
Asociácia vzdelávania samosprávy 

s vydavateľstvom Wolters Kluwer s. r. o. vám ponúkajú publikáciu: 

Ekonomika školy a školského zariadenia 
 

Ing. Ingrid Veverková  

Publikácia „Ekonomika školy a školského zariadenia“ je samostatným odborným 

knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným pokračovaním úspešnej knihy 

„Riadenie školy a školského zariadenia“ (2013). Autorka sa v nej zamerala na 

ekonomický a personálny manažment školy a školského zariadenia s cieľom 

vytvoriť jednoduchý a zrozumiteľný návod na zákonnú a správnu aplikáciu 

právnych predpisov, ktoré sa musia uplatňovať a dodržiavať pri  ekonomickom a 

personálnom riadení školy. Na základe dlhoročnej praxe, osobných poznatkov a 

skúseností autorka prezentuje potrebné odborné vedomosti a praktické skúsenosti 

pri realizácii ekonomických procesov a činností, ktoré zamestnanci školy a 

školského zariadenia vo svojej každodennej praxi vykonávajú, ako je uzatváranie 

zmlúv v rámci pracovnoprávnych vzťahov, dohôd o vykonávaní mimopracovnej 

činnosti, starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, realizácia sociálnej 

politiky a starostlivosť o zamestnancov, poskytovanie príspevkov zo sociálneho 

fondu, poskytovanie cestovných náhrad, vedenie účtovníctva, zodpovednosť za 

škodu a náhrada škody či zákonné zverejňovanie a poskytovanie informácií. 

Autorka sa pritom pre čitateľov už osvedčeným spôsobom vyhla citáciám 

jednotlivých ustanovení záväzných právnych predpisov, ale podáva ich výklad a 

aplikáciu formou odporúčaní, praktických ukážok, otázok a odpovedí a vzorov 

štandardizovaných písomností.  Publikácia sa tak stáva príručkou pre riadenie ekonomických procesov a činností v školách či 

školských zariadeniach. 

Cena: 12,80 € (vrátane DPH), 240 strán 

OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK 

Obec/Mesto, resp. iná organizácia  .................................................................................................................... 

Kontaktná osoba – Meno a priezvisko ................................................................................................................ 

Ulica, číslo .......................................................................................................................................................... 

Obec/Mesto, PSČ .............................................................................................................................................. 

Telefón, fax ............................................................................. e-mail .............................................................. 

IČO ......................................... IČ DPH .................................................... 

Záväzne si objednávam (-e): 

EKONOMIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA v počte ..................   ks 

Dodacie a platobné podmienky pri knižných publikáciách: 
Publikácie zasielame kuriérom, preto je v objednávke nutné uviesť telefónne číslo. K objednávke sa pripočítava poštovné vo výške 3,60 €. 
V zásielke je priložený daňový doklad – faktúra. 
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o. 

 
 
Dátum a podpis 
 
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. 
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám. 
 

Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi:  
Wolters Kluwer s.r.o.,  Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
IČO: 31 348 262    DIČ SK: SK2020300964   Banka: 1440643012/0200, VÚB 
 

Objednávky zasielajte na adresu: avs@avs-rvc.sk 

resp.  použite elektronickú objednávku na www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály, 

kliknutím na názov príslušnej publikácie.  
 

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

