POTVRDENIE O ZAPLATENÍ



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

„Pravda je ako cukrová trstina:
hoci ju dlho žujete, stále je sladká.“

z nášho účtu: (číslo)..............................................
čiastku ....................... € pre (počet)..................
účastníkov pracovného stretnutia.

POLROČNÉ STRETNUTIE
K AKTUÁLNYM TÉMAM
PRE RIADITEĽOV ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

v prospech účtu RVC Martin :
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X
VS:

0910052018 – na dva dni
0911052018 – na tri dni

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

V ................................... dňa ...................... 2018
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

Malagašské príslovie

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACOVNÉHO
STRETNUTIA

0900 – 1000
1000 – 1300
1300 – 1430
1430 – 1730

9. máj 2018 /streda/
Prezentácia
Program pracovného stretnutia
Obed
Pokračovanie programu stretnutia

00

08 – 12
1200 – 1430

10. máj 2018 /štvrtok/
Pokračovanie programu stretnutia
Ukončenie a obed (pri účasti na 2 dni)

1300 – 1700

Pokračovanie programu stretnutia

0830 – 1200
1200

11. máj 2018 /piatok/
Pokračovanie programu stretnutia
Ukončenie a obed

30

DOPRAVNÉ SPOJENIE
V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do
hotela Permon na Autobusovej stanici pri
Železničnej stanici 9. mája 2018 o 9:20 hod. Odvoz
od hotela Permon do Liptovského Mikuláša bude
zabezpečený po skončení stretnutia dňa 10. a 11.
mája 2018 o 13:00 hod.

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

Vás pozýva na

POLROČNÉ STRETNUTIE
K AKTUÁLNYM TÉMAM
PRE RIADITEĽOV ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 5 €
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!

Podbanské
Hotel PERMON

9. – 10. máj 2018
9. - 11. máj 2018

PROGRAM STRETNUTIA
9. máj 2018
Základná dokumentácia po novom zákone o ochrane osobných
údajov v súlade s GDPR v pôsobnosti škôl, školských zariadení
Spracovateľské operácie a súbor podobných spracovateľských
operácií
Súhlas na spracovanie osobných údajov a podmienky poskytnutia
súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo
obmedzením spracúvania osobných údajov
Opatrenia, informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania
osobných údajov
Zmluva so sprostredkovateľom – povinnosť, náležitosti zmluvy,
ukončenie zmluvy
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej
osobe
Poverenie zodpovednej osoby
Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
Ktoré spracovateľské operácie podliehajú posúdeniu vplyvu
Citlivé údaje a údaje veľmi osobnej povahy, údaje spracúvané vo
veľkom rozsahu
Ako sa má vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
Opis plánovaného spracúvania
Posúdenie nutnosti a primeranosti
Kritériá prijateľného posúdenia vplyvu na ochranu osobných
údajov
Lektor: Mgr. Katarína KARÁCSONYOVÁ TAMÁŠOVÁ
10. máj 2018
















Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve pre riaditeľov škôl







Okruh prameňov vzťah Zákonníka práce k osobitným právnym
úpravám
Pracovný poriadok – odporúčania k optimalizácii
Pracovnoprávne postavenie riaditeľa obcou zriadenej organizácie
Delegovanie pracovnoprávnej pôsobnosti štatutárneho orgánu
Proces voľby riaditeľa školy, vymenovanie a odvolanie
Lektor: Mgr. Ladislav BRIESTENSKÝ
11. máj 2018

Rozvoj manažérskych kompetencií a psychológia pre manažérov proces riadenia
Za úspechmi akejkoľvek firmy alebo organizácie sú vždy ľudia.
Ak chceme vybudovať úspešnú firmu alebo akúkoľvek organizáciu, či už
štátnej alebo verejnej správy, je potrebné zamerať sa na prácu s ľuďmi.
Ide hlavne o vytváranie podmienok pre systematické získavanie
potrebných vedomostí manažérov, rozvíjanie ich schopností a
nadobúdanie skúseností.
Dozviete sa, aké sú možnosti a zároveň príležitosti zvyšovania
efektivity riadiacej činnosti manažéra v oblastiach - talent management,
age management (vrátane medzigeneračného učenia), komunikácia na
pracovisku a klíma, happines management (manažment šťastia,
odmeňovanie, prijímanie návrhov a názorov, benefity, starostlivosť,
prístup a pod.).
Lektori: PaedDr. Marian MAJZLÍK, PhD.
Mgr. Viktória PANČÍKOVÁ, PhD., proschool.sk

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

OGRANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:

9. – 10. máj 2018
9. – 11. máj 2018

Miesto konania :

Hotel Permon, Podbanské

POLROČNÉ STRETNUTIE K AKTUÁLNYM TÉMAM
PRE RIADITEĽOV ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ,

Uzávierka prihlášok:
2. máj 2018
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

113,00 €

118,00 €

Nečlen RVC MT

129,00 €

134,00 €

Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni:

Člen RVC MT

Bez využitia
dopravy

S využitím dopravy
z LM a späť

183,00 €

188,00 €

Nečlen RVC MT
201,00 €
206,00 €
V poplatku je zahrnuté ubytovanie (v dvojlôžkových
a trojlôžkových izbách), stravovanie, občerstvenie a ostatné
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 0910052018
VS: na tri dni 0911052018
ŠS: IČO organizácie do 2. mája 2018.
(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, 14. február 2018

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

ktoré sa uskutoční
9. – 11. mája 2018
Hotel Permon, Podbanské

Obec /mesto/organizácia:
9. – 10. máj 2018 – 2 dni
9. – 11. máj 2018 – 3 dni

Meno a priezvisko účastníka:
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 5,00 € !!):
áno
nie
IČO :

DIČ:

E-mail: ___________________________________
Telefón: __________________________________
______________________ dňa _______________

podpis
Záväznú prihlášku do 2.5.2018 môžete poslať na email: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť
telefonicky: 043/413 29 58, 430 36 14
faxom: 043/430 36 10
prípadne poštou:
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE
VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
alebo priamo na www.rvcmartin.sk

