
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 ...........................2020 

 

 

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 – 1145 Pokračovanie programu konferencie 

1145 - 1300 Záver a obed (pri účasti na 2 dni) 

Pri účasti na 3 dni 

1145 – 1300 Obed 

1300 – 1700 Pokračovanie programu konferencie 

 

3. deň 

0830 – 1145 Pokračovanie programu konferencie 

1145   Obed a záver  

 

DOPRAVNÉ  SPOJENIE 

V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do hotela 

Permon na Autobusovej stanici pri Železničnej stanici 

25.mája 2020 o 10:00 hod. 

Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša bude 

zabezpečený po skončení seminára o 12:30 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! 

 

 


 

„Múdrosť je vidieť zázračno vo všednosti ....“  
  Ralph Waldo Emerson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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          25. – 27. máj 2020 

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 
 

25. máj 2020 (pondelok) 

Kontrola poskytovania a používania dotácií z rozpočtu obce 

1. Legislatívna úprava poskytovania a používania dotácií - zákon č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a všeobecne záväzné 

nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

2. Dotácie – verejné prostriedky. 

3. Kontrola poskytovania dotácií a kontrola vykonávania administratívnej finančnej 

kontroly zo strany obce. 

4. Kontrola používania dotácií.  

5. Porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného 

nariadenia a zmluvy o poskytnutí dotácie; porušenie finančnej disciplíny.  

6. Diskusia a konzultácie s lektorkou k  téme prednášky.   

Ing. Ingrid KONEČNÁ VEVERKOVÁ 

26. máj 2020 (utorok) 

8:30 – 11:45  - Najčastejšie chyby obcí, miest, VÚC a škôl v ich zriaďovateľskej 

pôsobnosti pri plnení informačných zákonných povinností a ochrane osobných 

údajov 
1. Informačné povinností podľa Ústavy SR a rozhodnutí súdov 

2. Sankcie za nedodržiavanie informačných povinností  

3. Informovanosť versus ochrana osobnosti, súkromia a osobných údajov 

4. Najčastejšie pochybenia pri plnení zákonných informačných povinností  

5. Informačné povinností podľa zákona o obecnom zriadení (VÚC)  

6. Informačné povinností zákona o slobode informácií 

7. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr – najčastejšie chyby a právne 

dôsledky 

8. Opakované použitie informácií (OPI) 

9. Informačné povinností podľa zákona o správnom konaní  

10. Informačné povinností podľa zákona o ochrane osobných údajov  

11. Fotenie, vyhotovovanie audio a video záznamov z podujatí  

12. Úradné tabule obce – pravidlá prevádzkovania  

13. Zverejňovanie verejných vyhlášok  

14. Obecné (školské) noviny, web, rozhlas, FB profil - pravidlá  

15. Ochrana súkromia zamestnancov 

16. Informačné povinností podľa školskej legislatívy 

17. Volebná legislatíva  

18. Informačné povinností podľa environmentálnej legislatívy 

19. Informačné povinností podľa zákona o e-governemente 

20. Informačné povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní   

21. Otázky a odpovede 

Mgr. Vladimír PIROŠÍK 

Od 13:00 - „Elektronická schránka v praxi – pôsobnosť hlavného kontrolóra“ 

 E-Government v podmienkach orgánov verejnej moci a ich organizácií - povinnosti 

vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znení neskorších predpisov  

 Elektronická schránka, elektronická podateľňa inštitúcie a výkon verejnej  moci 

elektronicky 

 Súvisiace témy a právne predpisy 

 Príklady postupu výkonu verejnej moci  elektronicky v podmienkach inštitúcie 

 Kontroly NKÚ, UPVII 

Ing. Erika KUSYOVÁ 

27. máj 2020 (streda) 

Kontrola školy, školského zariadenia – časté chyby a nedostatky 

 Systém finančného riadenia školy – správne nastavenie, súlad s ostatnými vnútornými 

predpismi  

 Príslušné vnútorné predpisy  a časté nedostatky v nich  

 Aplikácia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 138/2019 Z. z. a ich kontrola  

 Povinnosti zamestnávateľa zo Zákonníka práce a ich kontrola  

 Mgr. Katarína TAMÁŠOVÁ KARÁCSONYOVÁ 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                               25. - 27. máj 2020   

Miesto konania:                  Hotel Permon, Podbanské 

Uzávierka prihlášok:                                15. máj 2020 
 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 
 

Účastnícky poplatok pri účasti na 2 dni (25.-26.5.2020): 

 
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 (25.-27.5.2020): 

 

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 6.-7.4.2020 (dva dni) 06070420 príp. 25260520,  

na termín 6.-8.4.2020 (tri dni) 06080420 príp. 25270520,   

ŠS: IČO obce do 15. mája 2020 

(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, 15. 4. 2020 
 

 

 

 

      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 25. – 27. mája 2020 

na Podbanskom, v hoteli Permon 
 

!Prihlášky, ktoré nebudú kompletne vyplnené nebudeme akceptovať! 
 

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

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

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

Termín: 25. – 26. máj 2020 – 2 dni  
25. – 27. máj 2020 – 3 dni  

Využijem autobus z LM – Hotel Permon 

a späť (!!cena za osobu 8,00 € !!):  

     áno nie 

Člen RVC: 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 15. 5. 2020 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

