
 
 

 

VÝKON FUNKCIE HLAVNÉHO KONTROLÓRA VO 
VEREJNEJ SPRÁVE 

  
Termín a miesto konania vzdelávacej aktivity: 

 
Nový kurz sa otvára podľa počtu záujemcov, predpokladaný termín začatia:  
29. november 2018, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 

 
Cieľová skupina vzdelávacej aktivity: 

 
kontrolóri verejnej správy a samosprávy, resp. záujemcovia o pozíciu hlavného 
kontrolóra, resp. o zvýšenie kvalifikácie (odporúčajú sa viac ako 4 roky praxe). 
 
Cieľ vzdelávacej aktivity: 

 
Cieľom  pokročilého kurzu  je  prehĺbenie  vedomostí  a najmä  praktických  zručností 
v odbore  a získanie nových  poznatkov  predovšetkým  diskusiou  medzi  účastníkmi 
a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra. 

 
Tematické celky (moduly) vzdelávacej aktivity: 

 
1. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – novela zákona účinná od 
1.1.2019. Správny poriadok.  

2. Postavenie hlavného kontrolóra obce a transparentná verejná správa,   
3. Pôsobnosť, úlohy a oprávnenia hlavného kontrolóra obce  
4. Vzťah hlavného kontrolóra obce k iným orgánom verejnej moci  
5. Vzťah hlavného kontrolóra obce k fyzickým osobám a právnickým osobám   
6. Trestnoprávne aspekty pôsobnosti hlavného kontrolóra obce, postihnuteľnosť 

verejnej funkcie, ochrana verejného kontrolóra   
7. Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ   
8. Konflikt záujmov v obecnej samospráve a jeho zamedzenie ako špecifická 

kontrola verejných funkcionárov  
 
Organizácia vzdelávacej aktivity: 

2-dňové sústredenia (štvrtok, piatok) podľa priloženého harmonogramu výučby 

v čase od 9:00 do 16:00 hod.  

Možnosť absolvovať celý kurz, alebo iba vybrané moduly, pričom vykonanie skúšky 

a získanie osvedčenia je podmienené absolvovaním aspoň 75 % výučby  

 

Účastnícky poplatok: cena za 1 modul je 65,- €, vrátane DPH. Pri absolvovaní 

kompletného programu (8 modulov) je celková cena 455,- €, vrátane DPH. 

Poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 65 € vrátane DPH. 
 
 
Doklad o absolvovaní vzdelávania:  osvedčenie o vykonaní záverečnej skúšky 
a absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu 
 
Kontakt a informácie: 

Mgr. Jarolím Hraško, tel. 02/6729 5165, 0911 695 747, jarolim.hrasko@euba.sk  
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