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VÁS POZÝVA NA VIDEO SEMINÁR  
 

HLAVNÝ KONTROLÓR obce - mesta 
– praktický výkon kontrolnej činnosti v roku 2021 

 

SPRÍSTUPNENIE VIDEO SEMINÁRA  
v piatok 12. marca 2021 od 08.00 h do až nedele 14. marca 2021 do 18:00 h 

 

Dôležité pre účastníkov:  

• vybrať si ľubovoľný z uvedených dní a čas, kedy si chcete VIDEO seminár pozrieť; 
• k semináru sa môžete vrátiť po celú dobu sprístupnenia; 
• VIDEO seminár nie je možné uložiť do PC.     

 

             LEKTORKA:  Ing. Ingrid Konečná Veverková   
            CIEĽOVÁ SKUPINA:    - hlavný kontrolóri obcí a miest.   

PROGRAM:    
1. 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) 
 

2. Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti 
 

3. Ako spracovať stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020 
 

4. Odpovede na otázky, ktoré je potrebné zaslať vopred cez formulár : https://forms.gle/Go9qm4tYQfBf6yK1A 
 
Účastníci obdržia pracovný materiál. 
 
 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
 

Poplatok:  20,- € /1 osoba – členské obce/mestá a ich RO/PO 
40,- € /1 osoba nečlenovia 

• - účastnícky poplatok uhraďte VOPRED TAK, ABY NAJNESKÔR 10.3.2021 BOLA PLATBA PRIPÍSANÁ  na účet organizátora:  IBAN SK06 5600 0000 
0006 6605 3002, BIC kód banky KOMASK2X, VS: 1232021, ŠS: IČO vedený v Prima banka a.s.., pobočka Trenčín.  Zaslaním záväznej prihlášky 
vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom seminára. Organizátor: RZMOSP Trenčín, registrácia: KÚ Trenčín č. 
47/2000/20.7.2000,  IČO: 34006273,  DIČ: 2021265081. RZMOSP nie je platiteľom DPH, t.j. združenie nie je povinné vystavovať faktúru. Pozvánka 
spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 Z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. V prípade neúčasti na seminári z dôvodov 
na strane prihláseného záujemcu, sa poplatok za seminár nevracia. Organizátor je v tomto prípade povinný objednané materiály zaslať. V prípade, 
že účastník poplatok zaplatil a z rôznych dôvodov (napr. práceneschopnosť, neplánovaná služobná cesta ....) sa seminára nemôže zúčastniť, 
organizátor mu poplatok vráti na základe včas (t.j. 2 dni pred konaním seminára) zaslanej písomnej odhlášky. Poplatok je stanovený dohodou 
v zmysle Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách. V poplatku sú zahrnuté: režijné náklady organizátora, lektora, pracovno-študijný materiál.  

 
 

 
 



PROSÍM ČÍTAJTE POZORNE: 
 

• Prihlásiť  sa  na  VIDEO SEMINÁR môžete obratom, najneskôr 10. marca 2021 do 10:00 h  
cez formulár  https://www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia/ .  
V termíne do 10.3.2021 zrealizujte aj úhrada poplatku. 

• POZOR !!! Veľmi dôležité je, aby ste v prihlasovacom formulári uviedli meno a e-mailovú adresu účastnícka video  
SEMINÁRA, nakoľko deň pred konaním VIDEO SEMINÁRA účastník, ktorý bol prihlásený a má uhradený poplatok 
dostane PRIHLASOVACIE ÚDAJE – NÁVOD AKO SA V DEŇ SEMINÁRA PRIHLÁSIŤ a PRACOVNÝ MATERIÁL, ktorý 
odporúčame vytlačiť si a mať počas VIDEO SEMINÁRA k dispozícií a robiť si doň poznámky.   

• VIDEO SEMINÁR JE Z NAŠEJ STRANY CHRÁNENÝ PROTI ZNEUŽITIU A ŠÍRENIU.   

• Z RVC Nitra, ktoré je technickým garantom, deň pred ONLINE SEMINÁROM obdržíte e-mail, ktorý bude obsahovať 
dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosu cez www.rvcnitra.sk. Tento LINK je 
viazaný na jednu e-mailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte 
LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR!!! 
Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch.  
 

• LINK na VIDEO SEMINÁR si môžete aktivovať v piatok 12. MARCA 2021 od 8:00 h a máte ho k dispozícií 
do nedele 14. MARCA 2021 do 18:00 h. V prípade problémov s pripojením KONTAKTUJTE: Ing. Ivan 
Koprda, mobil:  +421 903 484 542   
 

• Do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie.  
• Otázky pre lektora je potrebné zasielať cez formulár: https://forms.gle/Go9qm4tYQfBf6yK1A 

 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY:  
 

• Stolový PC s externými reproduktormi alebo notebook alebo smartphone alebo tablet, ktorým sa viete pripojiť 
prostredníctvom údajov, ktoré dostanete od nás e-mailom deň vopred.   

• Pripojenie na internet, odporúčame PC pripojiť cez kábel alebo cez WIFI (len ak máte rýchly internet), 
• Ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým 

internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme ��� 
• POZOR! Ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail 

atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na web stránku 
www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com 
 

AUTORSKÉ PRÁVA:  Vytváranie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov JE ZAKÁZANÉ taktiež je ZAKÁZANÉ šíriť 
materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú prihlásené na seminár. Za obsah prednášky zodpovedá lektor. Obsah 
seminára je aktuálny k 12.3.2021.  
 
 
 

S pozvaním  
 
 
 

Mgr. Jaroslava Pupišová, riaditeľka kancelárie združenia, +421 905 680 840  
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA  – REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM TRENČÍN   
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