POTVRDENIE O ZAPLATENÍ



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

„Každý dôležitý a odvážny počin sa začína zvnútra.“
Eudora Welty

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

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACOVNÉHO
STRETNUTIA

účastníkov pracovného stretnutia.

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

09 – 10
1000 – 1300
1300 – 1400
1400 – 1730

5. október 2021/utorok/
Prezentácia
Program pracovného stretnutia
Obed
Pokračovanie programu stretnutia

0830 – 1200
1200

6. október 2021 /streda/
Pokračovanie programu stretnutia
Ukončenie a obed

00

00

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

IČO: 31938434

Vás pozýva na

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

05061021

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

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

DIČ: 2020604443

POLROČNÉ STRETNUTIE
DOPRAVNÉ SPOJENIE
V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do
hotela Permon na Autobusovej stanici pri
Železničnej stanici 5. októbra 2021 o 9:00 hod.
Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša
bude zabezpečený po skončení stretnutia dňa
6.októbra 2021 o 12:50 hod.

K AKTUÁLNYM TÉMAM
PRE RIADITEĽOV A ZÁSTUPCOV
RIADITEĽOV ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

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!

Podbanské
Hotel PERMON

5. – 6. október 2021

PROGRAM STRETNUTIA
5. október 2021
10:00 – 15:00 – DOHĽAD NAD OCHRANOU OSOBNÝCH
ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov sa stále mení, a je potrebné sledovať nielen
predpisy a usmernenia týkajúce sa osobných údajov ale aj osobitné
predpisy ako je napr. Zákonník práce, zákon č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhlášky a nariadenia











Dohľad nad ochranou osobných údajov – ako na to v rámci
školy?
Kontrola plnenia vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva
Ako sa nám podarilo/darí v praxi vyrovnať s požiadavkami
GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a iných
predpisov? A čo na to Úrad na ochranu osobných údajov?
Čo Vám hovorí pojem „oprávnený záujem“ a ako si ho
dokážete obhájiť?
Kedy a na čo je potrebný súhlas na spracovanie osobných
údajov a aké sú jeho náležitosti
Identifikácia informačných systémov/účelov, v ktorých sa
spracovávajú osobné údaje
Nakladanie s údajmi o zdravotnom stave zamestnancov –
oprávnený záujem? povinnosť? alebo súhlas?
Kontrola ochrany osobných údajov, konanie o ochrane
osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností
– alebo za čo nám hrozí pokuta a za čo boli doposiaľ
prevádzkovatelia sankcionovaní?
Zodpovedná osoba podľa GDPR a zákona o ochrane
osobných údajov – pomoc, riziko alebo len ilúzia?
Lektor: Mgr. Katarína TAMÁŠOVÁ KARACSONYOVÁ

15:00 – 17:30 - ZÁŠKOLÁCTVO A JEHO POSTIHOVANIE
Obsahom prednášky budú konkrétne príklady, kde došlo k pochybeniam,
ako správne postupovať pri aplikácii jednotlivých právnych predpisov:
1. Kompetencie riaditeľa základnej školy
2. Kompetencie obce
3. Priestupková zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky
4. Trestnoprávna zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky
5. Priestupkové konanie na obci – vzory
6. Konkrétne aplikačné problémy z praxe
Lektor: JUDr. Marian HOFFMANN, PhD.
Predseda správneho kolégia, Krajský súd Prešov
6. október 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení
Vymenúvanie riaditeľa školy a školského zariadenia.
Odvolávanie riaditeľa školy a školského zariadenia.
Pracovnoprávny status riaditeľa školy a školského zariadenia.
Kontrolná právomoc hlavného kontrolóra a starostu vo vzťahu
k škole a školskému zariadeniu.
Školské VZN – chyby, nezákonné formulácie, odporúčané znenie.
Dôraz doterajšie právne otázky a prípady - rozhodovacia činnosť
súdov (judikatúra).
Lektor: doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

OGRANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:

5. – 6. október 2021

POLROČNÉ STRETNUTIE
K AKTUÁLNYM TÉMAM
PRE RIADITEĽOV A ZÁSTUPCOV
RIADITEĽOV ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ,
ktoré sa uskutoční
5. – 6. októbra 2021
Hotel Permon, Podbanské

Hotel Permon, Podbanské

Miesto konania :

Uzávierka prihlášok:
27. september 2021
Termín uzávierky je len orientačný, v prípade naplnenia
kapacity už nebudeme prihlášky akceptovať.
Účastnícky poplatok:
Bez využitia
dopravy

S využitím dopravy
z LM a späť

125,00 €

135,00 €

Člen RVC MT

Nečlen RVC MT
141,00 €
151,00 €
V poplatku je zahrnuté 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
Poplatok uhrádzajte:
bankovým prevodom na účet RVC Martin:
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X
VS: 05061021
ŠS: IČO organizácie do 27. septembra 2021.
(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, 19. august 2021

Obec /mesto/organizácia:
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

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

Záväznú prihlášku do 27. 9. 2021 môžete poslať na email: rvc@rvcmartin.sk alebo priamo na
www.rvcmartin.sk

