
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

................................, VS .................................. 

 

RIADENIE A FUNGOVANIE ÚRADU  

MIESTNEJ SAMOSPRÁVY A ŠKOLY  

Z POHĽADU PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY 

 
 

 

Lektor:    

Ing. Pavol Kukučka    
  

v prospech účtu ZORVC MARTIN  číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2019 

 

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 

 

 
 „Aj keby Ti ostali len dva grajciare, 

za jeden kúp bochník chleba  

a za druhý ľaliu.“ 
 

Čínske príslovie 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na 

odborno-konzultačný seminár  

 
 

RIADENIE A FUNGOVANIE ÚRADU  

MIESTNEJ SAMOSPRÁVY  

A ŠKOLY  

Z POHĽADU PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ 

AGENDY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                           2. apríl 2019 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 

 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcmartin.sk/


PROGRAM 

 Zákonník práce v kocke  

 Vznik, priebeh a  ukončenie pracovného pomeru 

 pracovný pomer na dobu určitú  

 práca nadčas, vo sviatok, v noci 

 mzdové zvýhodnenie práce v sobotu, nedeľu 

 pohotovosť na pracovisku a mimo pracoviska 

 neprítomnosti v práci 

 pracovná disciplína a postihy za jej porušenie 

 skončenie pracovného pomeru, odstupné a odchodné  

 dovolenka - vznik nároku na dovolenku a jej čerpanie 

 prekážky v práci na strane zamestnanca aj 

zamestnávateľa  

 Odmeňovanie  

 Plat starostu / primátora podľa novely zákona č.253/1994 

Z.z. účinnej od 1.12.2018 

 v závislosti od výšky priemernej mzdy za rok 2018 

 Plat dlhodobo uvoľneného zástupcu starostu / mesačná 

odmena nie dlhodobo uvoľneného zástupcu starostu podľa 

novely zákona č.369/1990 Z.z. účinnej od 1.2.2019 a ich 

postavenie z pohľadu 

 Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

 tvorby a použitia sociálneho fondu 

 povinností voči Sociálnej poisťovni / zdravotným 

poisťovniam 

 Odmeňovanie poslancov  

 zásady odmeňovania poslancov po novele č.5/2019 

Z.z. 

 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

v praxi : 

 dôchodcovia, študenti a odmena na dohodu do a nad 200 

eur  

 mzdové zvýhodnenie - za nočnú prácu, prácu v sobotu, 

nedeľu a za prácu vo sviatok od 1.5.2019 

 daňový a odvodový pohľad na príjmy na základe dohôd  

 Aktuálne informácie týkajúce sa : 

 13. a 14. mzdy/odmeny v roku 2019, 2020  

 rekreačného príspevku a rekreačného poukazu 

 nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť 

 Zrážky zo mzdy / odmeny zamestnanca 
o podľa Zákonníka práce, osobitných predpisov – 

exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna 

poisťovňa a pod. 

o na základe Dohody o zrážkach podľa § 551 

Občianskeho zákonníka; 

o prednostné, neprednostné zrážky, ich poradie 

o povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, 

súčinnosť  

Lektor:  Ing. Pavol KUKUČKA 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                              2. apríl 2019 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  26. marec 2019 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 19,00€/účastník 

nečlen RVC 39,00€/účastník 
 
 

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: 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 02042019 ŠS: IČO organizácie 

do 26. marca 2019 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 25. február 2019 

 

 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborno-konzultačný seminár 

RIADENIE A FUNGOVANIE ÚRADU  

MIESTNEJ SAMOSPRÁVY  

A ŠKOLY  

Z POHĽADU PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ 

AGENDY, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

2. apríla 2019 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

............................................................................... 

 

Titul, meno a priezvisko, funkcia: 
 

...........................................................

...........................................................

........................................................... 
 

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ________________________________ 
 

Tel.: _________________________________
  

V _________________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

Záväznú prihlášku do 26. 3. 2019 môžete poslať 

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

telefonicky: 043/41 329 58, 043/43 036 10 

prípadne poštou: 

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE 

VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1  

036 01 Martin  
alebo priamo na www.rvcmartin.sk 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

