
 

PREHĽAD PODUJATÍ S POZVÁNKAMI 

A ELEKTRONICKOU PRIHLÁŠKOU NÁJDETE   

www.avs-rvc.sk 

 

Kliknite na Trnava, zobrazí sa vám stránka RVC Trnava, na 

ľavej strane pozrite MENU, potvrďte PODUJATIA  

https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/, zobrazí sa 

zoznam seminárov, vyberte si podujatie, o ktoré máte 

záujem a KLIKNITE NA JEHO NÁZOV, otvorí sa vám 

PRIHLÁŠKA. Vypíšte požadované údaje a kliknite na 

POSLAŤ. Následne dostanete mailom potvrdenie o prijatí 

prihlášky (môže sa  stať, že Vám príde do SPAMOV, 

skontrolujte si to. Ak máte nastavené automatické 

vymazávanie Spamov – potvrdenie Vám doručené nebude). 

 

Pri každom NÁZVE PODUJATIA nájdete POZVÁNKU, ktorú 

STIAHNITE do PC, vytlačte, pretože pozvánka je aj daňovým 

dokladom pre vaše účtovníctvo.  Prihlasovanie je možné až 

vtedy, keď je zverejnená pozvánka.  

 

 

 

RVC Trnava je členom  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálne vzdelávacie centrum 
pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

Ulica Paulínska 513/20, 917 00 Trnava 
+ 421 33 5511 735  

0905 399 636,  
e-mail: zmo@zmo.sk 

IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vás pozýva na PRACOVNÝ  seminár 
 určený PRE ŠKOLY  

A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA 
 

 

ŠPECIFIKÁ 

ZARAĎOVANIA  

A ODMEŇOVANIA  
(nielen) pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov.  

PROBLÉMY APLIKAČNEJ 

PRAXE PO LEGISLATÍVNYCH 
ZMENÁCH V ŠKOLSTVE 

 
 

UPOZPORNENIE: Počet účastníkov max. 50  

 

TRNAVA                            21.APRÍLA  2020 
NOVÝ TERMÍN:           11.SEPTEMBRA 2020 

http://www.avs-rvc.sk/
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/
mailto:zmo@zmo.sk


SEMINÁR ODPORÚČAME: 
▪ Riaditeľom škôl, školských zariadení 
▪ Odborným zamestnancom, ktorí 

spracovávajú uvedenú agendu.  
 

PROGRAM 
 
 Prehľad príslušnej legislatívy s dôrazom na 

odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov 
(vybrané ustanovenia zákonov)  

 Vyhláška MŠVVaŠ SR o profesijnom 
rozvoji  

 Tvorba programu a dokumentácie 
vzdelávania – ukážka vzorovej 
dokumentácie aktualizačného vzdelávania  

 NV SR o priamej výchovno-vzdelávacej 
činnosti – úväzky, stanovenie úväzkov, 
krátenie úväzkov, pracovnoprávne 
možnosti zmeny úväzkov 

 Ako posudzovať kvalifikačné predpoklady v 
zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o 
kvalifikačných predpokladoch 
pedagogických a odborných zamestnancov  

 Špecifiká zaraďovania (nielen 
pedagogických zamestnancov) do 
platových tried a platových stupňov  

 Zaraďovanie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov do kariérových 
stupňov  

 Zaraďovanie nepedagogických 
zamestnancov do platových tried podľa 
katalógu pracovných činností  

 Špecifiká pri odmeňovaní zamestnancov v 
školstve napr. príplatok za profesijný rozvoj, 
práca nadčasová a náhradné voľno, 
doplatky k platom  

 Praktické príklady z praxe 
 Diskusia 

 

 
KAPACITA ÚČASTNÍKOV JE 
LIMITOVANÁ NA POČET 50 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Lektor:   Mgr. Katarína  

               TAMÁŠOVÁ KARÁCSÓNYOVÁ 

Termín:  11.septembra  2020 

Miesto:   zasadačka Okresného úradu,   

                 Kollárova 8, Trnava,1.pos. 

Začiatok: 9,00 h (prezentácia od 8,15h) 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 

pre členov RVC  23 €/os.  
pre nečlenov 38 €/os.  

 
VOPRED na účet RVC v Slovenská sporiteľňa, a.s., 

IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171 

VS 210420,  ŠS = Vaše  IČO  
VS zostal pôvodný !!!!! 

ROPO v správe pre príjemcu uveďte napr.:  
ZŠ + názov obce (mestá aj ulicu)  

 
▪ Platba prevodom na účet RVC OBRATOM po 

prihlásení sa,  nakoľko záujem bude 
pravdepodobne prevyšovať kapacitu. Ak nebudete 
mať poplatok  uhradený  čo najskôr po 
prihláške a ani do 4.9.2020 na Vaše miesto 
bude oslovený náhradníkom.  

▪ Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona 
č.18/1996 Z. z. o cenách. Zahrnuté sú v ňom 
náklady na organizáciu, lektora, občerstvenie, réžia 
RVC. Nie sme platiteľmi DPH.  

▪ Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné 
k úhrade a spolu s výpisom z účtu o úhrade tvorí 
doklad pre zúčtovanie, má platnosť faktúry. 

▪  V zmysle autorského zákona nie je možné 
vyhotovovanie zvukového, obrazového záznamu. 

▪ V prípade Vašej neúčasti poplatok nevraciame, je 
možné poslať náhradného účastníka. 

 

 
 

Mgr. Andrea Briestenská 
RVC Trnava 

 

PRIHLÁŠKA 
 

Platia už zaslané prihlášky na pôvodný 
termín 21.4.2020 

Len v prípade uvoľnenia miest bude 
možnosť dohlásenia nových účastníkov  

 
 
 

 
 

 
 
 
Prípadné otázky pre lektora  pošlite 
v samostatnom maile. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACOVNÝ MATERIÁL:  
vzorová dokumentácia aktualizačného 

vzdelávania, vzorové dokumenty, ukážky, 
pomôcky k zaraďovaniu zamestnancov a k 

pracovnoprávnej dokumentácii 
 

 
 
 
 
 
 

 


