Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
IČO: 0034006656
DIČ: 2021205769
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001
email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk
web: www.rvcnitra.sk

www.avs-rvc.sk

ZO - RVC Nitra pre Vás pripravilo VIDEO seminár:

Tvorba VZN obce o podrobnostiach financovania
ZUŠ, MŠ a školských zariadení pre rok 2021
Cieľová skupina:
• pre OcÚ, MsÚ, Školy

Termín sprístupnenia:

18. – 20. 11. 2020 (streda - piatok)

Dňa 18.11. je video sprístupnené od 8:00 h. Ostatné dni v ktoromkoľvek čase.
Uzavretie sprístupnenia: 20.11.2020 (piatok) o 16:00 hod.
Miesto konania:

VIDEO seminár

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Lektor:
Program:

1. Ako si vypočítať predpokladaný objem finančných prostriedkov určených na
financovanie originálnych školských kompetencií.
2. Postup ako spracovať všeobecne záväzné nariadenie obce o podrobnostiach
financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení
podľa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
3. Vzťah medzi VZN a rozpočtom školy a školského zariadenia.

© Autorské práva
Vytváranie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov z VIDEO seminára je
zakázané, je porušením autorských práv a môže byť posúdené ako trestný čin podľa
§ 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v z. n. p.
Rovnako je zakázané zaznamenávať a šíriť pracovné materiály k semináru.
**********

Účastnícky poplatok za VIDEO seminár:

Člen ZO – RVC Nitra:

0 € / osoba

Nečlen:

20 € / osoba

Za člena ZO – RVC Nitra sa považuje obec/mesto, ktorá má za aktuálny rok uhradený členský
príspevok a škola/inštitúcia, ktorá má uhradené vzdelávacie služby za aktuálny rok. Účasť na
bezplatných seminároch sa týka len daného subjektu a jeho zamestnancov.

INFORMÁCIA:
Členovia RVC Nitra sa nemusia na seminár prihlasovať
NEČLENOVIA: je potrebné prihlášku s Vašimi údajmi poslať emailom na
rvcnitra@rvcnitra.sk.
Uvádzajte nám: zamestnávateľa, počet účastníkov, meno a priezvisko, email)

V cene VIDEO seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a
organizačné náklady.
Poplatok za seminár ak ste NEČLEN prosíme uhradiť OBRATOM
prevodom na účet (IBAN) ZO - RVC Nitra:
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 18112020
ŠS: IČO Vašej organizácie
Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový
doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky
náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

POKYNY – VIDEO SEMINÁR – PROSÍME ČÍTAJTE POZORNE:
- VIDEO semináre (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;
- seminár bude prebiehať takou formou, že počujete lektora a na obrazovke vidíte
prezentáciu / materiál lektora, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude
zaslaný emailom spolu s POKYNMI na spustenie jeden deň vopred najneskôr do 14:00
hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky
a pod.;
- LINK na spustenie seminára je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho
spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej
osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR!
Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;
- do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba pripojenie
na internet a reproduktory;
- po sprístupnení SEMINÁRA od 8:00 hod. si musíte pustiť seminár tlačidlom PLAY.
Video si môžete zväčšiť na celú obrazovku, pretáčať, pozastaviť alebo vrátiť sa k nemu
počas celej doby sprístupnenia.
- ak prihlasujete viacerých účastníkov (zamestnancov z jednej organizácie) a budú sledovať
seminár na jednom PC, stačí v prihláške uviesť jeden email. Ak prihlasujete z jednej
organizácie viacerých účastníkov a budú sledovať seminár na viacerých PC v rámci úradu /
školy, je potrebné uviesť viacero emailov (podľa počtu PC);
- v prípade problémov s pripojením, neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542
(RVC Nitra).
OTÁZKY NA SEMINÁR (lektora):
•

otázky je potrebné posielať cez FORMULÁR NA OTÁZKY 18.-20.11.2020
(kliknite na názov). Formulár bude sprístupnený počas celej doby sprístupnenia
VIDEO seminára a bude sa nachádzať fyzicky pod oknom seminára (v spodnej časti
stránky). Na otázky bude lektorka odpovedať až po skončení sprístupnenia, kedy
budú otázky hromadne poslané na zodpovedanie;

TECHNICKÉ POŽIADAVKY:
- pripojenie na internet, odporúčame PC pripojiť cez kábel alebo cez WIFI (len ak máte
rýchly internet);
- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone /
tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;
- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,
spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;
- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšími verziami:
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Internet Explorer
- V prípade, že Vám nefunguje spustenie v jednom prehliadači, vyskúšajte druhý. Je
potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a
nevypisovalo Vám, že kód (link) sa používa v inom prehliadači;
- POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube,
facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí
prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na
prenos je www.vimeo.com.

