CIEĽOVÁ SKUPINA

•

Záväzná prihláška
(vyplňte a zašlite, len v prípade, ak ste
sa neprihlásili cez web stránku)

pre riaditeľov škôl

Kurz nového riaditeľa
12. – 13. 6. 2019

PROGRAM

Pošlite obratom na adresu:
Združenie obcí – regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Fraňa Mojtu 18, 949 01 NITRA
tel./fax: 037 / 7418 097

1. Prehľad základných právnych predpisov,
ako napr.

Titul, meno, priezvisko:
•
•
•

•

•
•

Zákonník práce,
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme,
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme,
zákon č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch,
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách,
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom
fonde.

2. Komunikácia so zástupcami zamestnancov
a kolektívne pracovnoprávne vzťahy
3. Vybrané okruhy problematiky Zákonníka
práce a personalistiky
4. Ochrana osobných údajov
5. Ekonomika školy
6. Rozpočet a rozpočtové pravidlá
7. Základy a zásady účtovníctva
8. Finančná kontrola
9. Tvorba vnútorných predpisov
10. Prehľad povinných vnútorných predpisov

ZO – RVC Nitra je členom AVS

...........................................................................
Zamestnávateľ:
............................................................................

www.avs-rvc.sk

Email: ................................................................
Telefón/Mobil:
............................................................................
Svojím podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov
v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v rozsahu (titl., meno, priezvisko, email,
telefón/mobil) po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonných
povinností organizátora

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

pečiatka, podpis

POPLATKY

Účastnícky poplatok:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania:

MEDIAHAUS

Člen ZO RVC Nitra

45 € / osoba

Fraňa Mojtu 18

Nečlen

65 € / osoba

veľká zasadačka na 1. poschodí

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára.
Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta
konania resp. zrušenie seminára z organizačných
dôvodov. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať
obrazové a zvukové záznamy.

949 01 Nitra

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum
samosprávy
Fraňa Mojtu 18, 949 01 NITRA
IČO: 0034006656, DIČ: 2021205769
Tel./fax: 037/ 7 418 097
e-mail: rvcnitra@rvcnitra.sk
www.rvcnitra.sk

----------------------------------------------------------ZO - RVC Nitra Vás pozýva na
2 - dňový „malý” seminár:

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál
v tlačenej podobe, občerstvenie (bageta, káva, čaj,
voda) a režijné náklady.

Kurz nového riaditeľa

Poplatok prosíme uhrádzať najneskôr
do 7. 6. 2019
prevodom na účet ZO - RVC Nitra
v PRIMA banke Slovensko, a.s.

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 12062019
***
ŠS: IČO Vašej organizácie
Prihlásenie na seminár je záväzné !!!
Prihlasovanie na seminár je cez web stránku
www.rvcnitra.sk, sekcia Semináre
Táto pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a
má platnosť faktúry.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum
samosprávy nie je platcom DPH

HARMONOGRAM

Prezentácia účastníkov
Začiatok seminára
Ukončenie

od 8:00
9:00
cca. 14:00

Kapacita miestnosti je 54 osôb
Min. počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb

Lektor:

Mgr. Katarína Tamášová
Termín konania:

12. – 13. jún 2019
(streda, štvrtok)

