
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  

 

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

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

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

účastníkov pracovného stretnutia. 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  

PRIMÁTOROV MIEST A STAROSTOV OBCÍ 
 

 

v prospech účtu  ZORVC MARTIN :  

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

VS:   28290322 – na dva dni 

28300322 – na tri dni   

ŠS: ................................... 

 

 

V ................................... dňa ...................... 2022 

 

 

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 

 
„To, že sa nám splní želanie,  

je jeden z najtrpkejších vtipov osudu.“ 
        Margot Fonteyn 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACOVNÉHO 

STRETNUTIA  

 

28. marec 2022 /pondelok/ 

0900 – 1000 Prezentácia 

1000 – 1300 Program pracovného stretnutia 

1300 – 1430 Obed 

1430 – 1730  Pokračovanie programu stretnutia 
 

29. marec 2022 /utorok/ 

0830 – 1200  Pokračovanie programu stretnutia 

1200 – 1300  Ukončenie a obed (pri účasti na 2 dni) 

 

1300 – 1700  Pokračovanie programu stretnutia 
 

30. marec 2022 /streda/ 

0830 – 1200  Pokračovanie programu stretnutia 

1200    Ukončenie a obed  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

 

Vás pozýva na 

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  

PRIMÁTOROV MIEST A STAROSTOV OBCÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podbanské                   28. - 30. marec 2022                 

Hotel PERMON    
 

 

 



PROGRAM STRETNUTIA 
 

28. marec 2022 

Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora  

1. Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov z.n.p. - vybrané ustanovenia 

- subjekty verejnej správy  

- verejné prostriedky  

- rozpočet, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná 

klasifikácia, kódy zdrojov 
- výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu  

- nevyčerpané prostriedky podľa paragrafu 8 

- použitie dotácií  

- poskytovanie preddavkov 

- reprezentačné výdavky   

2. Zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v z.n.p. - vybrané ustanovenia 

- rozpočet a viacročný rozpočet obce, základné pravidlá zostavovania 
rozpočtu, zmeny rozpočtu, rozpočtové opatrenia  

- príjmy a výdavky rozpočtu 

- vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 

rozpočtu 

- rozpočtové provizórium  

- časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov 

- peňažné fondy obcí, rezervný fond  

- záverečný účet obce  
- pravidlá používania návratných zdrojov financovania 

- osobitosti  hospodárenia obcí  

- poskytovanie dotácií z rozpočtu obce  

 Lektor: Ing. Terézia URBANOVÁ 

29. marec 2022 

Ochrana osobnosti alias „Blížiace sa voľby a slovná agresia voči 

komunálnym politikom“ 

1. Sloboda prejavu a nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia – ktoré právo je 

„silnejšie“? 

 kedy dochádza k zásahu do našich osobnostných práv? 

2. Žaloba na ochranu osobnosti 
 články s bulvárnym obsahom, 

 videa, blogy a statusy na sociálnych sieťach, 

 vyhlásenia s nepravdivým obsahom, 

 kde sú hranice „prípustnej kritiky“ ? 

 žiadať ospravedlnenie alebo náhradu nemajetkovej ujmy? 

3. Ochrana osobnosti podľa tlačového zákona 
o ako, kde a za akých okolností možno žiadať nápravu 

4. Ochrana osobnosti podľa zákona o vysielaní a retransmisii 

5. Osobitné postavenie verejne činných osôb 
o aj politik má právo na súkromie 

o neoprávnená kritika voči verejným činiteľom 

o trestný čin ohovárania 

o čo v prípade fyzických útokov na verejných činiteľov? 

o relevantná judikatúra Ústavného súdu SR, ESĽP, ustálená judikatúra 

všeobecných súdov 

Lektor: JUDr. Eva KIŠIDAJOVÁ 

30. marec 2022 

Príprava na úspech v komunálnych voľbách 

- Imidž a úspech v každodennom živote 

- Základné komunikačné a facilitačné zručnosti, ako predpoklad pre 

úspech vo voľbách 
- Strategické plánovanie: 

o Stratégie umožňovania /budovanie sietí, spolupráca a tvorivosť/ 

o Niekoľko tipov pre volebnú stratégiu 

- Priority a adresnosť volebného programu 

- Volebná kampaň /príprava, priebeh a vyhodnotenie/ 

Lektor: PhDr. Dušan GALLO 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                         28. – 30. marec 2022             

Miesto konania :                      Hotel Permon, Podbanské  

Uzávierka prihlášok:                                  18. marec 2022 

Termín uzávierky je len orientačný, v prípade naplnenia 

kapacity už nebudeme prihlášky akceptovať. 
 

Účastnícky poplatok pri účasti na 2 dni: 

Člen ZORVC MARTIN  135,00€/účastník 

Nečlen ZORVC MARTIN  151,00€/účastník 

 

Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni: 

Člen ZORVC MARTIN  210,00€/účastník 

Nečlen ZORVC MARTIN  228,00€/účastník 
 

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, ubytovanie (v dvojlôžkových 
izbách prípadne 2 + prístelka), stravovanie, občerstvenie, prenájom 

priestorov a organizačné náklady spojené so seminárom.   

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

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 dva dni 28290322 

VS: na tri dni 28300322 

ŠS: IČO organizácie do 18. marca 2022. 

 (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, 25. január 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 PhDr. Dušan  GALLO 
                           riaditeľ ZORVC MARTIN 

 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  

PRIMÁTOROV MIEST A STAROSTOV OBCÍ, 
ktoré sa uskutoční   

28. – 30. marec 2022 

Hotel Permon, Podbanské 

PODMIENKY ÚČASTI:  

- podľa aktuálnych opatrení.  

 

Obec /mesto/organizácia:  

 

28. – 29. marec 2022 – 2 dni  

28. – 30. marec 2022 – 3 dni  
 

Meno a priezvisko účastníka, email: 
 

1.  

2.  

E-mail: ___________________________________ 

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.  

Člen  RVC:              áno            nie 

IČO :     DIČ:   

Telefón: __________________________________ 

____________________  dňa  _________________ 
     podpis 
 

 

 

Záväznú prihlášku do 18. 3. 2022 môžete poslať na e-mail: 

rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 


