Stratégia
ZO RVC MARTIN v čase „Korona krízy“
(od 11. marca 2020 až do odvolania)
Vážení predstavitelia miestnych samospráv (vážení klienti ZORVC MARTIN),
sme si vedomí, že súčasná kríza prináša samosprávam, ale aj nám všetkým množstvo
problémov, ktoré musíme zvládať a spoločne riešiť. Budeme sa v rámci svojich možností
snažiť, aby sme boli nápomocní a uvádzame niekoľko postupov, ktoré bezprostredne súvisia
s činnosťou Vášho RVC v súčasnom období:
1) Jednodňové semináre
Z dôvodu preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19
sme od 11. marca 2020 boli nútení niektoré naplánované jednodňové podujatia zrušiť.
O priebežne naplánovaných a pripravovaných podujatiach postupne informujeme. Podľa
aktuálnej situácie prichádza vždy do úvahy:
Realizácia podujatia
Presun na iný termín
Zrušenie
2) Profesijne skupiny v hoteli Permon
Veríme, že čo najskôr sa dostaneme k realizácii podujatí pre profesijné skupiny v hoteli
Permon. Preto udržujeme neustály kontakt s prihlásenými účastníkmi a hotelom Permon.
Náhradné termíny na semináre pre profesijné skupiny oznamujeme. Podujatia však
prekladáme maximálne 3-krát a potom ich už definitívne zrušíme a vrátime zaplatené
poplatky.
3) Online semináre (webináre), video semináre
Do svojej ponuky postupne zaraďujeme nové formy v podobe webinárov (ON LINE) a video
seminárov. Jedná sa o jedinú možnú alternatívu v súčasnom období, ktorú môžeme využiť za
zrušené 1-dňové semináre. Na takúto formu sa však musíme vzájomne pripravovať, postupne
ju zdokonaľovať a rozvíjať. Chceme preto aj Vás požiadať, aby ste, mimo iného, venovali
zvýšenú pozornosť predovšetkým kvalitnému pripojeniu na internet a vybaveniu Vašich
počítačov potrebnými doplnkami (mikrofón, slúchadlá a iné podľa potreby). Budeme Vás
priebežne informovať o postupných krokoch a spôsoboch realizácie.
4) Zasielanie informácií a materiálov
Zároveň sa budeme snažiť v tomto období byť v kontakte s Vami aj formou zasielania
dôležitých materiálov a sprostredkovávania potrebných konzultácií cez našich lektorov.
Informačné materiály od odborníkov (lektorov) zo samosprávy v čase „Korona krízy“, ktoré
veríme Vám budú v súčasnom období nápomocné pri riešení konkrétnych problémov, budeme
číslovať, zasielať najskôr všetkým našim klientom a neskôr len členom ZO RVC MARTIN.
Veríme, že toto náročné obdobie spoločnými silami zvládneme a budeme sa môcť čoskoro
osobne stretnúť na naplánovaných podujatiach pre nasledujúce obdobie.
Pracovníci ZORVC MARTIN
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Účastníci slávnostnej konferencie pri príležitosti 25 rokov ZORVC MARTIN
13. september 2019

SME TU PRE VÁS OD ROKU 1994
Všetky aktuálne informácie a pozvánky nájdete vždy na našej
webovej stránke

www.rvcmartin.sk

PLÁN PODUJATÍ

1. 7. 2020
6.-7.7.2020
8.-9.7.2020
13.-15.7.2020

JÚL 2020
Mzdová účtovníčka na prelome II. Q a III. Q roku 2020 alebo
skoro po korone nielen o korone
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Polročné pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR (Hotel
Permon)
Polročné pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR (Hotel
Permon)
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej
a regionálnej samosprávy (Hotel Permon)

odborno-konzultačný

NA 2. POLROK 2020
1. 10. 2020
5.-7.10.2020

profesijné skupiny
profesijné skupiny
profesijné skupiny

9. 10. 2020
15. 10. 2020
19.-20.10.2020

AUGUST 2020
Príprava a realizácia projektov v podmienkach miest a obcí
Lektor: Mgr. Branislav Zacharides
Aktuálne úlohy v školstve z pohľadu zriaďovateľov a riaditeľov
škôl
Lektor: Mgr. Katarína Karacsonyová Tamášová

18. 8. 2020
20. 8. 2020

3. 9. 2020

4. 9. 2020
7. - 9. 9. 2020
7. - 9. 9. 2020
7. - 9. 9. 2020
10. 9. 2020
17. 9. 2020
21.-23.9.2020
21.-22.9.2020
22.-23.9.2020
25. 9. 2020

29. 9. 2020

SEPTEMBER 2020
Proces zostavovania rozpočtu, jeho schválenie a zmeny,
programový rozpočet
Lektor: Ing. Mária Kasmanová
Banská Bystrica - Proces zostavovania rozpočtu, jeho schválenie
a zmeny, programový rozpočet
Lektor: Ing. Mária Kasmanová
Polročné pracovné stretnutie daniarov (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie riaditeľov škôl (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí
(Hotel Permon)
Povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov
Lektor: Mgr. Vladimír Pirošík
Aktuálne otázky financovania a ekonomiky obcí, škôl
a školských zariadení
Lektor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO
(Hotel Permon)
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre
oblasť školstva v miestnej samospráve (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a
obcí (Hotel Permon)
Prevencia proti syndrómu vyhorenia
Lektor: Mgr. Ingrid Benkovská
Trhové miesta, problematika trhovísk, návrhy VZN – trhový
poriadok, Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní
v z.n.p.
Lektor: JUDr. Bohuslav Harviľák

manažérsky
osobnostného rozvoja
legislatívno-informačný

21.-22.10.2020
29. 10. 2020
30. 10. 2020

5. 11. 2020
legislatívno-informačný
legislatívno-informačný
profesijné skupiny
profesijné skupiny

9.-11.11.2020
9.-11.11.2020

12. 11. 2020

profesijné skupiny
19. 11. 2020
odborno-konzultačný
odborno-konzultačný

20. 11. 2020

profesijné skupiny

24. 11. 2020

profesijné skupiny

30.11.2020

profesijné skupiny
manažérsky
osobnostného rozvoja

1. 12. 2020
2. 12. 2020
3. 12. 2020

odborno-konzultačný
4. 12. 2020
8. 12. 2020
10. 12. 2020

SME TU PRE VÁS OD ROKU 1994

15. 12. 2020

OKTÓBER 2020
Daň z nehnuteľností
Lektor: Ing. Iveta Ištoková
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej
a regionálnej samosprávy (Hotel Permon)
Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie
a spoločenského protokolu na úradoch a školách
Lektor: PhDr. Dušan Gallo
Právny vzťah obcí a škôl
Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Polročné pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR (Hotel
Permon)
Polročné pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR (Hotel
Permon)
Inventarizácia
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Banská Bystrica - Inventarizácia
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
NOVEMBER 2020
Nakladanie s majetkom obce
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Polročné pracovné stretnutie pracovníkov miest a obcí – sociálna
oblasť (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie pracovníkov zariadení
poskytujúcich sociálne služby (Hotel Permon)
Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický
plán a ďalšie povinnosti dôležité na uplatnenie vlastníckeho
práva
Lektor: JUDr. R. Urban
Susedské spory, sťažnosti a petície a úlohy starostu, komisií,
kontrolóra a zastupiteľstiev v nich
Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach
samosprávy
Lektor: PhDr. Dušan Gallo
Mzdová účtovníčka na konci roku
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Účtovná závierka pre OBCE
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
DECEMBER 2020
Účtovná závierka pre OBCE
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Účtovná závierka pre RO zriadené obcou a VÚC
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Účtovná závierka pre PO zriadené obcou a VÚC
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Banská Bystrica - Účtovná závierka pre OBCE, RO a PO
zriadené obcou a VÚC
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Odmeňovanie volených funkcionárov
Lektor: Mgr. Ladislav Briestenský
Správa listinných a elektronických dokumentov (Elektronické
vyraďovacie konanie)
Lektor: PhDr. Verona Nováková
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku
v podmienkach samosprávy
Lektor: PhDr. Dušan Gallo

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

odborno-konzultačný
profesijné skupiny
profesijné skupiny

odborno-konzultačný

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

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

