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Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra  

IČO: 0034006656     DIČ: 2021205769  

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001 

                                                                        email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk                                 

web: www.rvcnitra.sk      

 

 

ZO - RVC Nitra pre Vás pripravilo v spolupráci s Asociáciou kontrolórov územnej 

samosprávy a s RVC Martin, Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava  

5-dňový ONLINE kurz: 
 

Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy 

– inštitút hlavného kontrolóra 
 

Cieľová skupina:  

• hlavní kontrolóri obcí / miest 

• hlavní kontrolóri samosprávnych krajov 

• pracovníci obcí / miest a VÚC na oddeleniach kontroly 

• osoby so záujmom vykonávať činnosť hlavných kontrolórov v miestnej samospráve 

• iní záujemcovia  

Termíny konania: 

1. deň - 9.9.2022  (piatok)  

2. deň - 22.9.2022  (štvrtok) 

3. deň - 30.9.2022  (piatok)  

4. deň - 7.10.2022  (piatok)  

5. deň – 14.10.2022  (piatok) + vypracovanie TESTU elektronicky 

***** 

Začiatok pripájania (všetky dni): od 8:45 hod.   Začiatok seminárov: 9:00 hod. 

 

Koniec nahlasovania: 2.9.2022 o 16:00 hod. 

 

Miesto konania:  Online seminár (LIVE) 

 

Spôsob prihlásenia: 

 

LINK na elektronickú prihlášku: https://www.rvcnitra.sk/seminar/330 

 

- V spodnej časti stránky nájdete prihlasovacie formuláre na kurz (fialové a oranžové okno) 

- Po prihlásení na kurz Vám príde potvrdzujúci email o prihlásení, ktorého súčasťou bude pozvánka. 

- Pozvánku prosíme preposlať účtovníkovi/účtovníčke na uhradenie kurzu 
 

Odborný garant: Asociácia kontrolórov územnej samosprávy v zastúpení Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou 

Organizačný garant: ZO - RVC v Nitre 

 

mailto:rvcnitra@rvcnitra.sk
mailto:poradenstvo@rvcnitra.sk
http://www.rvcnitra.sk/
https://www.rvcnitra.sk/seminar/330
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Program 5-dňového ONLINE kurzu:  

1. deň - 9.9.2022 (piatok) - Ing. Ingrid Konečná Veverková 

Kontrolná činnosť HK: 

• Kontrolná činnosť  hlavného kontrolóra 

• Úlohy hlavného kontrolóra  

• Pravidlá kontrolnej činnosti 

• Súčinnosť orgánov kontroly s orgánmi činnými v trestnom konaní 

• Kontrola vykonávania finančnej kontroly 

• Kontrola vybavovania sťažností a petícií 

 

 

2. deň - 22.9.2022 (štvrtok) - Mgr. Vladimír Pirošík  

 

Právne minimum HK s dôrazom na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 

 

• Postavenie HK v štruktúre obecnej samosprávy 

• Predpoklady na výkon funkcie HK, ustanovenie HK, voľba, odvolanie  

• Nezlučiteľnosť a obmedzenia funkcie HK  

• Kompetenčné vzťahy HK – starosta a HK – poslanci OZ 

• Zodpovednosť HK 

• Spoločný HK, útvar HK 

• Platové pomery HK 

• HK v čase pandémie COVID – 19 

• Legislatívny proces v podmienkach územnej samosprávy, tvorba a náležitosti VZN 

• Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane VZN, 

kontrola plnenia uznesení  zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov  

 

3. deň - 30.9.2022 (piatok) - Ing. Terézia Urbanová 

 

Finančné minimum HK: 

 

1. Vedenie účtovníctva  

• základné pojmy a právna úprava vedenia účtovníctva  

• vybrané ustanovenia Zákona o účtovníctve  

• vybrané ustanovenia Postupov účtovania pre obec/RO/PO 

 

2. Účtovné výkazy a finančné výkazy 

• prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva  

• finančné výkazy 

• ekonomická klasifikácia  

• funkčná klasifikácia 

• kódy zdrojov 

• účtovná závierka a účtovné výkazy  

 

3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

• inventarizácia - inventarizačný zápis 

• inventúra - inventúrny súpis  

• inventarizačné rozdiely  

 

4. Vedenie pokladnice a pokladničnej knihy                                                                                        

• pokladničná kniha 

• príjmový a výdavkový pokladničný doklad 
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4. deň - 7.10.2022 (piatok) - doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

 

Nakladane s majetkom obce pre hlavného kontrolóra: 

 

• Špecifiká majetku obce 
• Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
• Nakladanie s majetkom obce – predaj, zámena, darovanie, nadobúdanie, nájom 

a výpožička 
• Dôvod hodný osobitného zreteľa 
• Kompetencie zastupiteľstva a starostu vo vzťahu nakladaniu s majetkom obce 

 

5. deň - 14.10.2022 (piatok) - Ing. Ingrid Konečná Veverková 

 

Ekonomické minimum HK + vypracovanie TESTU elektronicky: 

 

• Pravidlá rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy 

• Zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia a porušenie 

finančnej disciplíny  

• Hospodárenie obce a zásady rozpočtového hospodárenia obce  

• Rozpočet obce, zmeny rozpočtu obce a rozpočtové provizórium 

• Spracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 

• Záverečný účet obce  

• Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 

• Návratné zdroje financovania obce a preverenie podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania zo strany hlavného kontrolóra 

 

Harmonogram posledného 5. dňa: 

 

9:00 – 12:00 – seminár + odpovede na otázky 

12:00 – 12:30 – vypracovanie testu 

12:30 – vyhodnotenie kurzu, testov, záver kurzu 

© Autorské práva 

Vytváranie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov z 5-dňového ONLINE kurzu 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 ku kurzu. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Podmienky získania osvedčenia o absolvovaní kurzu: 

Osvedčenie o absolvovaní kurzu môže získať len účastník, ktorý: 

sa zúčastní min. 80%, tj. 4 podujatia organizované v rámci kurzu. Účastník má na výber sa 

pripojiť na ONLINE seminár, príp. si pozrie seminár z konkrétneho dňa zo 

ZÁZNAMU (pripojenia a dĺžka pozerania bude kontrolovaná) 

Účastník sa musí zúčastniť posledného ONLINE dňa 14.10.2022, kedy sa bude v 

závere kurzu písať TEST 

úspešne vypracuje test, tj. získa min. 20 bodov z testu, ktorý pozostáva z 25 otázok 

vypracuje a odovzdá elektronickou formou do posledného dňa kurzu zadanie v rámci 

kurzu, napr. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu / návrhu záverečného účtu (zadáva odborný garant kurzu) 
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Pokyny na ZÁZNAM z online seminárov 

Prihlásený účastník z ONLINE kurzu (seminára) získava automaticky z každého dňa 

AUTENTICKÝ ZÁZNAM, ktorý bude vždy sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 

dní (vrátane víkendu). Získanie ZÁZNAMU nie je podmienené pripojením sa na ONLINE 

seminár. Záznam dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na seminár. 

• Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE seminár alebo si pozrie seminár iba zo 

ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti). 

• Po skončení ONLINE seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na 

seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU 

z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu. 

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE: 

• Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť. 

• Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu 

sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením. 

• Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch. 

• Záznam nie je možné uložiť do PC. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Účastnícky poplatok za 5-dňový ONLINE kurz: 

 

Člen:  

RVC Martin, Nitra, Rovinka, 

Senica, Trenčín, Trnava: 

150 € / osoba v cene – autentický 

ZÁZNAM z online 

seminárov 
Nečlen: 200 € / osoba 

 

Za členov RVC Martin, Nitra, Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava sa považuje obec/mesto, ktorá má za 

aktuálny rok uhradený členský príspevok v príslušnom RVC  

Účastnícky poplatok za 5-dňový ONLINE kurz je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách. 

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta 

konania resp. zrušenie kurzu z organizačných dôvodov. 

 

V cene 5-dňového ONLINE kurzu pre člena / nečlena je zahrnuté: poplatok za 5 samostatných online 

seminárov + záznamov, pracovný materiál,  honorár lektorov, organizačné a administratívne náklady, vydanie 

osvedčenia o absolvovaní kurzu (po splnení podmienok). 
 

Poplatok za kurz prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr do 2.9.2022 prevodom na účet (IBAN)           

ZO - RVC Nitra: 

 

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001 
 

VS: 09092022 
 

ŠS: IČO Vašej organizácie uvedené v prihláške 
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.  

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový 

doklad - faktúru. 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 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v z.n.p..  
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ZO – RVC Nitra je členom Asociácie vzdelávania samosprávy 

 

 
 

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE) 

 

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár / kurz) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk; 

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý 

účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom jeden deň vopred najneskôr do 12:00 hod. Je na 

účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.; 

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je z našej strany chránený proti zneužitiu a šíreniu. Jeden deň 

pred konaním každého seminára najneskôr do 12:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie online (LIVE) 

seminára na konkrétny deň;  

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE 

prenosu. Tento LINK je viazaný na jednu emailovú 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; 

- do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka); 

- Po sprístupnení každého SEMINÁRA od 8:45 h. sa Vám objaví prázdne okno a musíte si prenos pustiť tlačidlom 

PLAY, ikona sa nachádza v prázdnom okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Po spustení uvidíte obraz - titulné 

okno seminára a musí Vám hrať hudba (pripojenie prebehlo v poriadku). Obraz sa Vám zo začiatku môže javiť ako 

rozmazaný, ale na základe rýchlosti Vášho internetu by sa mal postupne vylepšovať. Všetko záleží od rýchlosti Vášho 

internetu. 

- v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu  

Technické požiadavky 

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte 

rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení; 

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie 

pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte; 

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým 

internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme; 

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou: 

• Microsoft Edge - ODPORÚČAME 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (prípadne Vám ide obraz, ale nejde zvuk) v jednom prehliadači, 

vyskúšajte druhý, nakoľko máte starú verziu prehliadača. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 

30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (link) sa používa v inom prehliadači; 

- 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 našu web stránku www.rvcnitra.sk 

a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com 

V prípade potreby volajte Ing. Ivana Koprdu (ZO - RVC Nitra): 0903 484 542 

http://www.vimeo.com/

