
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  

 

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

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

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

účastníkov pracovného stretnutia. 

 

CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR  

PRE PRACOVNÍKOV MIEST, OBCÍ  

A ZARIADENÍ POSKYTUJÚCICH SOCIÁLNE 

SLUŽBY  
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 ...................... 2021 

 

 

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 buď odvážne dobrodružstvo, alebo nič.“  
  Helen Keller 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM  

PRACOVNÉHO STRETNUTIA  
 

8. september 2021 /streda/ 

0900 – 1100 Prezentácia 

1100 – 1300 Program pracovného stretnutia 

1300 – 1400 Obed 

1400 – 1800  Pokračovanie programu stretnutia 
 

9. september 2021 /štvrtok/ 

0830 – 1200 Pokračovanie programu stretnutia 

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

Pri účasti na 3 dni 

1200 – 1300 Obed 

1300 – 1800 Pokračovanie programu stretnutia 

10. september 2021 /piatok/ 

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 8. septembra 2021 o 10:10 hod. 

Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša 

bude zabezpečený po skončení stretnutia dňa 9. a 10. 

septembra 2021 o 12:50 hod. 

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 10 € 

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 

Martin, Nitra, Rovinka, Senica, Trenčín, 

Trnava 
 

 

s organizačnou garanciou 

ZDRUŽENIA OBCÍ 

REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO 

CENTRA MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

Tel: 043/4132958 E-mail: rvc@rvcmartin.sk     

Web: www.rvcmartin.sk 
 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

 

Vás pozývajú na  
  

 

 

CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR  

PRE PRACOVNÍKOV MIEST, OBCÍ  

A ZARIADENÍ POSKYTUJÚCICH SOCIÁLNE 

SLUŽBY  
NA TÉMU: 

AKTUÁLNE OTÁZKY V SOCIÁLNEJ OBLASTI 
 

 

 

 

 
 

Podbanské                  8. – 9. september 2021                 

Hotel PERMON          8. – 10. september 2021  

    
 

mailto:rvc@rvcmartin.sk


CIEĽOVÁ SKUPINA 

 Pracovníci mestských a obecných úradov, v ktorých kompetencii je sociálna 

oblasť. Pracovníci sociálnych oddelení samosprávnych krajov. 

 Riaditelia a odborní zamestnanci zariadení sociálnych služieb v SR. 
PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA 

 

8. september 2021 (streda) 

11:00 – 15:00 

1. Novela zákona o sociálnych službách. 

2. Plán obnovy a odolnosti. 

3. Informačný systém a financovanie. 

PhDr. Miroslav CANGÁR, PhD. 
riaditeľ odboru sociálnych služieb MPSVaR SR 

15:00 – 18:00 

Sociálne služby a národné priority ich rozvoja do roku 2030 

a komunitný plán sociálnych služieb obce 

Sociálne služby: 
- sociálna služba, jej druhy, formy 

- odborné, obslužné a ďalšie činnosti pri jednotlivých druhoch sociálnych 

služieb 

- poskytovanie sociálnych služieb, práva a povinnosti poskytovateľov 

a prijímateľov 

- posudková činnosť 

- registrácia poskytovateľov sociálnych služieb 

- financovanie sociálnych služieb 

- pôsobnosť obce pri poskytovaní sociálnych služieb 

- kvalifikačné predpoklady pri poskytovaní sociálnych služieb 

- konanie vo veciach sociálnych služieb 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030 a 

komunitný plán sociálnych služieb obce: 
- aké sú národné priority rozvoja sociálnych služieb v najbližšom období? 

- ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb  

- fázy komunitného plánovania  

- obsah dokumentu 

- plánovaní finančných zdrojov pri komunitnom plánovaní 

- znaky, princípy, zásady komunitného plánovania 

- pôsobnosť obce v rámci komunitného plánovania  

PhDr. Ing. Ivana KRUŽLIAKOVÁ PhD. 

9. september 2021 (štvrtok) 

Metodické riadenie mimoriadnych udalostí v pandemickej situácii 

(metódy, postupy, odborné štandardy, komunikačná stratégia) 

Krízový manažment sme pred pandémiou v sociálnych službách takmer 
nepoznali. V prednáške sa zameriame na charakteristické znaky 

mimoriadnych udalosti v manažérskych, hlavných, ale aj v 

obslužných procesoch. Predstavíme odborné postupy, štandardy, metódy 
práce s klientom, ktoré premenia teóriu na činnosti tak, aby sme vedeli  

odborne správne, účelne, účinne, ale aj efektívne plánovať, organizovať 

a vyhodnocovať mimoriadne udalosti a to nielen v pandemickej situácii. 

PhDr. Mária KOVAĽOVÁ, PhD, MHA 
špecialistka  na krízové riadenie;  

Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti, MPSVR SR 

10. september 2021 (piatok) 

Krízové riadenie sociálnych služieb z pohľadu kvality a bezpečnosti 
V krízovom riadení sociálnej služby je dôležité zachovať všetky prvky bezpečnej 

služby a nevyhnutnú úroveň kvality s tým spojenú. V prednáške sa preto 

zameriame na vysvetlenie ako zapadá poskytovateľ sociálnej služby do krízového 

riadenia štátu a MPSVR SR, aké úlohy plní a kde je hranica bezpečnej a kvalitnej 

služby aj v čase krízy. Objasníme najčastejšie problémy a chyby v 

nastavovaní krízových opatrení v prevádzkach na základe skúseností z prvej a 

druhej vlny pandémie na Slovensku a to z pohľadu minimalizácie odborných, 

obslužných a ďalších činností, uzatvárania prevádzok či základných práv, slobôd a 

dôstojnosti.   

Mgr. Ing. Ondrej BUZALA, MHA 
riaditeľ odboru hodnotenia kvality sociálnych služieb a akreditácií (MPSVR SR) 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                           8. – 9. september 2021 

             8. – 10. september 2021 

Miesto konania :               Hotel Permon, Podbanské  

Uzávierka prihlášok:                                31. august 2021 
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  125,00 €  135,00 € 

Nečlen RVC  141,00 € 151,00 € 
Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni: 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM a späť 

Člen RVC  195,00 €  205,00 € 

Nečlen RVC  213,00 € 223,00 € 

Zľavu si môžu uplatniť všetky členské obce RVC Martin, Nitra, 

Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava, ktoré sú členom AVS (RVC 

Košice, Michalovce, Prešov, 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 8.–9.9.2021 – 08090921 

na termín 8.-10.9.2021 – 08100921 

 ŠS: IČO organizácie do 31. augusta 2021 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

vložné nevraciame.    

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 29. jún 2021 

 

          PhDr. Dušan  GALLO 
                                                 riaditeľ ZORVC MARTIN 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na  

CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR  

PRE PRACOVNÍKOV MIEST, OBCÍ A ZARIADENÍ 

POSKYTUJÚCICH SOCIÁLNE SLUŽBY  
NA TÉMU: 

AKTUÁLNE OTÁZKY V SOCIÁLNEJ OBLASTI, 
ktorý sa uskutoční v dňoch 

8. – 10. septembra 2021 

Hotel Permon, Podbanské 
 

Obec /mesto/organizácia:  

 

8. – 9. september 2021 – 2 dni  

8. – 10. september 2021 – 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 10,00 € !!):     áno  nie 

IČO :     DIČ:   

E-mail: ___________________________________ 

Telefón: ___________________________________ 

 

______________________  dňa  _______________ 
 

    podpis 
 
 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 31. augusta 2021 môžete poslať 

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

www.rvcmartin.sk prípadne www.avs-rvc.sk  

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

