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Váspozývanaseminár RVC KE 2020/03

Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

*pre obce a školy*
.hri^-

Cierová skupina: primátori miest a starostovia obcí, riaditelia škôl a školských zariadení, hlavnf kontrolóri, odbornf
zamestnanci miest a obcí a ich RO a PO, ostatní záujemcovia o túto problematiku

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPLATOK1
1

Dátum konania: 6. február 2020 /Štvrtok pre élenov RVC KE: 20,-   / účastník
Miesto konania: Košice, Magistrát mesta Košice pre nečlenov RVC KE: 36,-   / účastnÍk

Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka ÍBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
Lektora: Ing. Katarína Tamášová Karácsonyová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

tPrezencia: od 8.30 h,začiatok: 9.00 h VS:0602
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^!> Prehľad aktuálnej legislatívy k odmeňovaniu ->y^>

^ Aktuálne znenie zákona Č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zvýsenie platový taríf pedagogických a odborných zamestnancov h- <
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^ Zvyšenie platových tarif nepedagogických zamestnancov Obecný úraä PoproČ
^ Specitiká zaraďovania zamestnancov do platových tried a ptatových sSyfflBP^ 5~rBx^
^ S^^IÍP^l^!nJ^^lzlra^^^ncov v ^ltolstve napf' príplatof( SEa^^f^?m^J^TOli-pr^~p-aa

náhradné voTno, doplatky k platom zu:níi>w: Čh *

^Q^ KolektÍvna zmluva vyssieho stupňa a podnikové kolektívne žmluvy u /-/
<
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Vo vtožnom Je zahmuté: poplatok za seminár, pracovný materiál, občerstvenie. tektor, prenájom priestorov, organizačné

Uzávierka prihlášok: 3. február 2020

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporóčame realizovať
prevodným prfkazom vopred na úcet RVC KoŠice.

Táto pozvánka slúži ako účtovny doMad. Identifíkačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spoiu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí dokiad pre zúčtovanie. Účastnfcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorŠích predpisov. RVC Košicc nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára reafizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospraveďnenej neúčasti vložné
nevraciame, máte možnosť poslaf náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.

Citát

Rozdiel medziživotom aškolou? Vskole vás naučia lekcíu apotom vám dajú test.fí

Žívot vám dá test a odnesiete si z neko lekciu. rff

Tom Boäett

So srdečným pozvaním/
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košíce
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RVC Koíiceje clenom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVC Koäice, Hlavná 68, 040 01 Kosice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

TeL: +42V55/684 1161, +421 0905 883 099 www.n/cvychod.sk rvcke@stonline.sk


