ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Telefón: 043/4132958
Fax: 043/4303610
www.rvcmartin.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA – ROK 2009

VÁŽENÍ PREDSTAVITELIA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY,
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE
CENTRUM MARTIN je záujmovým združením, ktoré si za
účelom vzdelávania založili v roku 1994 mestá a obce z regiónov
Turiec, Kysuce, Horné Považie, Rajec, Ružomberok a Orava.
Ponúka konkrétnu pomoc pri riešení každodenných úloh miest
a obcí, vytvára priestor pre stretávanie a vzájomnú výmenu
skúseností a prispieva pravidelným poradenským a informačným
servisom k neustálemu skvalitňovaniu práce miestnych samospráv.
V roku 2009 sme opäť rozšírili celkový sortiment našej
ponuky. Okrem pravidelných jednodňových legislatívnych
a odborno-konzultačných
seminárov
sme
pokračovali
predovšetkým v osvedčenom systéme
práce s profesijnými
skupinami v miestnej samospráve. Máme vypracovaný systém
akreditovaných kurzov, ktoré sme aj v tomto roku rozšírili o ďalšie kurzy. V našej edícii
Vzdelávanie v samospráve sme vydali publikáciu Profesora Miroslava Tumu „Rozvoj
ľudských zdrojov v samospráve“. Intenzívne sme na propagáciu výsledkov práce
a komunikáciu s klientom využívali našu webovú stránku www.rvcmartin.sk. Naše aktivity sa
spájali aj s realizáciou projektu „APVS – Akademie preshraničního vzdelávaní samosprávy“,
kde vystupujeme ako partner a našim projektom „Strategický prístup k rozvoju ľudských
zdrojov v miestnej samospráve Žilinského kraja“, ktorého ťažisko sa posunulo na rok 2010.
Zároveň sme v tomto roku začali ponúkať svoje služby aj v regióne Banskobystrického kraja
/konkrétne vo Zvolene/, nakoľko v tomto regióne prestalo pôsobiť RVC a boli sme požiadaní
o spoluprácu.
Dosiahli sme v roku 2009 veľa pozitívnych výsledkov, čo opäť dokumentuje aj výročná
správa, ktorú dostávate do rúk. Veríme, že svojou ponukou a celkovým prístupom oslovíme
svojich klientov aj v nasledujúcom období a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

PhDr. Dušan Gallo
riaditeľ RVC Martin
POSLANIE
Posilňovať a rozvíjať miestnu demokraciu prostredníctvom systematického a cieleného
programu vzdelávania volených predstaviteľov a zamestnancov samosprávy.
VÍZIA
Vybudovať moderné vzdelávacie, poradenské a informačné centrum, ktoré bude
poskytovať vysoký štandard služieb zameraných na posilnenie kvality miestnej samosprávy a
zvyšovania odborného a osobnostného rastu jej predstaviteľov.

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
□ je záujmovým združením obcí, zaregistrované Okresným úradom v Martine pod číslom:
Práv.-94/00333, dňa 24. 2. 1994, IČO: 31938434, DIČ: 2020604443,
□ členom RVC Martin bolo v roku 2009 248 miest a obcí a 98 škôl a iných organizácií,
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□ sídlo RVC Martin je na Námestí S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin,
□ menom RVC Martin samostatne koná predsedníčka Rady RVC a riaditeľ RVC,
□ riaditeľom združenia je PhDr. Dušan Gallo.

RADA RVC
Priamu podporu, spoluprácu, víziu i kontrolu našej činnosti poskytuje sedemčlenná
Rada RVC, zvolená na konferencii združenia 22. februára 2007, ktorá je zložená zo zástupcov
jednotlivých regionálnych združení miest a obcí v nasledovnom zložení:
Anna Bieliková
Mgr. Anna Hlinková
Margita Šplháková
Bc. Anton Druska
Ing. Milan Vrábeľ
Ing. Marian Sliviak

starostka obce Ďurčiná – predsedníčka Rady
starostka obce Košťany nad Turcom – podpredsedníčka Rady
starostka obce Povina
starosta obce Lúčky
starosta obce Zákamenné
starosta obce Lietavská Lúčka

PREDMET ČINNOSTI
Priamo zabezpečujeme interným spôsobom prípravu, organizáciu a realizáciu
vzdelávacích aktivít samosprávy. Postupne sa vyprofiloval ucelený systém vzdelávacích
aktivít pozostávajúcich z:
¾ jednodňových seminárov (legislatíva, ekonomika, dane, ....)
- legislatívno-informačné – reagujú na zmeny v legislatíve
- odborno-konzultačné – dotýkajú sa aktuálnych otázok a pravidelne sa opakujúcich
aktivít v miestnych samosprávach (sú časovo rozsiahlejšie, vytvárajú väčší priestor na
diskusiu a je na nich zabezpečovaná iná forma občerstvenia, preto sú s poplatkom aj
pre členov RVC)
¾ viacdňových odborných a manažérskych seminárov
¾ viacdňových seminárov nadväzujúcich na realizované projekty
¾ seminárov pre profesijné skupiny v samospráve (starostovia, prednostovia, kontrolóri,
matrikárky, riaditelia škôl, účtovníčky, ...)
¾ akreditovaných kurzov (účastníci získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou)
¾ praktických kurzov – jazykové, počítačové, rétoriky, ....
¾ konzultácií a poradenstva – projekty, legislatíva, dane, ekonomika, strategické plány,
zakladanie združení, ...
¾ podujatí „šitých na mieru“ podľa požiadaviek jednotlivých miest, obcí a škôl
¾ iných podujatí – zameraných na oddych, relax, výmenu skúseností (študijné cesty,
spoločensko-vzdelávacie konferencie, ...)

PRACOVNÍCI RVC
PhDr. Dušan Gallo
Mgr. Monika Tomková
Monika Šenšelová
Lenka Šenšelová

riaditeľ
manažérka vzdelávania
administratívny a ekonomický pracovník
sekretárka

ČINNOSŤ V ROKU 2009
V roku 2009 sme uskutočnili 73 vzdelávacích podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 5 772
účastníkov, v celkovom počte 8 830 osobodní. Vzdelávacie aktivity boli v nasledovnej
štruktúre:
Rok 2009
Legislatívno-informačné semináre
Odborno-konzultačné semináre
Akreditované kurzy
Projekt APVS
Projekt Moderné Kysuce
Profesijné skupiny
Zahraničná exkurzia
ZPOZ
Spolu

15

1. polrok
9
9
8

1 1

2. polrok
4
11
1
9
5
9
1
1
41

6

32

Spolu
13
20
9
9
5
15
1
1
73

Percentá
17,81%
27,40%
12,33%
12,33%
6,85%
20,55%
1,37%
1,37%
100,00%

Legislatívno-informačné semináre
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Odborno-konzultačné semináre
Akreditované kurzy
Projekt APVS
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Projekt Moderné Kysuce
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4. – 6. 5. 2009
Polročné pracovné stretnutie ekonómov
a účtovníkov miest, obcí a VÚC

20

Zahraničná exkurzia
ZPOZ

27.1.2009
Aktuálne otázky personálnej práce v prostredí
výkonu práce vo verejnom záujme od 1.1.2009

AKREDITOVANÉ PRODUKTY RVC MARTIN
Budujeme systém akreditovaných produktov Ministerstvom školstva SR, kde
absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Máme k dispozícii 15 akreditovaných
kurzov:
P.č. Číslo akreditácie
1. 1542/15083/2006/222/1
2.

1542/38301/2006/401/1

3.

1542/2007/46/1

4.

1542/2007/288/1

5.

1542/2008/339/1

6.

1542/2008/339/2

Názov kurzu
Manažér v miestnej samospráve
Základné legislatívne princípy fungovania miestnej
samosprávy a jej orgánov
Základy správneho konania v podmienkach miestnej
samosprávy
Rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v podmienkach
verejnej správy a samosprávy na Slovensku
Rozvoj ľudských zdrojov v samospráve
Vstupné vzdelávanie pre nových pracovníkov miestnej a
regionálnej samosprávy

7.

1542/2008/339/3

Základné predpoklady efektívneho výkonu práce volených
predstaviteľov a vedúcich pracovníkov v miestnej a
regionálnej samospráve

8.

1542/2008/339/4

Správa registratúry miestnej samosprávy

9.

1542/2008/339/5

Právne minimum pre pracovníkov mestských a obecných
úradov a úradov samosprávnych krajov

10. 1542/2008/339/6

Právne minimum pre volených predstaviteľov a vedúcich
pracovníkov miestnej a regionálnej samosprávy

11. 1542/2008/339/7

Efektívna komunikácia a pravidlá spoločenského protokolu
na občianskych obradoch a slávnostiach

12. 1542/2008/339/8
13. 1542/2009/604/1
14. 1542/2009/604/2
15. 1542/2009/604/3

Pravidlá spoločenského protokolu v živote miestnych a
regionálnych samospráv
Imidž predstaviteľa samosprávy
Mzdový účtovník
Základy efektívnej komunikácie, facilitácie a prezentácie v
podmienkach samosprávy

FINANCOVANIE
V roku 2009 sme hospodárili s celkovým príjmom 464 692,54€. Pôvodný návrh
rozpočtu na rok 2009 bol 364 200,00€. Celkový členský príspevok dosiahol výšku
46 992,64€, čo predstavovalo 10,11% z celkových príjmov. Príjmy plynuli predovšetkým
z realizácie vzdelávacích aktivít.
Výdavky boli v celkovej výške 440 537,52€.
Rok Členský príspevok
2000*
19 013,48 €
2001*
22 472,28 €
2002*
24 948,55 €
2003*
25 728,61 €
2004*
28 848,83 €
2005*
33 625,44 €
2006*
35 326,96 €
2007*
36 419,17 €
2008*
43 733,88 €
2009
46 992,64 €

Celkový príjem
42 923,06 €
49 900,42 €
67 851,69 €
91 442,61 €
141 001,13 €
232 835,42 €
275 740,89 €
321 371,27 €
474 719,74 €
464 692,54 €

Z toho členský príspevok v %
44,3%
45,0%
36,8%
28,1%
20,5%
14,4%
12,8%
11,3%
9,21%
10,11%

* V rokoch 2000 – 2008 boli prepočítané členský príspevok a celkový príjem konverzným kurzom 1,00€ = 30,1260 Sk
z dôvodu prehľadnosti grafu.
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