
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 ...................... 2020 

 

 

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 keď si na správnej ceste,  

neuvidíš ju, ak tam iba sedíš.“  
  Will Rogers 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM  

PRACOVNÉHO STRETNUTIA  
 

9. marec 2020 /pondelok/ 

0900 – 1100 Prezentácia 

1100 – 1300 Program pracovného stretnutia 

1300 – 1400 Obed 

1400 – 1800  Pokračovanie programu stretnutia 
 

10. marec 2020 /utorok/ 

0830 – 1145 Pokračovanie programu stretnutia 

1145 – 1300 Záver a obed (pri účasti na 2 dni) 

Pri účasti na 3 dni 

1145 – 1300 Obed 

1300 – 1700 Pokračovanie programu stretnutia 

11. marec 2020 /streda/ 

0830 – 1145 Pokračovanie programu stretnutia 

1145   Záver a obed 
 

DOPRAVNÉ  SPOJENIE 

V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do 

hotela Permon na Autobusovej stanici pri 

Železničnej stanici 9. marca 2020 o 10:00 hod. 

Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša 

bude zabezpečený po skončení stretnutia dňa 10. 

a 11. marca 2020 o 12:30 hod. 

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 8 € 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                  9. – 10. marec 2020                 

Hotel PERMON          9. – 11. marec 2020  

    
 

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 
 

9. marec 2020 (pondelok) 

11:00 – 13:00 

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
- vymedzenie okruhov zmien novely zákona 

PhDr. Ing. Ivana KRUŽLIAKOVÁ PhD. 

14:00 – 18:00 

Sociálno – právna ochrana, sociálna kuratela a kompetencie obce 

(zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov ) 

- vymedzenie pojmov sociálno - právna ochrana detí, sociálna 

kuratela 
- opatrenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately a ich 

vykonávanie, centrum pre deti a rodinu 

- náhradné rodinné prostredie  
- finančné príspevky na úseku SPOaSK zo strany obce, tvorba VZN  

- pôsobnosť obce na úseku sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately 

- vedenie spisovej dokumentácie na úseku SPOaSK 

Jedorazová dávka v hmotnej núdzi (zákon č. 417/2013 Z. z.) 
- vymedzenie pojmov hmotná núdza, pomoc v hmotje núdzi, osobitné 

príspevky 

- jednorazová dávka a jej účel 

- výška a forma jednorazovej dávky 
- konanie pri rozhodovaní o jednorazovej dávke. 

PhDr. Ing. Ivana KRUŽLIAKOVÁ PhD. 
10. marec 2020 (utorok) 

Metódy sociálnej práce s komunitou na príkladoch dobrej 

aplikačnej praxe z vybraných krajín (Nemecko, Dánsko, Švajčiarsko, 

Chorvátsko, Rakúsko) pre terénnu, ambulantnú ako aj pobytovú 

službu. 
„Komunita je miesto, kde človek môže získavať emocionálnu 

podporu, ocenenie a praktickú pomoc v každodennom živote“. (In 
Matoušek 2008, s. 253) 

Aj keď vieme, že komunitná sociálna práca je strategickým 

nástrojom pomoci pri riešení problémov klientov, ktorí obývajú 
geograficky ohraničené územie, alebo vykazujú spoločné znaky na 

základe príslušnosti k istej sociálnej skupine, nevieme v dnešnej dobe 

dostatočne aplikovať metódy, techniky a ani postupy práce na príkladoch 
dobrej praxe.  V prednáškach sa pokúsim predstaviť používanie 

príkladov z vybraných krajín nielen v ambulantnej, ale aj v terénnej 

a pobytovej forme. Komunitná sociálna práca zahŕňa také techniky 
a postupy práce s klientom, ktoré zohľadňujú riešenie spoločných 

problémov klientov, avšak aj s prihliadnutím na riešenie individuálnych 

potrieb členov komunity.  Predstavím Vám niekoľko možných 
konceptov spolupráce s komunitami.  

PhDr. Mária KOVAĽOVÁ, PhD, MHA 
11. marec 2020 (streda) 

„Sociálne služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané 

na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek – čo robíme dobre a čo nie.“ 

Cieľom prednášky je upozorniť na najčastejšie porušenia zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pri poskytovaní sociálnych 

služieb v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, 

najčastejšie zisťovaných pri výkone dohľadu nad poskytovaním 

sociálnych služieb. Súčasťou prednášky budú príklady porušení, ale 
súčasne aj odporúčania na  ich odstránenie.  

PhDr. Mária KOŠÚTOVÁ 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                          9. – 10. marec 2020 

               9. – 11. marec 2020 

Miesto konania :               Hotel Permon, Podbanské  

Uzávierka prihlášok:                              28. február 2020 
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  115,00 €  123,00 € 

Nečlen RVC  131,00 € 139,00 € 
Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni: 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM a späť 

Člen RVC  185,00 €  193,00 € 

Nečlen RVC  203,00 € 211,00 € 

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 9.–10.3.2020 – 20031009 

na termín 9.-11.3.2020 – 20031109 

 ŠS: IČO organizácie do 28. februára 2020 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

vložné nevraciame.    

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 2. január 2020 

 

 

          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 

9. – 11. marca 2020 

Hotel Permon, Podbanské 
 

Obec /mesto/organizácia:  

 

9. – 10. marec 2020 – 2 dni  

9. – 11. marec 2020 – 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 8,00 € !!):     áno  nie 

IČO :     DIČ:   

E-mail: ___________________________________ 

Telefón: ___________________________________ 

 

______________________  dňa  _______________ 
 

    podpis 
 
 

 

Záväznú prihlášku do 28. februára 2020 môžete poslať 

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

telefonicky: 043 / 413 29 58, 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

