AKO SA STAŤ ČLENOM
Členom ZORVC MARTIN sa stávate zaplatením členského príspevku na
príslušný rok.
VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU
Výšku členského príspevku schválila Konferencia ZORVC MARTIN 22.februára
2007 (Rada ZORVC MARTIN schválila zaokrúhlenie členského pri prepočte na Euro
16. decembra 2008) nasledovne:

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
E-mail: rvc@rvcmartin.sk
Web: www.rvcmartin.sk

PONUKA NA 1. POLROK 2022

Pre mestá a obce
Obce s počtom
obyvateľov
0 – 3 000

Výška členského
príspevku na obyvateľa
0,07 €

Jednorazový vklad za
obec
66,40 €

3 001 – 5 000

0,05 €

99,60 €

5 001 – 10 000

0,03 €

99,60 €

10 001 – 20 000

0,02 €

99,60 €

nad 20 000

0,02 €

bez vkladu
3. – 5. 11. 2021 Konferencia hlavných kontrolórov s vyžitím online priestoru na komunikáciu s lektorom

Pre školy (úhrada na základe faktúry)
Výška príspevku na služby v rozsahu ako členom ZORVC MARTIN pre rok 2022 je:
Výška príspevku na žiaka
0,03 €

Jednorazový vklad
66,40 €

Pre iné organizácie zriadené obcami, mestami a VÚC je 99,60 €. (úhrada na
základe faktúry)
Pri členoch ZORVC MARTIN nevyberáme na jednodňových informačných
seminároch vložné a nerozlišujeme, či sa podujatia zúčastňuje jeden alebo viac
účastníkov, pri jednodňových odborno-konzultačných a viacdňových seminároch
uplatňujeme zľavu.
Výška vložného na jednodňové podujatia pre nečlenov ZORVC MARTIN je od
39,00 € na účastníka podľa náročnosti a atraktívnosti podujatia.
ÚHRADA ČLENSKÉHO
Na základe prihlášky za člena ZORVC MARTIN na rok 2022 (platobný výmer
členského poplatku) na číslo účtu ZORVC MARTIN:
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002, BIC kód banky: KOMASK2X
najneskôr do 31.1.2022
Ďakujeme všetkým mestám a obciam, ktoré nám zaplatili členský príspevok na
rok 2022 ešte v roku 2021.

Vážení predstavitelia miestnych samospráv (vážení klienti ZORVC MARTIN),
„korona kríza“, na ktorú sme svojimi aktivitami začali reagovať už od marca 2020, stále pokračuje. Budeme
sa preto naďalej snažiť, aby sme Vám pomohli náročnú situáciu zvládať pravidelným vzdelávacím
a informačným servisom aj v priebehu 1. polroku 2022.
Pracujeme na členskom princípe, ktorý umožňuje našim členom využívať výhody, ktoré z členstva
vyplývajú. Oslovovaným mestám a obciam sme opäť v závere roku 2021 zaslali výmery na zaplatenie
členského príspevku na rok 2022. Činnosť chceme orientovať tak, aby sme boli stále pružným a spoľahlivým
konzultantom miestnych samospráv a ponúkať budeme predovšetkým nasledovné aktivity:
Jednodňové semináre:
Na naplánované podujatia (pozvánky nájdete na našej webovej stránke www.rvcmartin.sk) sa prihlasujte a my
Vás budeme priebežne informovať o ďalšom postupe. Podľa aktuálnej situácie a povahy seminára prichádza vždy do
úvahy - realizácia podujatia prezenčnou formou,realizácia podujatia formou ONLINE, presun na iný termín, zrušenie.
Profesijne skupiny v hoteli Permon:
Veríme spoločne s vami, že sa v 1 polroku 2022 opäť dostaneme k realizácii podujatí pre profesijné skupiny
naplánované v hoteli Permon, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich priebežného systematického vzdelávania.
Online semináre (webináre), video semináre
Do svojej ponuky opäť zaraďujeme podujatia v podobe webinárov (ONLINE). Jedná sa o jedinú možnú alternatívu v
období, keď nie je možné organizovať semináre prezenčnou formou.re. Na takúto formu spolupráce sme sa už
vzájomne pripravili, postupne ju zdokonaľujeme a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou našej práce.
Zasielanie informácií, materiálov a konzultácie
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
nápomocné pri riešení konkrétnych problémov, budeme číslovať, zasielať najskôr všetkým našim klientom a neskôr
len členom ZO RVC MARTIN.

Veríme, že aj obdobie 1. polroku 2022 spoločnými silami a dostupnými prostriedkami zvládneme
v záujme neustáleho odborného a osobnostného rastu predstaviteľov miestnych samospráv a tešíme sa
na spoluprácu.
Pracovníci ZO RVC MARTIN

PLÁN PODUJATÍ
13. 1. 2022
18. 1. 2022
20. 1. 2022

25. 1. 2022

1. 2. 2022

8. 2. 2022

10. 2. 2022
17. 2. 2022
21. 2. 2022
22. 2. 2022
23. 2. 2022
Banská Bystrica

1. 3. 2022
8. 3. 2022
14.–16.3.2022
14.–16.3.2022
22. 3. 2022
28.-30.3.2022
28.-30.3.2022
31. 3. 2022

JANUÁR 2022
Daň z príjmov PO
Lektor: Ing. Mária Brániková
Zákon o odpadoch
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch
Lektor: Mgr. Katarína Tamášová Karacsonyová
Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona č. 124/2006
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi
Lektor: Jana Klobučníková
FEBRUÁR 2022
Ročné zúčtovanie dane
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Zmeny právnych predpisov týkajúce sa majetku obcí v roku
2021 a nové pravidlá nakladania s poľnohospodárskou pôdou
obce od 1. mája 2021
Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Povinnosti vyplývajúce zo zákona na ochranu osobných údajov
Lektor: Mgr. Vladimír Pirošík
Finančná kontrola
Lektor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a ROPO
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
MAREC 2022
Správne konanie
Lektor: JUDr. Tomáš Buzinger
Efektívna elektronická komunikácia obce
Lektor: Ing. Erika Kusyová
Polročné pracovné stretnutie pracovníkov miest a obcí – sociálna
oblasť (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie pracovníkov zariadení
poskytujúcich sociálne služby (Hotel Permon)
Smernica na vedenie účtovníctva – jej spracovanie a použitie
v praxi
Lektor: Ing. Mária Kasmanová
Polročné pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí a
prednostov (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie pre školské úrady (Hotel Permon)
Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach
samosprávy
Lektor: PhDr. Dušan Gallo

NA 1. POLROK 2022

odborno-konzultačný

5. 4. 2022

legislatívno-informačný

7. 4. 2022

legislatívno-informačný

11.-13.4.2022
21. 4. 2022

odborno-konzultačný
25.-27.4.2022
26.-27.4.2022
odborno-konzultačný
28. 4. 2022
odborno-konzultačný
3. 5. 2022
odborno-konzultačný
legislatívno-informačný

9. – 11. 5. 2022
9. – 11. 5. 2022

odborno-konzultačný

17. 5. 2022

odborno-konzultačný
23.-26.5.2022
odborno-konzultačný

23.-26.5.2022
31. 5. 2022

odborno-konzultačný
legislatívno-informačný
profesijné skupiny
profesijné skupiny

2. 6. 2022
6.-9.6.2022
14. 6. 2022

odborno-konzultačný
28. 6. 2022
profesijné skupiny
profesijné skupiny

29. 6. 2022

APRÍL 2022
Obce ako člen urbariátu, pozemkového spoločenstva, družstva
Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Transferové oceňovanie pre obce/mestá a VÚC
Lektor: JUDr. Michal Kočiš
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej
a regionálnej samosprávy (Hotel Permon)
Konsolidovaná účtovná závierka
Lektor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a
obcí (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO
(Hotel Permon)
Efektívny výkon a systém plánovania času v pracovnom aj
osobnom živote
Lektor: PhDr. Dušan Gallo
MÁJ 2022
Zákonník práce – aktuálne otázky
Lektor: Mgr. Katarína Tamášová Karacsonyová
Polročné pracovné stretnutie daniarov (Hotel Permon)
Polročné pracovné stretnutie riaditeľov škôl (Hotel Permon)
Zákonné povinnosti a obmedzenia pri poskytovaní dotácií
z rozpočtu obcí
Dobrovoľné zbierky
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Polročné pracovné stretnutie personalistov a mzdárov (Hotel
Permon)
Polročné pracovné stretnutie – ZPOZ (Hotel Permon)
Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie
a spoločenského protokolu na úradoch a školách
Lektor: PhDr. Dušan Gallo
JÚN 2022
Voľby v miestnej samospráve podľa volebného kódexu
Lektor: Mgr. Ladislav Briestenský
Polročné pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR (Hotel
Permon)
Sťažnosti v škole a ich vybavovanie
Lektor: PaedDr. Tibor Lukács
Verejné skladanie účtov voličom pred koncom volebného
obdobia
Lektor: Mgr. Ladislav Briestenský
Syndróm vyhorenia
Lektor: Mgr. Ingrid Benkovská

celoslovenský
odborno-konzultačný
celoslovenský
odborno-konzultačný
profesijné skupiny
odborno-konzultačný
profesijné skupiny
profesijné skupiny
manažérsky
osobnostného rozvoja

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

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

manažérsky
osobnostného rozvoja

SME TU PRE VÁS OD ROKU 1994

