
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  

 

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

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

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

účastníkov pracovného stretnutia. 

 

CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR  

PRE PRACOVNÍKOV MIEST A OBCÍ   
NA TÉMU: 

AKTUÁLNE OTÁZKY V SOCIÁLNEJ OBLASTI 
  

 

v prospech účtu  RVC Martin :  

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS:   

ŠS: ................................... (IČO) 

 

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 

 
 

„Odvážte sa a svet vždy ustúpi,  

a ak Vás občas porazí,  

odvážte sa znova a on sa poddá.“  
  William Makepeace Thackeray 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM  

PRACOVNÉHO STRETNUTIA  
 

10. september 2018 /pondelok/ 

0900 – 1100 Prezentácia 

1100 – 1300 Program pracovného stretnutia 

1300 – 1400 Obed 

1400 – 1800  Pokračovanie programu stretnutia 
 

11. september 2018 /utorok/ 

0830 – 1200 Pokračovanie programu stretnutia 

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

Pri účasti na 3 dni 

1200 – 1300 Obed 

1330 – 1700 Pokračovanie programu stretnutia 
 

12. september 2018 /streda/ 

0830 – 1200 Pokračovanie programu stretnutia 

1200   Záver a obed 
 

DOPRAVNÉ  SPOJENIE 

V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do 

hotela Permon na Autobusovej stanici pri 

Železničnej stanici 10. septembra 2018 o 10:10 

hod. 

Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša 

bude zabezpečený po skončení stretnutia dňa 11. 

a 12. septembra 2018 o 13:00 hod. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

Asociácia vzdelávania samosprávy 

v spolupráci s  

Regionálnymi vzdelávacími centrami 

Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Prešov, 

Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava 
 

 

s organizačnou garanciou 

ZDRUŽENIA OBCÍ 

REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO 

CENTRA MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

Tel: 043/4132958 Fax: 043/4303610 

E-mail: rvc@rvcmartin.sk     Web: www.rvcmartin.sk 
 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

 

Vás pozývajú na  
  

 

 

 

CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR  

PRE PRACOVNÍKOV MIEST A OBCÍ   
NA TÉMU: 

AKTUÁLNE OTÁZKY V SOCIÁLNEJ OBLASTI 
 

 

 

 

 

 
 

Podbanské                 10. – 11. september 2018                 

Hotel PERMON         10. – 12. september 2018     

 (Možnosť prihlásiť sa na 2 alebo 3 dni.) 

mailto:rvc@rvcmartin.sk


CIEĽOVÁ SKUPINA 

 Pracovníci mestských a obecných úradov, v ktorých kompetencii je sociálna 

oblasť. 

 Pracovníci sociálnych oddelení samosprávnych krajov. 

PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA 
 

10. september 2018 (pondelok) 

11:00 – 15:00 

Aktuálne otázky v oblasti sociálnych služieb miest, obcí a sociálnych 

zariadení z pohľadu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny 

Mgr. Branislav ONDRUŠ 

Mgr. Peter SZABO 

15:00 – 18:00 

Sociálna práca, sociálny pracovník, sociálny klient 

- prednáška je zameraná na odbornú terminológiu týkajúcu sa sociálnej 
práce, jej charakteristiku,  funkcie, význam.. 

- zahŕňa ďalšie pojmy a ich vysvetlenie ako sociálny pracovník, jeho 
úloha, predpoklady na výkon práce, kompetencie  

- dotýka sa aj etického kódexu sociálneho pracovníka 

- charakterizuje jednotlivých klientov sociálnej práce /typológia klientov, 
ako s nimi pracovať, aké voliť metódy 

- syndróm „burn – out“ / syndróm vyhorenia 

PhDr. Ing. Ivana KRUŽLIAKOVÁ PhD. 

11. september 2018 (utorok) 

Komunikácia, riešenie konfliktov a starostlivosť o klienta/občana  

s agresívnym správaním 

V terénnej, v ambulantnej, pobytovej sociálnej práci, ale aj v komunitnej 

práci sa stretávame s agresívnym správaním občanov, klientov, ale aj ich 
príbuzných.  

Odborní pracovníci pracujúci v sociálnych  službách a v prvom kontakte 

s občanom by mali ovládať ako postupovať a pristupovať ku konfliktným 

vzťahom, emóciám a symptómom agresívneho alebo problémového 

správania. 

Pokúsime sa Vám sprostredkovať odborné vedomosti: 

 o procesoch, ktoré ovplyvňujú zamestnanca pri výkone jeho práce 
v kancelárii, v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, alebo 

v domácnosti. 

 o zručnostiach individuálneho prístupu k vyriešeniu 
problematických situácii v praxi. 

 o správaní zameranom na vnímanie situácie a potreby 
klienta/občana, 

 o správnych postupoch v jednotlivých odborných procesoch pri 

problémových klientoch/občanoch,  

 o správnych postupoch podľa platných interných smerníc 

a platnej legislatívy (Zákon č.448/2008 Z .z.; § 10 – telesné 

a netelesné obmedzenia; výber z Trestného zákona (čo je krajná 

núdza, nutná obrana, poľahčujúce okolnosti .... )) 

 o vedení príslušnej dokumentácie aj vedení dokumentácie pri 

používaní reštriktívnych postupov 

PhDr. Mária KOVAĽOVÁ, PhD. MHA 

Mgr. Ing. Ondrej BUZALA   

12. september 2018 (streda) 

Novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno – právnej ochrane a sociálnej 

kuratele od 1. 4. 2018 a kompetencie obce 
- zmeny v pôsobnosti obcí v zmysle novely zákona 

- zmeny v poskytovaní finančných príspevkov obcou 
- tvorba VZN 

- vymedzenie pojmov sociálno - právna ochrana detí, sociálna kuratela 

- opatrenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately a ich 

vykonávanie, centrum pre deti a rodinu 

- náhradné rodinne prostredie, 

- vedenie spisovej dokumentácie na úseku SPOaSK 

- aplikácia zákona v pôsobnosti obci na úseku sociálno-právnej ochrany 
a sociálnej kurately v zmysle platnej legislatívy 

PhDr. Ing. Ivana KRUŽLIAKOVÁ PhD. 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                        10. – 11. september 2018 

            10. – 12. september 2018 

Miesto konania :               Hotel Permon, Podbanské  

Uzávierka prihlášok:                              3. september 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  113,00 €  118,00 € 

Nečlen RVC  129,00 € 134,00 € 
Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni: 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM a späť 

Člen RVC  183,00 €  188,00 € 

Nečlen RVC  201,00 € 206,00 € 

Zľavu si môžu uplatniť všetky členské obce RVC, ktoré sú členom 

AVS (RVC Rimavská Sobota, Štrba a Zvolen nie sú členom AVS). 
V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, ubytovanie (v dvojlôžkových izbách 

prípadne 2 + prístelka), 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 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená 

pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho 

poplatku a má platnosť faktúry. 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: na termín 10.–11.9.2018 – 18091110 

na termín 10.-12.9.2018 – 18091210 

 ŠS: IČO organizácie do 3. septembra 2018 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

vložné nevraciame.    

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 3. júl 2018 

 

 

          PhDr. Dušan  GALLO 
                                                 riaditeľ ZORVC MARTIN 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na  

CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR  

PRE PRACOVNÍKOV MIEST A OBCÍ   

NA TÉMU: 

AKTUÁLNE OTÁZKY V SOCIÁLNEJ OBLASTI, 
ktorý sa uskutoční v dňoch 

10. – 12. septembra 2018 

Hotel Permon, Podbanské 
 

Obec /mesto/organizácia:  

 

10. – 11. september 2018 – 2 dni  

10. – 12. september 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 3. septembra 2018 môžete poslať 

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

telefonicky: 043 / 413 29 58, 430 36 14, 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 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

