
Asociácia vzdelávania samosprávy 

s vydavateľstvom Wolters Kluwer s. r. o. vám ponúkajú publikáciu: 

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach 

Ingrid Konečná Veverková 

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný 

systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a 

rozvíjať, s cieľom nakladať s verejnými financiami hospodárne, efektívne, účinne a 

účelne. Jeho súčasťou je aj finančná kontrola ako dôležitý nástroj riaditeľa školy pre 

efektívne riadenie jej prevádzky a zabezpečenie a ochranu verejných financií, s ktorými 

hospodári. Autorka vysvetľuje ciel a účel finančnej kontroly, kto ju vykonáva a postup 

pri jej výkone. Využíva pritom svoje teoretické aj praktické vedomosti, skúsenosti a 

znalosti z výkonu kontrolnej činnosti vo vzdelávacích zariadeniach. Ako lektorka čerpá 

námety aj z množstva vzdelávacích akcií, počas ktorých získala prehľad o ťažiskových a 

problémových oblastiach pri výkone základnej finančnej kontroly. 

Pri tvorbe titulu autorka zvolila formu pragmatického výkladu uplatňovania zákonných 

ustanovení v praxi. Uvádza príklady a odporúčania pre riešenie konkrétnych prípadov z 

bežnej činnosti a odpovedá na konkrétne otázky z praxe. Čitateľ ocení aj odporúčané 

vzory dokumentácie, potrebnej k výkonu finančnej kontroly a vzory smerníc, ktoré 

upravujú jej výkon. Publikácia je určená pre riadiacich pedagogických pracovníkov, 

zriaďovateľov, ako aj orgány štátnej správy a samospráv pre výchovu a vzdelávanie. 

 

Cena: 9,50 € (vrátane DPH), 104 strán 

OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK 

Obec/Mesto, resp. iná organizácia  .................................................................................................................... 

Kontaktná osoba – Meno a priezvisko ................................................................................................................ 

Ulica, číslo .......................................................................................................................................................... 

Obec/Mesto, PSČ .............................................................................................................................................. 

Telefón, fax ............................................................................. e-mail .............................................................. 

IČO ......................................... IČ DPH .................................................... 

Záväzne si objednávam (-e): 

FINANČNÁ KONTROLA V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH v počte ..................   ks 

Dodacie a platobné podmienky pri knižných publikáciách: 
Publikácie zasielame kuriérom, preto je v objednávke nutné uviesť telefónne číslo. K objednávke sa pripočítava poštovné vo výške 3,60 €. 
V zásielke je priložený daňový doklad – faktúra. 
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o. 

 
 
Dátum a podpis 
 
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. 
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám. 
 

Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi: 
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
IČO: 31 348 262    DIČ SK: SK2020300964   IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 
 

Objednávky zasielajte na adresu: avs@avs-rvc.sk 

resp.  použite elektronickú objednávku na www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály, kliknutím na 
názov príslušnej publikácie.  
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