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

PRAVIDELNÁ POLROČNÁ  

 

ODBORNÁ KONFERENCIA PRE HLAVNÝCH 

KONTROLÓROV MIESTNEJ 

A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY 
 

v prospech účtu  ZORVC MARTIN:  

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 

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 

 

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 

11.apríla 2022 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 10 € 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! 

 

 


 

„Na veľkú múdrosť často stačí minimum slov ....“  
  Sofokles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociácia vzdelávania samosprávy 

 

v spolupráci s  

Regionálnymi vzdelávacími centrami 

Martin, Nitra, Rovinka,  

Senica, Trenčín, Trnava 
 

 

organizuje pravidelnú polročnú 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ODBORNÚ KONFERENCIU  

PRE HLAVNÝCH KONTROLÓROV  

MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ 

SAMOSPRÁVY 
 

s organizačnou garanciou 
 

ZDRUŽENIA OBCÍ 

REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTRA 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

Tel: 043/4132958 

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

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

 
 

 

 

 

 

 

Hotel PERMON            11. – 13. apríl 2022 

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 
 

11. apríl 2022 (pondelok) 

Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022. 
1. Novela zákona č.431/2002 Z.z.  o účtovníctve účinná od 1.1.2022:  
- účtovný doklad - povinné náležitosti účtovného dokladu a zmeny od 1.1.2022; podpis 

zodpovednej osoby za účtovný prípad - možnosť nahradenia elektronickou formou 

- účtovný záznam v listinnej podobe a v elektronickej podobe a ich rovnocennosť  

- požiadavky kladené na účtovný záznam: vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu, 

neporušenosť obsahu záznamu, čitateľnosť účtovného záznamu 

- zabezpečenie: vierohodnosti pôvodu účtovného záznamu, neporušenosti obsahu 

účtovného záznamu a čitateľnosti účtovného záznamu  

- preukázateľnosť účtovného záznamu: podpisový záznam zodpovednej osoby, 

elektronická výmena údajov prostredníctvom aplikačného programu, výmena 

účtovných záznamov v rámci účtovnej jednotky alebo medzi účtovnými jednotkami 

- spôsoby transformácie účtovného záznamu: z listinnej podoby na elektronickú 

podobu, z elektronickej podoby na listinnú podobu 

- proces transformácie účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby 

(okrem zaručenej konverzie a skenovania), možnosť premeny účtovného dokladu 

z listinnej podoby na elektronickú podobu , kedy už nie je potrebné uchovávať listinný 

účtovný záznam, ak bol transformovaný na elektronický účtovný záznam  

- uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie: účtovná jednotka je povinná určiť 

si vo vnútornom predpise systém uchovávania účtovnej dokumentácie  

- overovanie účtovnej závierky a kontrola daňovým úradom: ak účtovná jednotka 

vedie záznamy v elektronickej podobe je povinná ich uchovávať a predkladať 

v elektronickej podobe a s tým súvisí umožniť aj prístup do softvéru na vedenie 

účtovníctva  

2. Digitalizácia účtovníctva od 1.1.2022 
- digitalizácia účtovníctva  

- elektronická výmena údajov (EDI) 

- výhody elektronizácie účtovníctva 

- nevýhody elektronizácie účtovníctva  

- čo prináša digitalizácia  

- riešenie základných úloh pri procese elektronizácie 

- požiadavky na elektronizáciu  

- dôvody prechodu na elektronické účtovníctvo  

Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v obciach,  

v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou/VÚC 
1. Pojem, definícia a členenie transferov  

2. Transfery a ich vplyv na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky 

3. Transfery  -  podstata, účtovanie, rozpočtovanie 
– transfery z pohľadu účtovníctva podľa Postupov účtovania  

– transfery z pohľadu rozpočtovníctva: najdôležitejšie ustanovenia zákona 

č.523/2004 Z.z. a zákona č.583; ekonomická klasifikácia, kódy zdrojov   

Ing. Terézia URBANOVÁ 

12. apríl 2022 (utorok) 

„Poradný hlas hlavného kontrolóra na rokovaní obecného zastupiteľstva“ 
- Zvolávanie zastupiteľstva počas mimoriadnej situácie a mimo nej 

- Per rollam hlasovanie 

- Videokonferenčné rokovania 

- Verejnosť zasadnutia 

- Prijímanie uznesení 

- Náležitosti uznesení 

- Prerušenie rokovania, udelenie slova a podobne 

Doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. 

13. apríl 2022 (streda) 

Novela zákona o finančnej kontrole pre hlavných kontrolórov 
1. Novelizované pravidlá vykonávania kontroly u hlavných kontrolórov. 

2. Vykonávanie základnej finančnej kontroly  po novele zákona o finančnej kontrole. 

3. Vykonávanie administratívnej  finančnej kontroly po novele  zákona o finančnej 

kontrole. 

4. Odpovede na otázky. 

Ing. Ingrid KONEČNÁ VEVERKOVÁ 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                            11. - 13. apríl 2022   

Miesto konania:                   Hotel Permon, Podbanské 

Uzávierka prihlášok:                                   1. apríl 2022 
 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa naplnenia 
kapacity. 
 

Účastnícky poplatok pri účasti na 2 dni (11.-12.4.2022): 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy z LM 

a späť 

Členovia RVC 

/účastník 
135,00 €  145,00 € 

Nečlenovia/ 

účastník  
151,00 € 161,00 € 

Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni (11.-13.4.2022): 

 

Zľavu si môžu uplatniť všetky členské obce RVC Martin, Nitra, 

Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava, ktoré sú členom AVS (RVC 

Košice, Michalovce, Prešov, Rimavská Sobota, Štrba a Zvolen nie sú 

členom AVS).  
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. 
 

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 11.-12.4.2022 (dva dni) 11120422,  

na termín 11.-13.4.2022 (tri dni) 11130422   

ŠS: IČO obce do 1. apríla 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. 1. 2022 

 

         PhDr. Dušan Gallo                    

               riaditeľ ZORVC MARTIN                 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA 

 ODBORNÁ KONFERENCIA  

PRE HLAVNÝCH KONTROLÓROV  

MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY, 
ktorá sa uskutoční v dňoch 11. – 13. apríla 2022 

na Podbanskom, v hoteli Permon 

PODMIENKY ÚČASTI:  

- podľa aktuálnych opatrení.  

 
 

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

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

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

Termín: 11. – 12. apríl 2022 – 2 dni  

11. – 13. apríl 2022 – 3 dni  

Využijem autobus z LM – Hotel Permon a späť (!!cena 

za osobu 10,00 € !!):   áno nie 

Člen RVC: áno  nie 
 

Meno a priezvisko účastníkov, e-mail: 

1.  

2.  

Email:  

____________________________________________ 

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 1. 4. 2022 môžete poslať  

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

www.rvcmartin.sk prípadne www.avs-rvc.sk  

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy z LM 

a späť 

Členovia RVC 

/účastník 
210,00 €  220,00 € 

Nečlenovia/ 

účastník  
228,00 € 238,00 € 

mailto:rvc@rvcmartin.sk
http://www.rvcmartin.sk/
http://www.avs-rvc.sk/

