
POTVRDENIE  O ZAPLATENÍ  
 

Potvrdzujeme, že sme dňa ..................................... 

uhradili z nášho účtu: 

(číslo)...................................................................... 

čiastku ............................€ pre (počet).................... 

účastníkov Pravidelnej polročnej odbornej 

konferencie pre hlavných kontrolórov miestnej 

a regionálnej samosprávy,  

ŠS (IČO organizácie) ............................................ 

VS ......................................................................... 

PPRRAAVVIIDDEELLNNÁÁ  PPOOLLRROOČČNNÁÁ    
 

OODDBBOORRNNÁÁ  KKOONNFFEERREENNCCIIAA  PPRREE  HHLLAAVVNNÝÝCCHH  

KKOONNTTRROOLLÓÓRROOVV  MMIIEESSTTNNEEJJ  

AA  RREEGGIIOONNÁÁLLNNEEJJ  SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVYY  
 

v prospech účtu  ZORVC MARTIN:  

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 

V ......................................... dňa ...........................2019 

 

 

Pečiatka a podpis 
 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

ČASOVÝ  HARMONOGRAM  SEMINÁRA 
 

1. deň  

0900 - 1100 Prezentácia  

1100 – 1300 Program konferencie 

1300 – 1400 Obed 

1400 – 1800 Pokračovanie programu konferencie 

 

2. deň    

0830 – 1200 Pokračovanie programu konferencie 

1200 - 1300 Záver a obed (pri účasti na 2 dni) 

Pri účasti na 3 dni 

1200 – 1300 Obed 

1300 – 1700 Pokračovanie programu konferencie 

 

3. deň 

0830 – 1200 Pokračovanie programu konferencie 

1200   Obed a záver  

 

DOPRAVNÉ  SPOJENIE 

V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do hotela 

Permon na Autobusovej stanici pri Železničnej stanici 

5.novembra 2019 o 10:10 hod. 

Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša bude 

zabezpečený po skončení seminára o 12:50 hod. 

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 8 € 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! 

 

 


 

„Vždy nám vravia, že čas beží.  

Je to tak a to, že stále niečo robíme,  

čas nezastaví.“  
  Joan Silber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociácia vzdelávania samosprávy 

 

v spolupráci s  

Regionálnymi vzdelávacími centrami 

Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Prešov, 

Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava 
 

 

organizuje pravidelnú polročnú 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OODDBBOORRNNÚÚ  KKOONNFFEERREENNCCIIUU    

PPRREE  HHLLAAVVNNÝÝCCHH  KKOONNTTRROOLLÓÓRROOVV    

MMIIEESSTTNNEEJJ  AA  RREEGGIIOONNÁÁLLNNEEJJ  

SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVYY  
  

s organizačnou garanciou 
 

ZDRUŽENIA OBCÍ 

REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTRA 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

Tel: 043/4132958 Fax: 043/4303610 

E-mail: rvc@rvcmartin.sk    Web: www.rvcmartin.sk 
 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

 
 

 

 

 

 

 

Hotel PERMON          5. – 7. november  2019 

Podbanské         
 

mailto:rvc@rvcmartin.sk


CIEĽ  KONFERENCIE 

Spoluprácou samosprávy (obecné a mestské úrady) a Asociácie vzdelávania 

samosprávy (prostredníctvom ZDRUŽENIA OBCÍ REGIONÁLNEHO 

VZDELÁVACIEHO CENTRA MARTIN) pokračovať vo vytváraní podmienky 

pre: 

- postupné zjednotenie agendy hlavných kontrolórov v rámci Slovenskej 

republiky  

- vybudovanie stabilného pilieru priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov 

CIEĽOVÁ  SKUPINA 

Hlavní kontrolóri, pracovníci útvarov kontroly miest a obcí, samosprávnych krajov. 

TÉMY KONFERENCIE 
 

5. november 2019 (utorok) 

11:00 – 13:00 - Čo z verejného obstarávania trápi kontrolórov miest a obcí 

Nová právna úprava po 1.1.2019 priniesla do procesu verejného obstarávania zmeny, ktoré aj 

s odstupom času robia stále problémy verejným obstarávateľom i dodávateľom a spôsobujú 

vo verejných obstarávaniach chyby. Spoločne si napríklad povieme ako z pohľadu 

kontrolóra nazerať na správne použitie priameho rokovacieho konania (napríklad pri 

mimoriadnej udalosti), kedy deliť a kedy naopak nedeliť zákazku, ako funguje reverzné 

a superreverzné vyhodnocovanie ponúk, ako vyhodnotiť mimoriadne nízku ponuku, čo je 

a ako funguje dynamický nákupný systém a.i. 

Mgr. Marcela TURČANOVÁ 

14:00 – 18:00 - Kontrola hlavným kontrolórom obce 

1. Voľba hlavného kontrolóra obce. 

2. Vzťah hlavného kontrolóra a obecného zastupiteľstva. 

3. Odvolanie hlavného kontrolóra obce. 

4. Pracovnoprávne nároky hlavného kontrolóra obce. 

5. Koho a čo kontroluje hlavný kontrolór. 

6. Procesný postup hlavného kontrolóra obce. 

7. Kto kontroluje hlavného kontrolóra. 
doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. 

6. november 2019 (streda) 

8:30 – 12:00   

Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou z hľadiska  

ich kontroly 
1. Právna úprava zostavovania finančných výkazov FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 

4-04, FIN 5-04, FIN 6-04. 

2. Manuál k obsahu finančných výkazov + metodické usmernenia MFSR. 

3. Obsahová náplň finančných výkazov. 

4. Vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom a analytickej evidencie z dôvodu 

zostavenia finančných výkazov. 

5. Zásady členenia pohľadávok a záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti. 

6. Zostavenie finančných výkazov . 

7. Medzivýkazové kontroly finančných výkazov. 

8. Diskusia. 

Ing. Mária KASMANOVÁ 

Od 13:00  

Postavenie a fungovanie hlavných kontrolórov miestnych samospráv 

z pohľadu MV SR- analýza súčasného stavu a odporúčania ďalšieho  
 Nedostatky v postavení a úprave hlavného kontrolóra vnímané z praxe na MVSR. 

 Analýza súčasného stavu vypracovaná v roku 2018. 

 Odporúčania ďalšieho postupu od skupiny expertov z krajín Rady Európy. 

Mgr. Naďa KURILOVÁ, MVSR 

Odbor miestnej štátnej správy, samosprávy zahraničných vzťahov 

7. november 2019 (štvrtok) 

Zmeny v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a zmeny vo vnútorných 

predpisoch v nadväznosti na nový zákon o pedagogických a odborných 

zamestnancov 
Prehľad zmien v odmeňovaní pedagogických zamestnancov (PZ) po novom zákone o PZ.  

Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom 

záujme.   

Zmeny vo vnútorných predpisoch – prehľad čo všetko sa musí zmeniť v povinných 

písomnostiach škôl.  

Zmeny v pracovnom poriadku.  

Zmeny v organizačnom poriadku.  

Prehľad nových práv a povinností cez nový pracovný poriadok.  

 Lektor:  Mgr. Katarína TAMÁŠOVÁ KARÁCSONYOVÁ 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                        5. - 7. november 2019   

Miesto konania:                  Hotel Permon, Podbanské 

Uzávierka prihlášok:                         18. október 2019 
 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 
 

Účastnícky poplatok pri účasti na 2 dni (5.-6.11.2019): 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy z LM 

a späť 

Členovia RVC 

/účastník 
115,00 €  123,00 € 

Nečlenovia/ 

účastník  
131,00 € 139,00 € 

Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni (5.-7.11.2019): 

 

Zľavu si môžu uplatniť všetky členské obce RVC, ktoré sú členom AVS 
(RVC Rimavská Sobota, Štrba a Zvolen nie sú členom AVS). V poplatku sú zahrnuté 

študijné materiály, ubytovanie (v dvojlôžkových izbách prípadne 2 + prístelka), 

stravovanie, občerstvenie a ostatné náklady spojené s konferenciou.   

Ubytovanie od 14:00 hod. Uvoľnenie izieb do 10:00 hod. 
 

Pri účasti na dvoch dňoch končí stravovanie obedom. 
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC: IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

Poplatok uhrádzajte: 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: na termín 5.-6.11.2019 (dva dni) 05061119,  

na termín 5.-7.11.2019 (tri dni) 05071119,   

ŠS: IČO obce do 18. októbra 2019 

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je 

dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. 

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti vložné 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 12. 9. 2019 
 

 

 

 

      PhDr. Dušan Gallo                     

            riaditeľ ZORVC Martin

                 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA 

  NNAA  PPRRAAVVIIDDEELLNNÚÚ  PPOOLLRROOČČNNÚÚ    
 

OODDBBOORRNNÚÚ  KKOONNFFEERREENNCCIIUU    

PPRREE  HHLLAAVVNNÝÝCCHH  KKOONNTTRROOLLÓÓRROOVV    

MMIIEESSTTNNEEJJ  AA  RREEGGIIOONNÁÁLLNNEEJJ  SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVYY,,  
 

ktorá sa uskutoční v dňoch 5. – 7. novembra 2019 

na Podbanskom, v hoteli Permon 
 

!Prihlášky, ktoré nebudú kompletne vyplnené nebudeme akceptovať! 
 

Kraj: ................................... RVC: ....................................... 

Obec/mesto: .......................................................................... 

IČO: ..................................... DIČ: ....................................... 

Termín: 5. – 6. november 2019 – 2 dni  
5. – 7. november 2019 – 3 dni  

Využijem autobus z LM – Hotel Permon 

a späť (!!cena za osobu 8,00 € !!):  

     áno nie 

Člen RVC: áno  nie 
 

Člen ZHK: áno  nie 

Meno a priezvisko účastníkov, telefón (e-mail): 

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.  

 

_____________________  dňa  _________________ 
 

podpis 
 

 

 

Záväznú prihlášku do 18. 10. 2019 môžete poslať  

na e-mail:  rvc@rvcmartin.sk  alebo potvrdiť  

telefonicky: 043/413 29 58, 430 36 14, 430 36 10 

prípadne poštou: 

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN  

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin 

alebo sa môžete prihlásiť priamo na www.rvcmartin.sk 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy z LM 

a späť 

Členovia RVC 

/účastník 
185,00 €  193,00 € 

Nečlenovia/ 

účastník  
203,00 € 211,00 € 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

