
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 ...................... 2022 

 

 

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  
 

5. september 2022 /pondelok/ 

0900 – 1100 Prezentácia 

1100 – 1300 Program pracovného stretnutia 

1300 – 1400 Obed 

1400 – 1800  Pokračovanie programu stretnutia 

6. september 2022 /utorok/ 

0830 – 1200 Pokračovanie programu stretnutia 

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

Pri účasti na 3 dni 

1200 – 1300 Obed 

1330 – 1800 Pokračovanie programu stretnutia 

7. september 2022 /streda/ 

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 5. septembra 2022 o 10:10 hod. 

Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša 

bude zabezpečený po skončení stretnutia dňa 6. a 7. 

septembra 2022 o 13:00 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 A OBCÍ   
NA TÉMU: 

AKTUÁLNE OTÁZKY V SOCIÁLNEJ OBLASTI 
 

 

 

 

 

 
 

Podbanské                  5. – 6. september 2022                 

Hotel PERMON          5. – 7. september 2022  

    
 

 

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 
 

5. september 2022 (pondelok) 

11:00 – 13:00 

Informačný systém sociálnych služieb (IS SoS)  
- základné informácie o IS SoS a otázky/skúsenosti z aplikačnej praxe  

Mgr. Eva ZAUJECOVÁ  

odbor sociálnych služieb, MPSVR SR 

14:00 – 15:30 

Finančné príspevky poskytované na sociálne služby z rozpočtu 

MPSVR SR, s akcentom na poskytovanie dotácií na rozvoj sociálnych 

služieb  

Ing. Mgr. Viera FILIPOVÁ 

odbor sociálnych služieb, MPSVR SR 

15:30 – 18:00 

Sociálne zabezpečenie v krízových situáciách 
- Sociálne zabezpečenie, 

- Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia (CSSZ) v Bezpečnostnej 
stratégii SR, 

- Subjekty hospodárskej mobilizácie podieľajúce sa na činnosti CSSZ, 

- Pandemické a krízové plány, 

- Skúsenosti z oblasti riešenia krízových situácií, 

- Metodika krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych 
službách, 

- Postupy zberu údajov o zariadeniach sociálnych služieb v EPSIS JISHM 
prostredníctvom e-Formulárov. 

Ing. Ján HUDÁK, PhD. 

riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR 

6. september 2022 (utorok) 

8:30 – 12:00  

Riadenie pracovného času pre vedúcich zamestnancov 

1. Riadenie pracovného času. 
2. Domácka práca a/alebo home-office. 

3. Pohotovosť. 

4. Dovolenka – určenie čerpania. 
5. Pracovná cesta. 

6. Pripravované zmeny od 1.10.2022 súvisiace s témou školenia.  

RNDr. Jana MOTYČKOVÁ 

13:30 – 18:00 

Kvalita poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach pre 

seniorov (1.časť) 

Vzdelávanie je zamerané na rozvoj kompetencií manažmentu a 

odborných zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb v procese 
implementácie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby do 

praxe v súlade so zákonom o sociálnych službách.  

Cieľ: Učíme sa spoločne...Môžeme si zdieľať dobré skúsenosti alebo 
prekážky implementovania podmienok kvality. 

JUDr. PhDr. Adriana ADAMICOVÁ 

7. september 2022 (streda) 

Sociálna prevencia a sociálne služby 
- vymedzenie pojmu sociálnej prevencie, jej formy, úrovne, význam a cieľ 

- rola sociálneho pracovníka v sociálnej prevencii 

- kompetencie verejnej správy v oblasti sociálnej prevencie, jej druhy, 
formy v zmysle   zákona č. 448/2008 Z. z. 

- prepojenosť sociálnej prevencie, sociálnych služieb z pohľadu obce 

- metódy sociálnej prevencie v sociálnej práci 

- sociálna práca, sociálny pracovník, klient a metódy práce s ním.  

PhDr. Ing. Ivana KRUŽLIAKOVÁ, PhD. 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                           5. – 6. september 2022 

               5. – 7. september 2022 
Pri účasti na dva dni (termín 5.-6.9.2022) končí program obedom. 

Miesto konania :               Hotel Permon, Podbanské  

Uzávierka prihlášok:                                26. august 2022 
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  135,00 €  145,00 € 

Nečlen RVC  151,00 € 161,00 € 
Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni: 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM a späť 

Člen RVC  210,00 €  220,00 € 

Nečlen RVC  228,00 € 238,00 € 

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, prenájom 

priestorov a organizačné 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 5.–6.9.2022 – 22090605 

na termín 5.-7.9.2022 – 22090705 

 ŠS: IČO organizácie do 26. augusta 2022 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

vložné nevraciame.    

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 29. júl 2022 

          PhDr. Dušan  GALLO 
                                                 riaditeľ ZORVC MARTIN 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR  

PRE PRACOVNÍKOV MIEST A OBCÍ   
NA TÉMU: 

AKTUÁLNE OTÁZKY V SOCIÁLNEJ OBLASTI, 
ktorý sa uskutoční v dňoch 

5. – 7. septembra 2022 

Hotel Permon, Podbanské 
 

Obec /mesto/organizácia:  

 

5. – 6. september 2022 – 2 dni  

5. – 7. september 2022 – 3 dni  

Pri účasti na dva dni (termín 5.-6.9.2022) končí program 

obedom. 

 

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 26. augusta 2022 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/

