
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

uhradili z nášho účtu: (číslo)............................. 

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

................................, VS .................................. 

 
VIDEO SEMINÁR 

 

VYKONÁVANIE ZÁKLADNEJ 

FINANČNEJ KONTROLY V ČASE 

MIMORIADNEJ SITUÁCIE 
 

Lektor:    

Ing. Ingrid Konečná Veverková 
  

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2020 

 

Pečiatka a podpis 
 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

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

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 
 „Byť tým, čím sme,  

a stať sa tým, čím sa môžeme stať,  

je jediný záver života.“ 

Robert Louis Stevenson 

 

 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

Video seminár si môžete pozrieť na zariadení 

pripojenom na internet a to cez: 

- stolový počítač, kde musíte mať externé 

reproduktory, 

- notebook, 

- smartphone alebo tablet. 

 

Video seminár si môžete zastaviť, pozastaviť, 

pretočiť a zväčšiť na celú obrazovku. V prípade 

potreby si ho viete pozrieť opakovanie až po dobu 

jeho sprístupnenia. 

 

V zmysle ochrany autorských práv nie je 

možné z VIDEO seminára realizovať 

obrazové/zvukové záznamy a ďalej šíriť video 

a materiál v elektronickej podobe osobám, 

ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár. 

Použitie hesla, zadanie emailovej adresy 

a mena účastníka pred spustením videa bude 

kontrolované s prihláškami. Ďakujeme. 

 

UPOZORNENIE: v prípade, že máte svojich 

zamestnancov, ktorí sa nachádzajú mimo 

pracoviska a chcú si video prednášku pozrieť 

napr. z domu, je potrebné v prihláške uviesť 

AKTUÁLNU mailovú adresu! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na 

VIDEO SEMINÁR 

 
 

 
VYKONÁVANIE ZÁKLADNEJ 

FINANČNEJ KONTROLY V ČASE 

MIMORIADNEJ SITUÁCIE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                   

Termín sprístupnenia: 11. – 17. máj 2020 

 

 



VIDEO SEMINÁR 
 

VYKONÁVANIE ZÁKLADNEJ 

FINANČNEJ KONTROLY V ČASE 

MIMORIADNEJ SITUÁCIE 
 

PROGRAM 

1. Nové metodické odporúčanie MF SR  k 

finančnej kontrole.  

2. Vykonávanie základnej  finančnej kontroly v 

čase mimoriadnej situácie.  

3. Vykonávanie administratívnej  finančnej 

kontroly v čase mimoriadnej situácie.  

4. Vykonávanie finančnej kontroly na mieste  v 

čase mimoriadnej situácie. 

5. Návrhy na zjednodušenie výkonu finančnej 

kontroly. 

6. Upozornenie na nedostatky pri výkone 

finančnej kontroly. 

 

Materiál: účastníci seminára dostanú materiál 

v elektronickej podobe. 
 

 Lektor:   

Ing. Ingrid KONEČNÁ VEVERKOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín sprístupnenia:           11.  – 17. máj 2020 

Uzávierka prihlášok:  7. máj 2020 

Termín uzávierky je záväzný.  

 

Po zaslaní elektronickej prihlášky cez 

www.rvcmartin.sk Vám príde potvrdenie 

o prihlásení. V prípade prihlásenia viacerých 

účastníkov z jednej organizácie je potrebné 

zaslať prihlášku za každého samostatne, aby sme 

sprístupnili všetky adresy. 
 

Dňa 11.5.2020 všetkým prihláseným účastníkom, 

za ktorých bol uhradený poplatok, pošleme 

materiál, inštrukcie k video školeniu a prístupové 

heslo na spustenie. 
 

Poplatok: 

člen RVC Martin 15,00€/účastník 

nečlen RVC 20,00€/účastník 
 
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC : IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená 

pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku 

a má platnosť faktúry. 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 110520 ŠS: IČO organizácie 

do 7. mája 2020 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

 

Martin, 23. apríl 2020   

   PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na VIDEO SEMINÁR 

VYKONÁVANIE ZÁKLADNEJ 

FINANČNEJ KONTROLY V ČASE 

MIMORIADNEJ SITUÁCIE,  
ktorý bude sprístupnený   

11. – 17. mája 2020 
 

 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

 

Titul, meno a priezvisko, EMAIL: 
 

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

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 7. 5. 2020 môžete poslať 

len priamo na www.rvcmartin.sk 

 

http://www.rvcmartin.sk/
http://www.rvcmartin.sk/

