ŠKOLITEL
Pozor doplnené

PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY:
 Financovanie školstva












T: 06.05.2019
L. Ing. Jana Sládečková
Osvedčovanie listín a podpisov
T: 21.05.2019
L: JUDr. Marek Dlapa
Štátny stavebný dohľad a prejednávanie stavebných
priestupkov a správnych deliktov
T: 27.05.2019
L: JUDr. Helena Spišiaková
Mzdová účtovníčka aktuálne v II. Q roku 2019
T: 29.05.2019
L: Ing. Pavol Kukučka
Nový zákon o pedagogických zamestnancoch
T: 05.06.2019
L: Mgr. Katarína Tamášová
Cestovná náhrady a sociálny fond
T: 11.06.2019
L: Ing. Mária Kasmanová
Správa daní a poplatkov v podmienkach obce
T: jún 2019
L: Ing. Adela Gašparovičová
Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR
T: 04.09.2019
L: JUDr. Marek Dlapa
Zmeny vo vnútorných predpisoch v zmysle nového
zákona o pedagogických zamestnancoch
T: 11.09.2019
L: Mgr. Katarína Tamášová
Finančné výkazy obcí, RO, PO
T: 17.09.2019
L: Ing. Mária Kasmanová

Registrácia na školenie je nutná výhradne cez
systém Školiteľ. Prečo?


systém Školiteľ vznikol na základe
členských organizácií (miest a obcí)



pri komunikácií s viac ako 600 organizáciami tento
spôsob výrazne zjednodušuje a zefektívňuje evidenciu
prihlášok na školenie a následného rozposielania
materiálov



veľké množstvo Vašich emailových adries je
nesprávne nastavená a nedokáže prijať väčší email
s materiálom



veľké množstvo emailových adries sme nútený
blokovať, nakoľko ich užívatelia často používajú na
prihlasovanie sa
na sociálne siete a iné služby.
Následkom čoho je na našu adresu zo strany
sociálnych sietí a bez Vášho vedomia rozposielaných
obrovské množstvo SPAMu – nevyžiadanej pošty.
Takéto adresy u nás natrvalo zablokujeme a viac
nebude možné ich použiť na komunikáciu snami.

požiadaviek



systém Školiteľ je v testovacej prevádzke takmer 2
roky a má veľmi pozitívny ohlas



práca so školiteľom bude možná ako z práce tak aj
z domu

Čo potrebujem aby som mohol používať
školiteľa?
 bežný počítač / notebook s bežným operačným




RVC – združenie obcí,
so sídlom v Štrbe

systémom
pripojenie na internet
chvíľku času na preštudovanie manuálu a jednoduchú
inštaláciu
v prípade otázok, problémov a nejasností nás
neváhajte kontaktovať

Všetko potrebné nájdete na
www.rvc-strba.sk/skolitel
alebo nás kontaktujte emailom, prípadne
telefonicky na 052/7733330 alebo 0905 699 073

Vás srdečne pozýva na

Konferenciu členských obcí a miest
s odbornou témou:
Obecná samospráva – praktické riešenia
Prístup k informáciám v obciach a školách

ktorá sa uskutoční dňoch
29.04. – 30.04.2019
so začiatkom o 10.00 hod.

v priestoroch Hotela ATRIUM
Nový Smokovec 42
062 01 Vysoké Tatry

Program konferencie:
I. časť – 29.04.2019 dopoludnia





Otvorenie, voľba volebnej a mandátnej komisie,
návrhovej komisie,
Výročná správa združenia za rok 2018.
Voľby do orgánov združenia.
Vyhlásenie výsledkov volieb.
II. časť – 29.04.2019 popoludní
Obecná samospráva – praktické riešenia







Lektor v prednáške poukáže na aktuálne
legislatívne zmeny týkajúce sa obecnej
samosprávy
Bude sa venovať rozboru najčastejších
pochybení zo strany samosprávy v činnosti
zastupiteľstva a starostu a poukáže na správnu
prax
Súčasťou prednášky bude aj aktuálna
judikatúra súdov a informácie z dozorovej
činnosti prokuratúry
Diskusia k aktuálnym problémom samosprávy.

Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
III. časť – 30.04.2019 dopoludnia
Prístup k informáciám v obciach a školách









Rozdiel medzi zverejňovaním informácií a
sprístupňovaním informácií
Zverejňovanie informácií na webovom sídle
obce
Zverejňovanie
informácií
na
Centrálnej
elektronickej úradnej tabuli
Infožiadosti - povinné náležitosti
Vybavenie infožiadosti obcou a školou
Odvolanie voči nesprístupneniu informácií
Súdny prieskum v prípade nesprístupnenia
informácií
Zodpovednosť a sankcie za porušenie práva na
prístup k informáciám

Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Účastnícky poplatok ........................ 30,- € (povinné)
Poplatky za služby:
áno nie
s ubytovaním 29.04 – 30.04.2019 .... 95,- €
bez ubytovania
........................ 65,- €
Cena s ubytovaním zahŕňa:
29.04.2019 – ubytovanie v 2 posteľových izbách,
občerstvenie počas prednášky, obed, večera
30.04.2019 – raňajky, občerstvenie počas
prednášky, obed
Cena bez ubytovania zahŕňa:
29.04.2019 – občerstvenie počas prednášky, obed,
večera
30.04.2019 – občerstvenie počas prednášky, obed
Poplatky spojené s účasťou konferencii je
potrebné uhradiť tak aby boli pripísané na náš
účet najneskôr 24.04.2019. Ak tento poplatok
nebudeme
na
našom
účte
evidovať
v stanovenom termíne, tak ho môžete uhradiť
v hotovosti priamo pri prezentácii.
V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na
organizačné a obsahové zabezpečenie konferencie,
občerstvenie a pracovný materiál.
Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
RVC nie je platcom DPH.
Naše IČO: 31 954 502
Naše DIČ: 2021202854
IBAN: SK45 7500 0000 0040 1458 5669
Pozvánka slúži ako daňový doklad.
Účastnícky poplatok žiadame poukázať na účet číslo
4014585669/7500 vedený v ČSOB a.s. pobočka Poprad
variabilný symbol 29042019

potvrdenie účasti na konferencii je potrebné
urobiť nasledovne:
 zaregistrujte sa prostredníctvom systému
Školiteľ (zašleme materiál)
 vyplňte aj prihlášku, kde zaznačíte
požadované služby, podpíšte, odskenujte
a pošlite nám ju emailom
a to najneskôr do 24.04.2019 do 10.00 hod.

Záväzná prihláška
Obec, organizácia........................
Meno a priezvisko:
...................................................
...................................................

Potvrdzujem účasť na konferencii v dňoch:
29.04. – 30.04.2019

Dňa: ...................

Podpis: .......................

Poznámka: materiál bude prihláseným
účastníkom doručovaný
prostredníctvom systému Školiteľ a to
jeden deň pred konaním školenia.

STORNO PODMIENKY
V prípade, ak sa prihlásený účastník nemôže
zúčastniť na školení je potrebné aby sa zo
školenia odhlásil prostredníctvom e-mailu
minimálne 24 hodín pred konaním školenia.
V opačnom prípade je povinný zaplatiť plnú
cenu školenia. Súhlas s týmito storno
podmienkami potvrdzuje každý účastník
prihlásením sa na predmetné školenie.

