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Podporné nástroje a informácie pre efektívny manažment 
rozpočtov miestnych samospráv 

 
 

Grand Hotel Permon 
Podbanské 

 
 

17. – 18. október 2019 
 

www.akesr.sk 
 
 
 

http://www.akesr.sk/


Program Štvrtok 17.10.2019 

9,00 – 10,00 Prezencia účastníkov konferencie 

  

10,00 – 10,15 „Kríza prichádza! Alebo nie?“ – Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB 

10,15 – 10,45 „Aplikácie E-grant a Participácia“ – Občianske združenie WellGiving  

10,45 – 11,00 „Skúsenosti z využitia aplikácie E-grant“ 
– Ján Raclavský, Trnavský samosprávny kraj 

11,00 – 12,00 „Aktuálne otázky financovania miest a obcí“  
– Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS 

12,00 -13,30 Prestávka  

13,30 – 13,45 „Úrokové sadzby a možnosti zaistenia“ – Gabriela Gabarová, VÚB 

13,45 – 14,00 „Ako si môžu mestá a obce zjednodušiť proces daňovej exekúcie?“  
– Jozef Barina, CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. 

14,00 – 14,30 „Nová legislatíva od ostatnej konferencie AKE SR“  
– Jakub Ulaher, Jana Tomašovičová, AKE SR 

14,30 – 15,00 „Zmeny, smerovanie, spolupráca – Únia miest Slovenska“ – Richard 
Rybníček, prezident ÚMS  

15,00 – 15,30  „Rešerš prokurátorských protestov voči mestám a obciam“ (za rok 2018 
a I. polrok 2019) – Eva Szabóová, Asociácia kontrolórov územných 
samospráv 

15,30 -16,00 Prestávka  

16,00 – 17,00 Valné zhromaždenie AKE SR 
Zahájenie VZ – Hana Dienerová, viceprezidentka asociácie 
Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
Vystúpenie prezidentky asociácie  
Správa mandátovej komisie 
Volebný poriadok – schválenie  
Voľby: 

- Oboznámenie s kandidátmi do orgánov AKE SR – predseda 
volebnej komisie 

- Tajné hlasovanie  - volebná komisia 
- Vyhlásenie výsledkov volieb – predseda volebnej komisie 

Návrh na uznesenie – predseda návrhovej komisie 
Prestávka a počas prestávky: 
Prvé zasadnutie RADY AKE SR – voľba prezidenta 
Prvé zasadnutie KS AKE SR, voľba predsedu 
Oznámenie výsledkov voľby prezidenta asociácie a predsedu KS 
asociácie  
Vystúpenie zvoleného prezidenta 

17,00 – 17,15 „Termínovaný vklad v J&T Banke prinesie vždy do rozpočtu niečo 
navyše“ – Ondrej Segeč, prokurista, riaditeľ privátneho bankovníctva,  
Ernest Kiác   

19,30 Večerný raut 

  

Program Piatok 18.10.2019 

9,00 – 10,00 „Východiská tvorby rozpočtu na roky 2020-2022“ – Jozef Mikš, MF SR 

10,00 – 10,15          „Efektívne zostavenie rozpočtu podľa rozpočtových požiadaviek“  



– Pavel Kollár, CORA GEO 

10,15 – 10,30 „SLSP – aktuálne možnosti financovania“ – Stanislav Plevák, SLSP 

10,30 – 10,45 „Možnosti financovania investičných projektov“  
– Eduard Demel, BFF Central Europe, s.r.o. 

10,45 – 11,00 Prestávka 

11,00 – 11,15 „ABREM ako podporný nástroj a zdroj informácií pre efektívnu 
administráciu úradu“ – Branislav Sekera, SIOX, s.r.o. 

11,15 – 11,45 „Novela zákona o sociálnych službách“  
– Mária Filipová, expert pre sociálne služby ÚMS 

11,45 – 12,30 Rozprava – Aktuálne témy finančného manažmentu samospráv 

12,30 – 14,00 Prestávka 

14,00 – 14,20 Komuniké zo 48. odbornej konferencie a VZ asociácie 

14,20 – 14,30 Závery a ukončenie 48. odbornej konferencie asociácie 
 

Organizačné pokyny 
➢ záväznú prihlášku - návratku – žiadame zaslať najneskôr do 14.10.2019  do 16,00 

hod. (viď návratka),  len elektronickou formou na adresu suliova@dkn.sk , po tomto 
termíne už nebude možné zabezpečiť nocľah pre účastníkov 

 

➢ doprava je individuálna 
        
➢ náklady spojené s ubytovaním účastníkov  (hradí  vysielajúca samospráva) 

                   lôžko/ noc/dvojposteľová izba 47 € + miestny poplatok 0,40 € 
                   lôžko/noc/jednoposteľová izba 86 € + miestny poplatok 0,40 €  
                                     
                    ubytovanie je možné len po 15,00 hod., uvoľniť izby je potrebné do 11,00. hod.  
 
                   V cene ubytovania sú zahrnuté: raňajky formou švédskeho stola, parkovanie a Wifi    
                   pripojenie, vstup do bazénu 
 
                    Doplnkové služby za poplatok: masáže rôzne druhy, relaxačné zábaly, wellness 
                                    

➢ pre členov AKE SR účastnícky poplatok 30 €, ktorý sa hradí v hotovosti pri 
prezencii  

 
➢ pre nečlenov AKE -  zástupcov samospráv je účastnícky poplatok 80 €, pre 

ostatných je účastnícky poplatok vo výške 100 €. Účastnícky poplatok  sa uhrádza 
pri  prezencii.  

 
➢ viac informácií o konferencii získate u prezidentky AKE SR   

                   Ing. Evy Balážovej, PhD.,  tel.:  0905 323 013, e-mail:  eva.balazova@uniag.sk  

 
Žiadame členov asociácie, aby si doniesli aj preukazy s visačkami, ktoré slúžia 

zároveň ako menovky  
(pre nových členov budú tieto preukazy a visačky dané pri prezencii) 

 

Pozvánka sa nachádza aj v elektronickej podobe na www.akesr.sk 
Informácia pre nečlenov AKE SR 

 Uvítame, ak rozšírite naše rady a stanete sa členom AKE SR. Základné informácie o našej 
činnosti a prihlášku za člena nájdete na www.akesr.sk. V prípade, že sa rozhodnete stať členom AKE 
SR, vyplnenú prihlášku s potvrdením úhrady členského poplatku na účet AKE SR vo výške 120 Eur 
pre rok  zašlite spolu s návratkou na e-mailovú adresu suliova@dkn.sk, alebo poštou na adresu AKE 
SR,   Rázusova č. 29, 984 01 Lučenec. Odovzdať prihlášku a zároveň uhradiť členský príspevok je 
možné aj priamo  pri  prezencii na konferenci. 
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PARTNERI 48. ODBORNEJ KONFERENCIE 

 
 

           
 

 

 

                                            
 

 

 

                                  

                    
 

                                     



 

 
 

návratka 
žiadame  záväzne potvrdiť svoju účasť na  VZ a 48. odbornej konferencii Asociácie komunálnych 

ekonómov Slovenskej republiky do 14. októbra 2019 do 16,00 hod. len elektronicky  na e-

mailovú adresu:  suliova@dkn.sk  alebo  v prípade nutnosti telefonicky na číslach: 
0910 864 080,   0915 765  014 

 
 

vo forme:  
 
 

meno   priezvisko titul 
 
 

mestský/obecný úrad                 funkcia 
 
 

adresa      psč     telefón s predvoľbou                                e-mailová adresa 
 
 
člen     /     nečlen     */ 
 
 

Požiadavky na ubytovanie : 
 
požadujem – nepožadujem */ ubytovanie  
 
Poznámka:  v prípade záujmu ubytovania v 1.posteľovej izbe alebo riešiť ubytovanie 3 
účastníkov formou prístelky je potrebné písomne uviesť požiadavku tu: 
 
............................................................................................................................................................. 
    
V prípade potreby zabezpečiť špeciálny druh stravy počas konferencie, požiadavku uveďte tu: 
 
...............................................................................................................................................................                                            
 
 
 
V ................................................       dňa  .......................................... 
 
 
 
                                                                                                                      podpis  pečiatka 
 

 

 

*/ nehodiace sa preškrtnúť 
 

 

mailto:suliova@dkn.sk

