ONLINE semináre (webináre) – súčasť našej ponuky
Stávajú sa súčasťou našej každodennej práce – pravidelného vzdelávacieho, poradenského
a informačného servisu.
Postupne sa skvalitňuje prístup a samotná realizácia zo strany všetkých zainteresovaných –
organizátorov, lektorov a účastníkov. Problémy nerobí nadviazanie kontaktu a vzájomná komunikácia,
čo sa spája nielen s postupným vylepšovaním materiálnych a technických podmienok, ale predovšetkým
získavaním a rozvíjaním vedomostí a zručností.
Ďakujeme všetkým za spoluprácu, vďaka ktorej sme ani v ťažkom období počas „Korona krízy“
nestagnovali, ale našli sme spôsob ako prostredníctvom ONLINE foriem pomáhať predstaviteľom
miestnych samospráv zvládať náročné problémy a úlohy.
-

-

Sumár technických požiadaviek na ONLINE seminár
Pracujeme v aplikácii Microsoft Teams.
Po uzávierke prihlášok zasielame účastníkom pokyny na pripojenie.
Prihlasovať sa účastníci môžu len prostredníctvom webovej stránky www.rvcmartin.sk, kde je
potrebné zadať e-mailovú adresu účastníka, ktorý sa na seminár pripojí, v prípade väčšieho počtu
prihlásených účastníkov je potrebné poslať za každého prihlášku zvlášť. Použitie emailovej adresy
a mena účastníka kontrolujme s prihláškami.
Z ONLINE seminára nerobíme video záznam (aj na základe ankety formou dotazníkov), ale snažíme
sa maximálne využiť čas a realizovať vzdelávanie „TU A TERAZ“.
V zmysle autorských práv nie je možné z ONLINE seminára realizovať obrazové/zvukové záznamy
a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na
seminár

Imidž predstaviteľa samosprávy
(Spoločenské a protokolárne náležitosti)
Autor: Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.
Cena: 13,50€/kus
Rozvoj ľudských zdrojov v samospráve
Autor: Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.
Cena: 12,50€/kus
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Cena: 33,00€/kus
Diár samosprávy 2022
Autor: Asociácia vzdelávania samosprávy
Cena: 7,00€/kus
Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA
Cena: 27,00€/kus
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PONUKA NA 2. POLROK 2021

Vážení predstavitelia miestnych samospráv,
zasielame Vám plán podujatí na 2. polrok 2021. Plán obsahuje základné informácie o pripravovaných
podujatiach. Budeme ho priebežne dopĺňať o Vaše podnety a požiadavky ako aj aktuálne zmeny v
legislatíve.
Celý 1. polrok 2021 sme sa nachádzali v období, keď náš pravidelný vzdelávací, poradenský
a informačný servis sme museli prispôsobovať aktuálnym epidemiologickým opatreniam v súvislosti
s prebiehajúcou „Korona krízou“, ktorá stále trvá. Situácia sa postupne zlepšuje a my veríme, že v 2.
polroku 2021 sa budeme spoločne stretávať aj prezenčnou formou a vzájomne si vymieňať skúsenosti na
podujatiach, ktoré pripájame v ponuke. Prežité obdobie a získané skúsenosti však ukazujú, že forma
ONLINE seminárov (webinárov), ktoré sme ponúkali sa v budúcnosti, bez ohľadu na to či kríza bude
alebo nebude pokračovať, stane prirodzenou súčasťou našej spoločnej práce.
Pozvánky na pripravované podujatia budeme, tak ako doteraz, zasielať e-mailovou poštou v
pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Nájdete v nich predovšetkým jednodňové legislatívnoinformačné a odborno-konzultačné semináre, ale aj semináre zamerané na manažérsky a osobnostný
rozvoj predstaviteľov miestnych samospráv (podľa situácie vždy prezenčnou alebo ONLINE formou).
Našou prioritou zostáva aj naďalej systematický prístup k priebežnému vzdelávaniu profesijných skupín.
Vzhľadom k celkovej situácii v prvom polroku, ktorá neumožňovala organizovať vzdelávanie v plnom
rozsahu ponúkame podujatia výnimočne aj počas prázdninového a dovolenkového obdobia v júli
a auguste.
Pripájame aj ponuku na už osvedčený produkt Asociácie vzdelávania samosprávy – Diár samosprávy
2022. V „Edícii vzdelávanie v samospráve“ si ešte stále môžete zakúpiť publikácie Prof. Miroslava Tumu
Rozvoj ľudských zdrojov v samospráve a Imidž predstaviteľa samosprávy a Ing. Terézie Urbanovej
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020. V ponuke máme aj publikáciu od Ing. Miriam
Majorovej, PhD. a Ing. Lucie Kašiarovej, FCCA Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest
a obcí.
Všetky potrebné informácie o našej činnosti a pripravovaných podujatiach nájdete na našej webovej
stránke www.rvcmartin.sk. Chceme Vás preto opäť požiadať o jej pravidelné využívanie nielen pri
prihlasovaní na vzdelávacie podujatia, ale aj pri sledovaní aktuálnych informácií a našej vzájomnej
komunikácii.
Prajeme Vám príjemnú letnú dovolenku spojenú s načerpaním nových síl a tešíme sa na vzájomnú
spoluprácu v 2. polroku 2021.
Pracovníci ZO RVC MARTIN

PLÁN PODUJATÍ
1. 7. 2021
6. - 8. 7. 2021
12.-14.7.2021
15.-18.7.2021

19. 8. 2021

23.-27.8.2021

2. 9. 2021

7. 9. 2021

8.–10.9.2021
8.–10.9.2021
14. 9. 2021
16. 9. 2021
20.-22.9.2021
21.-22.9.2021
21.-22.9.2021
28. 9. 2021
30. 9. 2021
4. – 6. 10. 2021
4. – 6. 10. 2021
4. – 6. 10. 2021
12. 10. 2021
13. 10. 2021
18.-21.10.2021
26. 10. 2021
28. 10. 2021

JÚL 2021
Novela zákona o odpadoch
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Polročné pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí,
prednostov a právnikov (Hotel Permon)
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej
a regionálnej samosprávy (Hotel Permon)
Budapešť a krásy Maďarska
AUGUST 2021
Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický
plán a ďalšie povinnosti dôležité na uplatnenie vlastníckeho
práva
Lektor: JUDr. Róbert Urban
Podvojné účtovníctvo pre obce a ich RO
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
SEPTEMBER 2021
Stavebný zákon – odstraňovanie reklamných stavieb po novele
stavebného zákona
Lektor: JUDr. Helena Spišiaková
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

Polročné pracovné stretnutie pracovníkov miest a obcí – sociálna
oblasť (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie pracovníkov zariadení
poskytujúcich sociálne služby (Hotel Permon)
Daň z nehnuteľnosti
Lektor: Ing. Iveta Ištoková
Personálna práca a odmeňovanie pre školy
Lektor: Mgr. Katarína Tamášová Karacsonyová
Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a
obcí (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO
(Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie pre školské úrady (Hotel Permon)
Finančná kontrola
Lektor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Prevencia proti syndrómu vyhorenia
Lektor: Mgr. Ingrid Benkovská
OKTÓBER 2021
Polročné pracovné stretnutie daniarov (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie riaditeľov škôl (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie starostov (Hotel Permon)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Banská Bystrica - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Polročné pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR (Hotel
Permon)
Zmluvy a zmluvné rokovania
Lektor: Mgr. Ladislav Briestenský
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku
v podmienkach samosprávy
Lektor: PhDr. Dušan Gallo
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NOVEMBER 2021
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej
a regionálnej samosprávy (Hotel Permon)
Aplikácia právnych predpisov v praxi MŠ
Lektor: PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
Nástrahy pracovného pomeru v škole a obci – organizačné
zmeny, porušovanie pracovnej disciplíny
Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Novela zákona o verejnom obstarávaní
Lektor: JUDr. Katarína Mrázová
Mzdová účtovníčka na konci roku
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Efektívna príprava a vedenie schôdzí
Lektor: PhDr. Dušan Gallo
Účtovná závierka pre OBCE
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Účtovná závierka pre OBCE
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
DECEMBER 2021
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
Cestovné náhrady a reprezentačné výdavky
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Správa elektronických a listinných dokumentov (Elektronické
vyraďovacie konanie)
Lektor: PhDr. Verona Nováková
Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie
a spoločenského protokolu
Lektor: PhDr. Dušan Gallo
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SME TU PRE VÁS OD ROKU 1994

