRED TAK, ABY NAJNESKÔR DEŇ 

PRED KONANÍM ŠKOLENIA BOLA PLATBA PRIPÍSANÁ  
 na účet organizátora. 

 

V ______________ dňa __________ 

 

 

                    _______________________ 

podpis, pečiatka 
 

 

Adresa: RZMOSP – Regionálne   vzdelávacie 
centrum,  K dolnej stanici 20A (budova TSK), 911 01 

Trenčín, e-mail: rvctn@stonline.sk,  



Otázky pre lektorku: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

RZMOSP RVC Trenčín 
je členom 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE 
O VZDELÁVACÍCH AKTIVITÁCH  

nájdete na www.avs-rvc.sk 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ 
STREDNÉHO POVAŽIA 

K dolnej stanici 20A, 911 01 TRENČÍN 
�:  +421 905680840, ����: rvctn@stonline.sk 

registrácia: KÚ Trenčín č. 47/2000/20.7.2000 
IČO: 34006273    DIČ: 2021265080 

 

 

 

VÁS POZÝVA  
NA ODBORNÝ SEMINÁR 

 
KOMPETENCIE A VZŤAH 
ZRIAĎOVATEĽ – ŠKOLA  

V PRACOVNOPRÁVNEJ OBLASTI 

 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Dátum:       23. september 2019  
Začiatok:    09.00 h 
Miesto:  Okresný úrad Trenčín  
        - zasadačka č. 150 
        Ul. Hviezdoslavova 16. 

 

 


