Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Košice
RVC Košice – 2021/38

Vás pozývajú na

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE

KONTROLÓROV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
Pozývame vás na podujatie pre profesijnú skupinu kontrolórov/-riek obcí, miest, MČ Košíc, MČ Bratislavy, VÚC – hlavných
kontrolórov a zamestnancov na odboroch kontroly. Pripravili sme pre vás zaujímavý odborný program pod gesciou lektoriek
z praxe. Budeme sa venovať horúcej téme – kontrole povinností podľa zákona o eGovernmente, kde vám predstavíme výsledky
kontroly NKÚ a praktické rady a riešenie v tejto oblasti. Ďalšou dôležitou témou je financovaniu originálnych školských
kompetencií.
Veríme, že všetky vzdelávacie bloky vás zaujmú a prinesú vám osoh vo vašej každodennej práci. Prijmite naše pozvanie na
spoločné vzdelávanie sa.
Cieľová skupina:
hlavní kontrolóri miestnej a regionálne samosprávy, zamestnanci útvarov (oddelení, odborov ) kontroly, ostatní záujemcovia
TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:
1.deň, 13.9.2021
11.30 – 13.00 h Ing. Vladimír Jendrišek
NKÚ, expozitúra Žilina
Prezentácia výsledkov kontroly: Opatrenia na zníženie
administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej
agendy samosprávy.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania:
Grandhotel Permon, Podbanské
Prezencia: 13.9.2021 – od 10.30 – 11.30 h
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

14.00 – 18.00 h Ing. Erika Kusyová
Kontrola dodržiavania zákona o egovernmente

Dátum konania:
13. - 14.9. 2021 /pondelok – utorok – 2 dni
Č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
pre členov RVC:

165,- € /účastník

pre nečlenov RVC:

185,- € /účastník

VS: 13140921

2.deň, 14.9.2021
9:00 – 9:45
PhDr. Tomáš Bučko
Úrad pre verejné obstarávanie, Odbor stálych pracovísk
9:45 – 13.00
PaedDr. Alica Fecková
Financovanie originálnych školských kompetencií v roku
2021 v súvislosti s výkonom činnosti hlavného kontrolóra
podľa § 18d z. č. 369/1990 Zb.

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné
náklady. Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC Michalovce,
RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava .

Uzávierka prihlášok: 7. september 2021
Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické
prihlasovanie sa cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného za podujatie prijímame výlučne na uvedený účet a vopred.
Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.
Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Citát:

„Kto kontroluje minulosť, má pod kontrolou budúcnosť.
Kto kontroluje súčasnosť, má pod kontrolou minulosť.“
George Orwell

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:
RVC Košice, Ing. Ľubomíra Borošová
RVC Michalovce, Ing. Lucia Pavliková, MBA
RVC Prešov, Ing. Dušan Verčimak
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA
1. deň: pondelok, 13.9.2021
od 10.30

Prezencia na podujatie

11.30 – 13.00

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV KONTROLY: OPATRENIA NA ZNÍŽENIE
PRI VÝKONE ÚRADNEJ AGENDY SAMOSPRÁVY.

ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE OBČANOV

Lektor: Ing. Vladimír Jendrišek, NKÚ, expozitúra Žilina
13.00 – 14.00

Obed

14.00 – 18.00

KONTROLA DODRŽIAVANIA ZÁKONA O EGOVERNMENTE

Lektorka: Ing. Erika Kusyová
PROGRAM SEMINÁRA:
✓ povinnosti uložené obci, škole zákonom o e-Governmente
✓ schránka obce/mesta/školy pre právne postavenie OVM, prípadne pre právne postavenie PO
✓ schránky adresátov - príjemcov rozhodnutí - právnických osôb (PO) a fyzických osôb (FO)
✓ vytváranie rozhodnutí ako elektronických úradných dokumentov
✓ autorizácia v schránke OVM = podpisovanie rozhodnutí a iných dokumentov - aké certifikáty sú pre OVM, kde a
ako ich získať, kto na certifikáty nárok má a kto nemá
✓ odosielanie rozhodnutí v súlade so zákonom o egovernmente, elektronické doručovanie do schránky adresáta,
kedy a prečo vytvárať listinný rovnopis, doručovanie listinného rovnopisu
✓ kedy je možné uplatniť výnimku z konania elektronicky
✓ jeden krát a dosť - alebo overovanie údajov v registroch, používanie oversi.gov.sk
✓ povinné zverejňovanie obce/mesta/školy na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli CUET na slovensko.sk
✓ ostatné súvisiace problémy
Od 18.00

Večera, voľný program

2. deň: utorok, 14.9.2021
do 9.00
Raňajky
9.00 – 9: 45
ÚRAD PRE VERENÉ OBSTARÁVANIE, Odbor stálych pracovísk
ÚVO, prezentácia stálych pracovísk, ponuka vzdelávania, plán aktivít v regiónoch
Lektor: PhDr. Tomáš Bučko
9.00 – 13.00

FINANCOVANIE ORIGINÁLNYCH ŠKOLSKÝCH KOMPETENCIÍ V ROKU 2021 V SÚVISLOSTI S VÝKONOM
ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA PODĽA § 18D Z. Č. 369/1990 ZB.
Lektorka: PaedDr. Alica Fecková

CIELE:
1. Ozrejmiť rozdiel medzi financovaním preneseného výkonu štátu na samosprávy na úseku školstva a originálnymi
školskými kompetenciami obcí a miest.
2. Identifikovať najdôležitejšie všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa problematiky financovania
originálnych školských kompetencií obcí a miest.
3. Vedieť napočítať finančné prostriedky na rok 2021 na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov v materských
školách, jazykových školách, základných umeleckých školách (ďalej len MŠ, JŠ ZUŠ) a školských zariadeniach
zriadených obcou, mestom.
4. Poznať podstatu fiškálnej decentralizácie v oblasti financovania školských kompetencií samospráv.
5. Ozrejmiť postup pri tvorbe VZN obce, mesta podľa § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších zmien o určení výšky ročnej dotácie, a podrobnostiach financovania na jedno dieťa,
žiaka MŠ, JŠ, ZUŠ a školského zariadenia na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov na rok 2021 v školách a
školských zariadeniach na území obce, mesta.
PROGRAM SEMINÁRA:
A) Zdroje financovania originálnych školských kompetencií obce, mesta.
Účastníci vzdelávania sa dozvedia:
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▪
▪
▪

Aký je rozdiel (vo výkone aj vo financovaní) medzi preneseným výkonom štátu na samosprávy v oblasti školstva a
originálnymi školskými kompetenciami obcí, miest.
Ktoré najdôležitejšie všeobecne záväzné právne predpisy upravujú problematiku financovania originálnych
školských kompetencií samospráv.
Z akých zdrojov a akým spôsobom obce, mestá financujú školské originálne kompetencie.

B) Nápočet podielových daní obce, mesta na rok 2021 na originálne školské kompetencie.
Účastníci vzdelávania sa dozvedia:
▪ Mechanizmus nápočtu podielových daní obce, mesta na školské originálne kompetencie.
▪ Výšku „jednotkového koeficientu“ na rok 2021 potrebnú na nápočet podielových daní na „školské originálky“.
▪ Aktuálne koeficienty pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení z Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o
rozdeľovaní výnosu dane z príjmu fyzických osôb územnej samospráve v znení neskorších zmien.
C) Prerozdelenie podielových daní obce, mesta na krytie mzdových, odvodových a prevádzkových výdavkov v MŠ, JŠ,
ZUŠ a školských zariadeniach na území obce, mesta.
Účastníci vzdelávania sa dozvedia:
▪ Čo je podstata fiškálnej decentralizácie v oblasti školských kompetencií samospráv.
▪ Ako postupovať pri tvorbe VZN obce, mesta podľa § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších zmien o určení výšky a podrobnostiach financovania na rok 2021 na jedno dieťa
MŠ, JŠ, ZUŠ a školských zariadení na území obce.
▪ Možné komplikácie pri určení výšky dotácie na rok 2021 vo VZN podľa § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.00 – 14.00
Záver podujatie, obed
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovný materiál:
súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom
podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, resp. im zasielame dokumenty na kontaktné mailové adresy.

Doplňujúce informácie:
Doplatok za jednoposteľovú izbu:
Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii
Hotela Permon. Výška doplatku je 40 €/ osoba/ noc a umožníme ju len v prípade voľnej kapacity v hoteli, pretože spadá
do nami objednanej kapacity. Záujem o túto službu avizujte v prihláške, potvrdíme vám ju až v čase uzávierky, 7.9.2021.
PREPRAVA z Liptovského Mikuláša do Hotela Permon
V prípade, že cestujete vlakom, alebo autobusom, ponúkame vám možnosť presunúť sa z Liptovského Mikuláša do Hotela
Permon nami objednaným autobusom – ak o túto službu prejaví záujem min.10 ľudí.
Autobus bude pristavený na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši 13.9.2021 o 10:15 hod., odchod o 10.30 h.
Po skončení podujatia bude rovnaká možnosť, autobus bude odchádzať v prípade záujmu (min. 10 ľudí) z Hotela Permon:
14.9.2021 o 15:00 - k vlaku smerom na východ 15:58 –R-607 Tatran a smerom na západ 16:03 – R-610 Tatran)
Cena za využitie tejto služby je stanovená na 10 € za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, prosím Vás o jej
objednanie, pripočítanie prepravného k vložnému a úhradu celej sumy naraz.
Kontakt na hotel:
GRAND HOTEL PERMON****
Podbanské, Vysoké Tatry
Slovenská republika
Poštová adresa:
Grand hotel Permon, s.r.o.
032 42 Pribylina 1486

Tel.: +421-52-471 01 11
Rezervácie: +421 914 33 00 33
Fax: +421-52-449 01 33
E-mail: hotelpermon@hotelpermon.sk
GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E
Zastávka autobusu: "Pribylina - Permon" alebo "Pribylina Zruby"(informujte sa prosím u šoféra autobusu
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Táto pozvánka spolu s prihláškou (tlačená) je určená pre vašu vnútornú potrebu.
Voči RVC vás prosíme o prihlasovanie sa cez náš systém na web stránke www.rvcvychod.sk.
Je to jednoduché, prehľadné a po korektnom vyplnení vám príde aj automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete
použiť ako doklad k úhrade vložného = účtovný doklad.

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE
KONTROLÓROV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
ktoré sa uskutoční v Grandhoteli Permon, Podbanské: 2-dňové podujatie: 13.9.- 14.9.2021

Člen RVC

Ktoré RVC:

Nečlen RVC

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia

IČO:

Účastníci:
Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:

E-mail:

Ubytovanie v 2, resp. 3-posteľových izbách. Budem ubytovaný s:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa
čiastku

uhradili z nášho účtu č.
€ pre

(koľkých ) účastníkov seminára v prospech účtu VÚB,

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
VS: 13140921 (2 dni), KS: 0308, ŠS: IČO organizácie
V

, dňa

...............................................................................
pečiatka a podpis
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