
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  

 

Potvrdzujeme, že sme dňa ...................... uhradili 

z nášho účtu: (číslo).............................................. 

čiastku ....................... € pre (počet).................. 

účastníkov pracovného stretnutia. 

PRACOVNÉ STRETNUTIE 

MZDÁROV A PERSONALISTOV 
 

 

v prospech účtu  ZORVC MARTIN:  

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

VS:   23032120 – na dva dni 

23032220 – na tri dni   

ŠS: ................................... 

 

V ................................... dňa ...................... 2023 

 

 

Pečiatka a podpis 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 
„Život je zaujímavý práve pre tú možnosť 

uskutočniť nejaký sen.“ 
                Paulo Coelho  
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACOVNÉHO 

STRETNUTIA  

 

20. marec 2023 /pondelok/ 

0900 – 1000 Prezentácia 

1000 – 1300 Program pracovného stretnutia 

1300 – 1430 Obed 

1430 – 1730  Pokračovanie programu stretnutia 
 

21. marec 2023 /utorok/ 

0830 – 1200  Pokračovanie programu stretnutia 

1200 – 1300  Ukončenie a obed (pri účasti na 2 dni) 

 

1300 – 1700  Pokračovanie programu stretnutia 
 

22. marec 2023 /streda/ 

0830 – 1200  Pokračovanie programu stretnutia 

1200    Ukončenie a obed  

 

DOPRAVNÉ  SPOJENIE 

V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do 

hotela Permon na Autobusovej stanici pri 

Železničnej stanici 20. marca 2023 o 9:00 hod. 

Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša 

bude zabezpečený po skončení stretnutia dňa 21. a 

22. marca 2023 o 13:00 hod. 

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 15 € 

za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, 

prosím Vás o jej objednanie a uhradenie sumy, 

ktorá je uvedená s využitím dopravy  

Šofér autobusu bude mať k dispozícií menný 

zoznam prihlásených účastníkov, ktorí si 

objednajú dopravu! 

 

 

 
 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

 

Vás pozýva na 

 

 
 

PRACOVNÉ STRETNUTIE 

MZDÁROV A PERSONALISTOV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podbanské                 20. – 21. marec 2023                 

Hotel PERMON  20. – 22. marec 2023  
 

 



PROGRAM STRETNUTIA 
 

20. marec 2023 

 Určovanie tarifného platu zamestnancom pri výkone práce 

vo verejnom záujme (platové triedy a platové stupne). 

 Platové náležitosti zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme podľa zákona č. 553/2003 Z. z.. 

 Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom 

záujme. 

 Diskusia. 

Mgr. Juraj FÍBA, riaditeľ odboru verejnej služby, Úrad vlády SR  

21. marec 2023 

 Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru  

 Pracovná zmluva a jej náležitosti – čo tvorí podstatné 

náležitosti pracovnej zmluvy 

 Skúšobná doba - jej úskalia a možnosti 

 Pracovná náplň – jej správna interpretácia 

 Zmena obsahu pracovnej zmluvy – dohoda o zmene 

pracovných podmienok, jednostranné preradenie 

 Skončenie pracovného pomeru (výpoveď, výpovedná doba, 

okamžité skončenie pracovného pomeru, dohoda o skončení 

pracovného pomeru) 

 Ochrana zamestnanca pred výpoveďou a správne uplatnenie 

výpovedných dôvodov zo strany zamestnávateľa + nároky z 

neplatne skončeného pracovného pomeru  

 Odstupné a odchodné 

 Druhy pracovných pomerov 
-          súbežné pracovné pomery 
-          pracovný pomer na neurčitý čas 

-          pracovný pomer na dobu určitú 

-          pracovný pomer na kratší pracovný čas 

 Doručovanie písomnosti v pracovnoprávnych vzťahoch 

 Prekážky v práci – na strane zamestnanca a na strane 

zamestnávateľa 

 Práca nadčas. Aké má limity? 

 Monitoring zamestnancov a diskriminácia 

 Správna identifikácia porušenia pracovnej disciplíny 

(posúdenie intenzity porušenia pracovnej disciplíny a 

následky pre zamestnancov pri porušení pracovnej 

disciplíny)  

 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru 

Doc. JUDr. Vladimíra ŽOFČINOVÁ, PhD. 

22. marec 2023 

GDPR vo vzťahu k personálnej agende obecných úradov 
- spracovanie osobných údajov zamestnancov obce 

- spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie 

- ako sa pripraviť na kontrolu z Úradu na ochranu osobných 

údajov 

- povinné dokumenty, a povinnosti oprávnených osôb 

- a pod. 

JUDr. Radovan TOMAŠKO/prípad. JUDr. Jakub PAVČÍK 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                   20. – 21. marec 2023             

                                                     20. – 22. marec 2023 

Miesto konania :                      Hotel Permon, Podbanské  

Uzávierka prihlášok:                          10. marec 2023 

Termín uzávierky je len orientačný, v prípade naplnenia 

kapacity už nebudeme prihlášky akceptovať. 
 

Účastnícky poplatok pri účasti na 2 dni: 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM a späť 

Člen RVC MT 160,00 €  175,00 € 

Nečlen RVC MT 180,00 € 195,00 € 
Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni: 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM a späť 

Člen RVC MT 260,00 €  275,00 € 

Nečlen RVC MT 280,00 € 295,00 € 

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, ubytovanie (v 

dvojlôžkových izbách prípadne 2 + prístelka), stravovanie, 

občerstvenie, prenájom priestorov a organizačné náklady spojené so 

seminárom.   

Ubytovanie od 14:00 hod. Uvoľnenie izieb do 10:00 hod. 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 

18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC: IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

Poplatok uhrádzajte: 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS:  na dva dni 23032120 

VS: na tri dni 23032220 

ŠS: IČO organizácie do 10. marca 2023. 

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je 

dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť 

faktúry. 

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

vložné nevraciame.    

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 27. január 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 PhDr. Dušan  GALLO 
                           riaditeľ ZORVC MARTIN 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

PRACOVNÉ STRETNUTIE 

MZDÁROV A PERSONALISTOV, 
ktoré sa uskutoční   

20. – 22. marca 2023 

Hotel Permon, Podbanské 
 

Obec /mesto/organizácia:  

 

20. – 21. marec 2023 – 2 dni  
20. – 22. marec 2023 – 3 dni  

 

Meno a priezvisko účastníka, email: 
 

1.  

2.  

V prípade požiadavky na špeciálnu stravu (vegetariánska, 

bezlepková, bezlaktózová ...) nám prosím Vás túto 

skutočnosť oznámte, aby sme predišli komplikáciám na 

mieste v deň konania pracovného stretnutia. Ďakujeme.  

Člen  RVC:              áno           nie 

Využijem autobus z LM – Hotel Permon a späť 

(!!cena za osobu 15,00 € !!):  áno nie 

IČO :     DIČ:   

E-mail: ___________________________________ 

Telefón: __________________________________ 

 

______________________  dňa  _______________ 
 

    podpis 
 

 

 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 10. 3. 2023 môžete poslať na  

e-mail:  rvc@rvcmartin.sk  alebo priamo na 

www.rvcmartin.sk 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

