
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

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

NÁSTRAHY SKONČENIA PRACOVNÉHO 

POMERU V ŠKOLE A OBCI   

- ORGANIZAČNÉ ZMENY, PORUŠOVANIE 

PRACOVNEJ DISCIPLÍNY A NEUSPOKOJIVÉ 

PLNENIE PRACOVNÝCH ÚLOH 
 

Lektor:    

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

 

    

  

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

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 

 
 „Knihy sú tí najtichší  

a najstálejší priatelia,  

sú najprístupnejší  

a najmúdrejší radcovia,  

najtrpezlivejší učitelia.“ 
Charles W. Eliot 

 
ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 
 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné 

z ONLINE seminára realizovať obrazové/zvukové 

záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej 

podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na 

seminár. Použitie emailovej adresy a mena účastníka 

bude kontrolované s prihláškami. Ďakujeme. 
 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

           Online seminár si môžete pozrieť na zariadení 

pripojenom na internet a to cez: 

- stolový počítač, kde musíte mať externé reproduktory,  

- notebook, 

- smartphone alebo tablet. 

Prihlasovať sa môžete len prostredníctvom našej webovej 

stránky www.rvcmartin.sk, kde je potrebné zadať 

emailovú adresu účastníka, ktorý sa na seminár pripojí, 

v prípade väčšieho počtu prihlásených účastníkov je 

potrebné poslať za každého prihlášku zvlášť. 

Po uzávierke prihlášok Vám pošleme pokyny na 

pripojenie.  

Budeme pracovať cez aplikáciu Microsoft Teams. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na 

ONLINE odborno-konzultačný seminár  

 
 

NÁSTRAHY SKONČENIA PRACOVNÉHO 

POMERU V ŠKOLE A OBCI   

- ORGANIZAČNÉ ZMENY, 

PORUŠOVANIE PRACOVNEJ DISCIPLÍNY 

A NEUSPOKOJIVÉ PLNENIE 

PRACOVNÝCH ÚLOH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                11. november 2021 

 

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


NÁSTRAHY SKONČENIA PRACOVNÉHO 

POMERU V ŠKOLE A OBCI   

- ORGANIZAČNÉ ZMENY, PORUŠOVANIE 

PRACOVNEJ DISCIPLÍNY A NEUSPOKOJIVÉ 

PLNENIE PRACOVNÝCH ÚLOH 
 

Aktuálna situácia COVID 19 a 

nadchádzajúca ekonomická kríza nútia mnohých 

zamestnávateľov pristúpiť k skončeniu pracovných 

pomerov so zamestnancami. Prudký výpadok 

príjmov neobchádza ani obce, mestá a školy. Školy 

a školské zariadenia sú navyše nútené rozväzovať 

pracovné pomery aj z dôvodu neustáleho poklesu 

počtu žiakov. Ukončenie pracovného pomeru 

zákonným spôsobom je však veľmi náročný proces. 

Väčšina súdnych pracovnoprávnych sporov sa 

končí rozhodnutím o neplatnosti výpovede 

zamestnancovi. Organizácie tak namiesto toho aby, 

ušetrili doplácajú následne prepusteným 

zamestnancom náhrady mzdy v desaťtisícových 

sumách. seminár na základe príkladov zo súdnej 

praxe má zamestnancov obcí a škôl informovať o 

najčistejších chybách, ktorých sa zamestnávatelia 

pri skončení pracovného pomeru dopúšťajú.  

 

PROGRAM 

1. Výpovedné dôvody. 

2. Okamžité skončenie pracovného pomeru.  

3. Kedy odstupné áno, kedy nie? Odchodné. 

4. Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení 

pracovného pomeru. 

5. Nároky z neplatného skončenia pracovného 

pomeru. 

6. Plynutie prekluzívnych lehôt a premlčanie. 

7. Doručovanie písomností v pracovnoprávnych 

vzťahoch. 

 

Lektor: Doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                   11. november 2021 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Uzávierka prihlášok:  9. november 2021 

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: 11112021 ŠS: IČO organizácie 

do 9. novembra 2021 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 27. september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na ONLINE odborno-konzultačný seminár 

NÁSTRAHY SKONČENIA PRACOVNÉHO 

POMERU V ŠKOLE A OBCI   

- ORGANIZAČNÉ ZMENY, 

PORUŠOVANIE PRACOVNEJ DISCIPLÍNY 

A NEUSPOKOJIVÉ PLNENIE 

PRACOVNÝCH ÚLOH, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

11. novembra 2021 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

Titul, meno a priezvisko, email: 
 

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

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 9. 11. 2021 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 

 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

