
 

 

 

PREHĽAD PODUJATÍ S POZVÁNKAMI 

A ELEKTRONICKOU PRIHLÁŠKOU NÁJDETE   

www.avs-rvc.sk/trnava 

 

 

 

 

 

 

RVC Trnava je členom  
 

 
 

 

 

Regionálne vzdelávacie centrum 
pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

Ulica Paulínska 513/20, 917 00 Trnava 
+ 421 905 399 636,  

e-mail: zmo@zmo.sk; www.zmo.sk  
IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vás pozýva na  
 

VIDEO  seminár 
 

 

 

HLAVNÝ 

KONTROLÓR 

PRAKTICKÝ VÝKON 
KONTROLNEJ ČINNOSTI 

V ROKU 2021 

 

 
 
 
 

 

TRNAVA            12. – 14.MARCA 2021 

PROGRAM 

 
 Novely všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ktoré majú 
vplyv na praktický výkon kontrolnej 
činnosti (zákon o obecnom zriadení, 
zákon o finančnej kontrole, zákon 
o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy, zákon o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy) 
 

 Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej 
oblasti 

 
 Ako spracovať stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu záverečného 
účtu za rok 2020 

 
 Nakoľko   ide o VIDEO seminár (nie 

online) odpovede LEN na otázky 
zaslané dostatočne vopred cez 
formulár 
 
 

UPOZORNENIE 
Nakoľko na obciach  je  hlavný kontrolór na 
úväzok a počas dňa má obvykle iný pracovný 
pomer, vychádzame  Vám v ústrety a VIDEO 
prednáška bude dostupná 3 dni, z toho 2 dni 
cez víkend.  
Veríme, že si preto HK nájdu čas na 
odsledovanie.  

Spustenie kedykoľvek v čase:  
12.3.2021 od 9 h do 14.3.2021 do 18 h  
 

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


 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
Lektor:   Ing. Ingrid KONEČNÁ  
               VEVERKOVÁ 

Termín:  12. – 14.marca 2021 

Trvanie: 12.3. o 9,00 h – 14.3. do 18 h  
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 

pre členov RVC  20 €/os.  
pre nečlenov 40 €/os.  

 
VOPRED na účet RVC v SLSP, a.s., 

IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171 

VS 120321; ŠS = Vaše  IČO  
 

▪ Platba prevodom na účet RVC vopred tak, aby bola 
PRIPÍSANÁ  NAJNESKÔR 2 PRACOVNÉ DNI 
PRED konaním seminára na účte RVC. LINK na 
prihlásenie bude zaslaný len účastníkom, ktorí 
budú mať poplatok uhradený včas.  

▪ Zaslaním prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi 
vysielajúcou organizáciou (objednávateľom) 
a organizátorom podujatia.  

▪ Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona 
č.18/1996 Z. z. o cenách. Zahrnuté sú v ňom 
náklady na organizáciu, lektora, réžia RVC. Nie 
sme platiteľmi DPH.  

▪ Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné 
k úhrade a spolu s výpisom z účtu o úhrade tvorí 
doklad pre zúčtovanie, má platnosť faktúry.  

▪ Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného 
dokladu podľa § 10 ods. 1 Z. č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v z.n.p. 

 
 
 

 
Mgr. Andrea Briestenská 

RVC Trnava 
 

 

PRIHLÁŠKY: 

max. do 10.03.2021 

cez elektronické formuláre 

www.avs-rvc.sk v časti TRNAVA:  

https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/ 

 
Do časti E-mailová adresa napíšte mailovú 

adresu, na ktorú Vám pošleme deň pred 
konaním VIDEO seminára dopoludnia 

pracovný materiál a LINK na pripojenie sa. 
  

Ak prihlasujete viac účastníkov, môžete uviesť pre 
každého samostatnú e-mailovú adresu (do časti 
Poznámka). Zaslaním e-mailovej adresy dávate 
súhlas so spracovaním údajov pre potreby 
organizátora pre dané podujatie v zmysle GDPR.   

Informácie v e-maile budú obsahovať: 
▪ dátum a čas sprístupnenia seminára; 

▪ TLAČIDLO (LINK) na spustenie  prenosu cez 

www.rvcnitra.sk  
▪ do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne 

nové aplikácie.  
Zaslaný LINK je viazaný na jednu emailovú adresu 
a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých 
počítačoch, ani ho preposielať.  

 
 
 

OTÁZKY PRE LEKTORA  

posielať VOPRED cez FORMULÁR: 
https://forms.gle/Go9qm4tYQfBf6yK1A 
(nájdete i priamo pri prihláške)  

▪ UPREDNOSTŇUJEME OTÁZKY ZASLANÉ 
VOPRED, PRED KONANÍM VIDEO SEMINÁRA. 

Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, 
jasné, k danej téme.  

 
 
 
 

AUTORSKÉ PRÁVA 

© Vytváranie zvukových alebo zvukovo-

obrazových záznamov z VIDEO seminára JE 
ZAKÁZANÉ, je porušením autorských práv 
a môže byť posúdené ako trestný čin podľa  
§ 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. 
v z.n.p.   
Rovnako je zakázané zaznamenávať a šíriť 
pracovné materiály k semináru. 
 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY  
✓pripojenie na internet: 
✓odporúčame PC pripojiť cez kábel; 
✓cez WIFI (len ak máte rýchly internet); 
 
✓stolový PC s externými reproduktormi alebo 

slúchadlá resp. notebook-smartphone-tablet, ktorý 
sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte; 

 
✓ak Vám začne „sekať“ obraz alebo zvuk počas 

vysielania, je chyba u Vás,  spôsobená pomalým 
internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme. 

 
✓UPOZORNENIE! Ak máte na pracovisku 

zamestnávateľom zablokované web stránky, je 
potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, 
ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku 

www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú 

využívame na prenos je www.vimeo.com 

 
✓Zabezpečte si nerušené sledovanie VIDEO  

seminára (bez vyrušovania na pracovisku 
kolegami, stránkami prosím);  

 
✓v prípade problémov s pripojením (nefunguje 

tlačidlo, link), kontaktujte kolegu z RVC Nitra, ktorý 
je technickým garantom: Ing. Ivan Koprda +421 903 
484 542  

 
✓Iné upresnenia: kontaktujte RVC Trnava na 

zmo@zmo.sk resp. +421 905 399 636  
 

 

http://www.avs-rvc.sk/
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/
http://www.rvcnitra.sk/
https://forms.gle/Go9qm4tYQfBf6yK1A
http://www.rvcnitra.sk/
http://www.vimeo.com/
mailto:zmo@zmo.sk

