
Asociácia vzdelávania samosprávy s vydavateľstvom Wolters Kluwer s. r. o. ponúkajú publikáciu: 

Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve 
Ingrid Konečná Veverková 

 
Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ 
reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii 
kvalitnú praktickú príručku, ktorá by obsahovala 
jednoduchý postup pri vykonávaní jednotlivých kontrol, 
metodiku kontrolnej činnosti a zrozumiteľný návod na 
správnu aplikáciu právnych predpisov. 
 
Ing. Ingrid Konečná Veverková, autorka publikácie, sa 
snažila pri písaní publikácie začleniť do jej obsahu všetky 
potrebné informácie. Výsledkom je monografia, ktorá 
obsahuje dôležité informácie z oblastí, ktoré kontrolóri 
najčastejšie potrebujú pri vykonávaní jednotlivých 
kontrol. Prehľadná teoretická časť publikácie je doplnená 
množstvom príkladov, otázok a odpovedí, ale aj 
modelovými príkladmi a vzormi dokumentov, ktoré sú 
využiteľné v praxi. 
 
Formu spracovania publikácie a jej praktické zameranie 
ocenia pri svojej náročnej práci predovšetkým hlavní 
kontrolóri, vhodná je však aj pre zamestnancov 
samosprávy, ktorí sú kontrolovaní. 

 
Cena: 17,90 € (vrátane DPH), 392 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): 

AKO SA PRIPRAVIŤ NA KONTROLU V SAMOSPRÁVE 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.  

 

mailto:avs@avs-rvc.sk
http://www.avs-rvc.sk/

