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PONUKA NA 2. POLROK 2022

Diár si môžete objednať do 15. 8.2022 e-mailom na adresu rvc@rvcmartin.sk
alebo priamo cez našu stránku www.rvcmartin.sk/publikacie/
Predpokladaný termín distribúcie október 2022.

MIESTNA SAMOSPRÁVA
– ZÁKLADNÉ PRINCÍPY FUNGOVANIA IV.
– Sprievodca kompetenciami volených predstaviteľov
samosprávy 2022-2026
Obsah publikácie je zameraný na vybrané témy, ktoré patria v miestnej
samospráve k základným: Zákon o obecnom zriadení – vybrané témy,
Pracovno-právne vzťahy v miestnej samospráve, Nakladanie s majetkom
obce, Obecná normotvorba – všeobecne záväzné nariadenia a interné
predpisy, Rozpočet – základný nástroj hospodárenia obce, Dotácie
a finančné príspevky z rozpočtu obce, Aplikácia infozákona v praxi
samosprávy, Ako poskytovať a zabezpečovať sociálne služby obcou, Úvod do
sveta verejného obstarávania v samospráve
Cena publikácie: 15 eur /ks
Publikáciu si môžete objednať najneskôr do do 30. júna 2022 e-mailom na
adresu
rvc@rvcmartin.sk
alebo
priamo
cez
našu
stránku
www.rvcmartin.sk/publikacie/
Predpokladaný termín distribúcie október 2022.

Pracovné stretnutie pre pracovníkov poskytujúcich sociálne služby

Vážení predstavitelia miestnych samospráv,
druhý polrok roku 2022 sa pre nás všetkých nesie predovšetkým v duchu ukončenia volebného
obdobia 2018 – 2022 a prípravy volieb do miestnych samospráv na nasledujúce volebné obdobie (29.10.
2022), čomu sa budeme snažiť prispôsobiť aj naše aktivity v tomto období.
Zasielame Vám plán podujatí na 2. polrok 2022 spolu s ponukou na Diár samosprávy 2023 a
publikáciu Miestna samospráva – základné princípy fungovania IV., ktorou chce Asociácia vzdelávania
samosprávy prispieť k úspešnému vstupu predstaviteľov miestnych samospráv do nového volebného
obdobia 2022 – 2026.
Ponuka obsahuje predovšetkým jednodňové legislatívno-informačné a odborno-konzultačné
semináre, semináre pre profesijné skupiny, ale aj semináre zamerané na manažérsky a osobnostný rozvoj.
Budeme sa snažiť dodržať naše predsavzatie, že budeme pokračovať v realizácii ONLINE seminárov
(webinárov) a aj seminárov organizovaných prezenčnou formou. Veríme, že sa spoločne budeme
stretávať aj na podujatiach organizovaných pre profesijné skupiny v hoteli Permon, čo bude samozrejme
závisieť od celkových podmienok realizácie v danom období.
Pozvánky na pripravované podujatia nájdete postupne na našej webovej stránke www.rvcmartin.sk
a budeme Vám ich, tak ako doteraz, zasielať e-mailovou poštou v pravidelných dvojtýždňových
intervaloch.
Prajeme Vám príjemné prežitie letného dovolenkového obdobia a načerpanie nových síl a
tešíme sa na spoluprácu v 2. polroku 2022.

Ostatnú ponuku publikácií ZORVC MARTIN nájdete na našej webovej
stránke www.rvcmartin.sk .

Pracovníci ZO RVC MARTIN

PLÁN PODUJATÍ

NA 2. POLROK 2022

JÚL 2022
3. 11. 2022

AUGUST 2022
18.-20.8. 2022

5.–7.9.2022
5.–7.9.2022
12.-14.9.2022
12.-14.9.2022
19.-21.9.2022
22. 9. 2022
27. 9. 2022
29. 9. 2022

3. – 5. 10. 2022
6. 10. 2022
11. 10. 2022
12. 10. 2022
Banská Bystrica

13. 10. 2022
17.-18.10.2022
19.-20.10.2022
25. 10. 2022
27. 10. 2022

Porada AVS

7. -9. 11. 2022

SEPTEMBER 2022
Polročné pracovné stretnutie pracovníkov miest a obcí – sociálna
oblasť (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie pracovníkov zariadení
poskytujúcich sociálne služby (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie daniarov (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí a
prednostov (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí,
RO a PO zriadených obcou a VÚC (Hotel Permon)
Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie
a spoločenského protokolu na úradoch a školách
Lektor: PhDr. Dušan Gallo
Miestne dane a poplatky
Lektor: Ing. Iveta Ištoková
ONLINE – DPH
Lektor: Ing. Mária Brániková

15. 11. 2022

OKTÓBER 2022
Polročné pracovné stretnutie riaditeľov škôl (Hotel Permon)
Delimitácia funkcie starostu
Lektor: Mgr. Ladislav Briestenský
Inventarizácia majetku, záväzkov, ...
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Inventarizácia majetku, záväzkov, ...
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Mzdová účtovníčka na konci 3. Q 2022
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Polročné pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR (Hotel
Permon)
Polročné pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR (Hotel
Permon)
Ustanovujúce zastupiteľstvo
Lektor: Mgr. Ladislav Briestenský
Efektívny výkon a systém plánovania času v pracovnom aj
osobnom živote
Lektor: PhDr. Dušan Gallo

profesijné skupiny

22. 11. 2022

profesijné skupiny
profesijné skupiny

24. 11. 2022

profesijné skupiny
28. 11. 2022
profesijné skupiny
29. 11. 2022
manažérsky
osobnostného rozvoja

30. 11. 2022

NOVEMBER 2022
Proces zostavovania rozpočtu
Lektor: Ing. Mária Kasmanová
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej
a regionálnej samosprávy (Hotel Permon)
Prejednávanie priestupkov
Lektor: JUDr. Helena Spišiaková
Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona
č. 514/2003 Z,z,
Lektor: JUDr. Tomáš Buzinger
Organizovanie občianskych obradov a slávností v podmienkach
miest a obcí
Lektor: PhDr. Dušan Gallo
Účtovná závierka – obce
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Účtovná závierka – obce
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Účtovná závierka – RO
Lektor: Ing. Terézia Urbanová

odborno-konzultačný
profesijné skupiny
odborno-konzultačný
legislatívno-informačný
manažérsky
osobnostného rozvoja
odborno-konzultačný
odborno-konzultačný
odborno-konzultačný

legislatívno-informačný
celoslovenský odbornokonzultačný

1.12. 2022
2. 12. 2022
Banská Bystrica

profesijné skupiny
odborno-konzultačný

8. 12. 2022

odborno-konzultačný

13. 12. 202

odborno-konzultačný

15. 12. 2022

DECEMBER 2022
Účtovná závierka – PO
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Účtovná závierka – obce, RO a PO
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Správa elektronických a listinných dokumentov (Elektronické
vyraďovacie konanie)
Lektor: PhDr. Verona Nováková
Kompetenčné právo v obci
Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Pracovné porady a schôdze
Lektor: PhDr. Dušan Gallo

odborno-konzultačný
odborno-konzultačný
legislatívno-informačný

manažérsky
osobnostného rozvoja

odborno-konzultačný
profesijné skupiny
profesijné skupiny
legislatívno-informačný

Zatiaľ nezaradené témy:
- Zákon o cestných komunikáciách – rozkopávky ciest
- Novela zákona o verejnom obstarávaní
- HaCCP
- Správne konanie - školy

manažérsky
osobnostného rozvoja

SME TU PRE VÁS OD ROKU 1994

