
STUDIO DANIELSON, s.r.o.
a ZDRUŽENIE HLAVNÝCH KONTROLÓROV SR

Vás pozýva na školenie

Konsolidovaná účtovná závierka 

v samospráve
pre Hlavných kontrolórov miest a obcí SR
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Naša agentúra spolupracuje s viacerý-
mi profesnými združeniami v samo-
správe. Po úspešnej spolupráci so Zdru-
žením matrikárok a matrikárov Sloven-
ska sme spoločne s vami pripravili vy-
danie odbornej publikácie KONTROLA 

V  SAMOSPRÁVE, ktorá vytvorila zá-
klad pre materiály vzdelávacieho pro-
cesu do budúcna. Uvedomujeme si, že 
vzdelávanie je súvislý, nikdy nekončia-
ci proces, preto publikácia ktorá vznik-
la v  spolupráci so  ZHK si nájde svoje 
uplatnenie v praxi len vtedy, keď bude 
reagovať na legislatívne zmeny a  ak-
tuálne problémy týkajúce sa činnosti 
hlavného kontrolóra, tak miest ako aj 
obcí.

K systému publikovania odborných 
materiálov (publikácia KONTROLA 
V SAMOSPRÁVE v prevedení zakladača) 
sme v spolupráci so Združením hlav-

ných kontrolórov SR pripravili systém 

priebežného vzdelávania, ktorý svojim 
regionálnym zásahom, aktuálnosťou a 
rozsahom umožní sústavné vzdelávanie 
všetkých kontrolórov.

Zameraním sa na regióny chceme fl exi-
bilnejšie uplatňovať legislatívne zme-
ny na úrovni regiónu v užšej skupi-

ne kontrolórov, riešiť aktuálne prob-

lémy, resp. prípadové štúdie z  praxe 
každé 3 mesiace (pri kvartálnej perió-
de) priebežnou formou na VZDELÁ-

VACOM TURNÉ.

Turné bude realizované ako séria troch 
po sebe nasledujúcich jednodňových 
školení, vždy v  inom spádovom kra-
ji (západoslovenský, stredoslovenský, 
východoslovenský) s rovnakým lektor-
ským výkladom.

Cieľom je oslovenie hlavných kon-

trolórov aj tých miest a obcí, pre kto-

rých je vzdialenosť a  časová nároč-

nosť viacdňových školení prekážkou 

vo vzdelávacom procese.
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DANIELSON CONSULT
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Proces vzdelávania

Klasifi kácia 
systému vzdelávania 

1  Priebežné pravidelné vzdelávanie po regionálnych sekciách 
(západné, stredné a východné Slovensko) v rozsahu 3-4 stretnutia ročne 
k aktuálnym témam.

2  Odborné vzdelávanie potrebné k získaniu základnej kvalifi kácie – garancie 
odbornej úrovne – akreditované vzdelávanie 1. až 2. prípadne 

3. stupňa.

3  Odborné konferencie kontrolórov – celoslovenské polročné stretnutia.

Realizáciou tohto systému vzdelávania dôjde k  prepojeniu stanovenia zá-
kladných kvalifi kačných predpokladov pre výkon funkcie 2  s  priebežných 
sústavným vzdelávaním k  aktuálnym témam 1  a  koordináciou vzájomnej 
spolupráce hlavných kontrolórov z celého Slovenska 3 . Združenie hlavných 
kontrolórov ako partner tohto systému vzdelávania súčasne realizuje jednu 
z hlavných úloh, ktorú deklaruje vo svojich základných cieľoch a poslaní.

3 dôvody prečo sa vzdelávať 

so systémom DANIELSON CONSULT:

• Jedna téma – jednotná informácia prednášaná jedným lektorom 
v rovnakej časovej relácii na troch miestach na Slovensku.

• Tematická koordinácia obsahu vzdelávania pre všetkých kontrolórov 
so Združením hlavných kontrolórov SR.

• Klasifi kovaný systém vzdelávania hlavných kontrolórov 
v súlade s ich potrebami a požiadavkami doby. 



Program školenia
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
pre Hlavných kontrolórov miest a obcí SR

• Konsolidácia – legislatíva, podstata konsolidácie, defi nícia pojmov

• Stanovenie konsolidačného celku

• Povinnosti jednotlivých subjektov v konsolidačnom celku      

• Metódy a postupy konsolidácie

• Príklady konsolidačných techník

• Výkazy a poznámky konsolidovanej účtovnej závierky

Miesta školení 
Konsolidovanej účtovnej závierky v samospráve 
pre Hlavných kontrolórov miest a obcí SR
(všetky školenia začínajú o 1000 hod. a trvajú do 1500 hod.)

1. 12. 2009 - Trnava

 zasadačka VÚC Trnava

 Trnavský samosprávny kraj (VÚC) • Starohájska 10 • 917 01 Trnava

2. 12. 2009 - Banská Bystrica

 zasadačka Mestského úradu Banská Bystrica

 Mestský úrad • Československej armády 26 • 975 39 Banská Bystrica

3. 12. 2009 - Košice

 zasadačka Mestskej časti – Staré mesto

 Mestská časť – Staré mesto • P. O. Hviezdoslava 7 • 040 34 Košice

Lektorka
Ing. Ľubica Smatanová

Daňová audítorka venujúca sa dlhodo-
bo problémom účtovníctva obcí a  ich roz-
počtových a  príspevkových organizácií. Spolu 
s Ing. Teréziou Urbanovou bola vybraná Ministerstvom 
fi nancií Slovenskej republiky ako lektorka pre obce a  ich 
organizácie v  rámci projektu jednotného štátneho účtovníctva 
a výkazníctva.

Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v  Bratislave, obchodnej fakulty, 
pričom si svoje vzdelanie sústavne zvyšuje a  aktualizuje doplnkovým vzde-
lávaním k  činnosti audítora (číslo licencie 85), audítorstva obcí (potvrdenie 
č. 19), daňového poradcu (číslo osvedčenia 421/95), znalca na ohodnocovanie 
majetku podnikov (číslo akreditácie 0465, číslo protokolu 276/2002), z medzi-
národného fi nančného výkazníctva IAS/IFRS.

Od r. 1992 sa venuje audítorskej činnosti podnikateľských subjektov, miest 
a obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií obcí. Od r. 2008 vykonáva 
audítorskú činnosť ako spoločník a konateľ spoločnosti Audit consults, s.r.o., 
Považská Bystrica. Od r. 1995 popri audítorskej činnosti vykonáva i daňové po-
radenstvo.

Je členkou Slovenskej komory audítorov, Slovenskej komory daňových 
poradcov, Slovenskej komory certifi kovaných účtovníkov. V  spolupráci 

s Ing. Teréziou Urbanovou pripravuje vzdelávacie podujatia a študijné ma-

teriály pre pracovníkov obcí a miest na celom Slovensku.



Organizačné pokyny

ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU:

• vyplňte elektronicky na: 
www.danielson.sk/kontrolori

• zašlite e-mailom na: 
vzdelavanie@danielson.sk

• zašlite poštou na adresu: 

STUDIO DANIELSON, s.r.o.
Kláry Jarunkovej 2
974 01 Banská Bystrica

•  V prípade, že sa školenia zúčastní 
viac účastníkov z jedného mes-
ta alebo obce, účastnícky popla-
tok je násobkom počtu prihláse-
ných účastníkov.

• Prezentácia účastníkov sa za-
čne 30 min. pred otvorením ško-
lenia t.j. o 930 hod.

•  Každý účastník sa môže prihlá-

siť  na školenie v ktoromkoľvek 

mieste bez ohľadu na to, v kto-
rom regióne meste, alebo obci 
pôsobí. Určujúci identifi kátor 
školenia je variabilný a špecifi c-
ký symbol pri realizovaní platby.

•  Účastnícky poplatok je možné 

uhradiť aj na mieste školenia 
bez ďalších poplatkov. Preferu-
jeme však platbu vopred pre prí-
pravu vhodných kongresových 
priestorov, nakoľko počty účast-
níkov môžu byť limitované. 

• Storno poplatok je možné 

uplatniť, ak účastník svoju ne-
účasť nahlási najneskôr 3 dni 
pred uskutočnením školenia, na 
ktoré sa prihlásil.

•  Všetky ceny sú zmluvné ceny, 
uvedené vrátane DPH. Sme plat-
cami DPH.

ORGANIZÁTOR:
(v spolupráci so Združením hlavných 
kontrolórov SR)

STUDIO DANIELSON, s.r.o.

Kláry Jarunkovej 2 
974 01 Banská Bystrica

IČO: ...................................44 044 887
IČ DPH: .....................SK2022561871
Č.Ú.: ................. 292 282 66 68/1100
BANKA: ................. Tatra Banka, a. s.
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Záväzná prihláška na školenie – NÁVRATKA
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
pre Hlavných kontrolórov miest a obcí SR

Meno: ....................................................................

Priezvisko: ..........................................................

e-mail: ...................................................................

Obec: .............................................................................................................................................
(v prípade, že je kontrolór kontrolórom vo viacerých obciach, prosíme uviesť obec, z ktorej bude platený poplatok)

Adresa: .........................................................................................................................................

tel.: .................................................................................................................................................

IČO: ............................................................. DIČ.: .........................................................................

Zaplatené dňa: .....................................................Počet účastníkov spolu: .................

Z účtu č.: ......................................................................................................................................

Podpis: ..........................................................................................................................................

Prihlasujem sa na odborný seminár Konsolidovaná účtovná závierka 

v samospráve, ktorý sa uskutoční dňa:

 1. 12. 2009 v Trnave

 2. 12. 2009 v Banskej Bystrici

 3. 12. 2009 v Košiciach

Účastnícky poplatok za jedného účastníka:

 Člen Združenia hlavných kontrolórov SR (ZHK SR) ................ 29 € / 873,65 Sk

 Nečlen Združenia hlavných kontrolórov SR (ZHK SR) .........39 € / 1174,91 Sk

Účastnícky poplatok uhrádzajte 
bankovým prevodom na číslo účtu:  ........................................292 282 66 68/1100

Pri uhrádzaní účastníckeho poplatku prosím použite nasledovné údaje pre 

identifi káciu platby požadovaného školenia:

Dátum a miesto školenia Variabilný symbol Špecifi cký symbol

1. 12. 2009 v Trnave 01122009 IČO mesta/obce

2. 12. 2009 v Banskej Bystrici 02122009 IČO mesta/obce

3. 12. 2009 v Košiciach 03122009 IČO mesta/obce



Pozvánka na druhé pokračovanie školenia
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
pre Hlavných kontrolórov miest a obcí SR

Druhé školenie bude pokračovať po teoretickom úvode 
praktickými ukážkami. 

Na druhom pokračovaní komplexnej témy - Konsolido-
vanej účtovnej závierky v samospráve prinesieme:

• príprava podkladov

• konsolidačný balík (použitie jednotlivých hárkov konsolidačného balíka)

• metódy zostavenia KÚZ

• príklady jednotlivých konsolidačných techník a metód

Druhé pokračovanie školenia sa uskutoční 

v polovici februára 2010, preto už dnes 

si rezervujte čas na pokračovanie školenia 

Konsolidovanej účtovnej závierky v samospráve.

Opäť sa stretneme na troch miestach na Slovensku v rovnakom 
čase v priateľskej atmosfére.

Tešíme sa na pokračovanie našej spolupráce.
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