

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ
Potvrdzujeme, že sme dňa ...................... uhradili
z nášho účtu: (číslo)..............................................
čiastku ....................... € pre (počet).....................
účastníkov pracovného stretnutia.

„Úspech nepochádza z toho, čo robíme,
ale z toho, čím sme.
Naša sila vo svete vyplýva z našej osobnej sily.“
Marianne Williamson
ČASOVÝ HARMONOGRAM
PRACOVNÉHO STRETNUTIA

CELOSLOVENSKÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE
RIADITEĽOV ŠKÔL
A PRACOVNÍKOV ŠKOLSKÝCH ÚRADOV

0900 – 1000
1000 – 1300
1300 – 1400
1400 – 1730

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

0830 – 1200
1200 – 1300

3. október 2022 /pondelok/
Prezentácia
Program pracovného stretnutia
Obed
Pokračovanie programu stretnutia
4. október 2022 /utorok/
Pokračovanie programu stretnutia
Záver a obed (pri účasti na 2 dni)

Pri účasti na 3 dni
1200 – 1300
Obed
1300 – 1730
Pokračovanie programu stretnutia
0830 – 1200
1200

5. október 2022 /streda/
Pokračovanie programu stretnutia
Záver a obed
DOPRAVNÉ SPOJENIE

V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do
hotela Permon na Autobusovej stanici pri
Železničnej stanici 3. októbra 2022 o 9:00 hod.
Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša
bude zabezpečený po skončení stretnutia dňa 4. a 5.
októbra 2022 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

CELOSLOVENSKÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE
RIADITEĽOV ŠKÔL
A PRACOVNÍKOV ŠKOLSKÝCH ÚRADOV

Podbanské
Hotel PERMON

3. – 4. október 2022
3. – 5. október 2022

PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA

3. október 2022 (pondelok)
Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva
v roku 2022
Legislatívne predpisy upravujúce financovanie škôl.




Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších
predpisov.

Legislatívne predpisy upravujúce financovanie originálnych
školských kompetencií







Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov – časť financovanie
Výpočet hodnoty jednotkového koeficientu a praktické
príklady.
Zdroje financovania materských škôl.

Ing. Jana SLÁDEČKOVÁ, PhD.
4. október 2022 (utorok)
Dopad novely zákona č. 138/2019 Z. z. na činnosť školy
a školského zariadenia.
Lektor sa bude zaoberať zmenami v podmienkach výkonu
pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného
zamestnanca, zmenami v oblasti plnenia predpokladov na výkon
pracovnej činnosti, zmenami v riadení a organizovaní
profesijného rozvoja, ako aj zmenami v pracovnoprávnych
vzťahoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov. Dotkne sa zmien, ktoré priniesla novela NV č.
201/2019 Z. z. a vyhlášky MŠVVŠ SR č. 361/2019 Z. z.
Mgr. Ján SITARČÍK, PhD.
5. október 2022 (streda)








Sťažnosti v škole a ich vybavovanie
Základné pojmy zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v
znení neskorších predpisov
Podávanie a prijímanie sťažností
Vybavovanie a prešetrovanie sťažností
Špecifiká sťažností v škole
Odporúčaný postup pri riešení sťažností
Modelové situácie a ich riešenie
PaedDr. Tibor LUKÁCS

OGRANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:
Miesto konania :
Uzávierka prihlášok:

3. – 4. október 2022
3. – 5. október 2022
Hotel Permon, Podbanské
26. september 2022

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
CELOSLOVENSKÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE
RIADITEĽOV ŠKÔL
A PRACOVNÍKOV ŠKOLSKÝCH ÚRADOV,

ktoré sa uskutoční v dňoch
3. – 5. októbra 2022
Hotel Permon, Podbanské

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.
Pri účasti na 2 dni (3.-4.10.2022) končí pracovné stretnutie obedom
4.10.2022.
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 3.–4.10.2022 – 341022
na termín 3.-5.10.2022 – 351022
ŠS: IČO organizácie do 26. septembra 2022
(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Obec /mesto/organizácia:
3. – 4. október 2022 – 2 dni
3. – 5. október 2022 – 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

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti
vložné nevraciame.
Tešíme sa na spoločné stretnutie .
Martin, 8. august 2022

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

Záväznú prihlášku do 26. septembra 2022 môžete
poslať na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo priamo na
www.rvcmartin.sk prípadne www.avs-rvc.sk

