
 

 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán a 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ako Národný orgán pre Program spolupráce  
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci  
s Trenčianskym samosprávnym krajom si Vás dovoľujú pozvať na  

 

W E B I N Á R   P R E   P R I J Í M A T E Ľ O V 
ktorý sa bude konať 

 
 

Termín 
konania 

Miesto konania 

06.09.2021  
09:00 hod.  

Prostredníctvom  aplikácie ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/84186259157?pwd=SGhja2FxbEp6cTJ3aDNTK0VoNHNyQT09 

 

   
PROGRAM WEBINÁRA  

8:30 – 9:00  

Prihlásenie účastníkov webinára  

9:00 – 14.00   

 Monitorovacia správa (MS), harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov 

 Kontrola monitorovacej správy a výdavkov na úrovni českého partnera 

 Kontrola monitorovacej správy a výdavkov na úrovni slovenského partnera 

 Publicita projektu 

 Finančné riadenie a platby 

 Zmeny v projektoch 

 Verejné obstarávanie 

 Záverečná diskusia 

 

PRIHLÁSENIE NA WEBINÁR: 
 

Pre prihlásenie na webinár je potrebné vyplniť online formulár v termíne do 3.9.2021 na nasledovnom 

odkaze:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXn5BhlMmSTi2m53YhLhkrCNV9apQuSKPm-

_B2c0QrFtREKw/viewform 

 

V prípade akýchkoľvek problémov pri prihlasovaní kontaktujte Regionálne poradenské centrum SK-CZ 

v Trenčíne:  

https://us02web.zoom.us/j/84186259157?pwd=SGhja2FxbEp6cTJ3aDNTK0VoNHNyQT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXn5BhlMmSTi2m53YhLhkrCNV9apQuSKPm-_B2c0QrFtREKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXn5BhlMmSTi2m53YhLhkrCNV9apQuSKPm-_B2c0QrFtREKw/viewform


 Ing. Viera Bírošíková, tel. +421 901 918 153, email: viera.birosikova@tsk.sk alebo  

Ing. Jana Vanková, tel.+421 901 918 192, email: jana.vankova@tsk.sk. 

 

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ 
 

    
 

 
 

 

 

 

Účasť na webinári je bezplatná. 
Webinár je organizovaný z projektu „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“,  
kód IMTS 2014+: NFP304031C861, realizovaného v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ. 
 

 

 

 

 

 

Zároveň si Vás dovoľujeme v súvislosti s ochranou osobných údajov upozorniť na skutočnosť:  

Organizátor videokonferencie (TSK a MIRRI SR) bude vyhotovovať z videokonferencie záznam, ktorý bude slúžiť pre 

potreby zaznamenania prezentovaných informácií a dokladovanie aktivít v rámci Programu INTERREG V-A SK-CZ, 

pričom uvedené bude realizovať na základe Vášho súhlasu. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR ako dotknutá osoba a Vaše 

privolenie ako fyzická osoba podľa § 11 Občianskeho zákonníka udelíte organizátorovi tak, že po obdržaní tejto 

elektronickej pozvánky na videokonferenciu sa slobodne a dobrovoľne zúčastníte na videokonferencií, pričom si 

môžete zvoliť rozsah súhlasu, ktorý Prevádzkovateľovi udeľuje a to tak, že: 

ak sa na videokonferencií zúčastníte aj so zapnutou kamerou a zapnutým mikrofónom, udelíte Prevádzkovateľovi 

súhlas na vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu z videokonferencie s Vašou podobizňou a Vašimi hlasovými 

prejavmi, 

ak sa na videokonferencií zúčastníte bez zapnutej kamery iba so zapnutým mikrofónom, udelíte Prevádzkovateľovi 

súhlas na vyhotovenie zvukového záznamu z videokonferencie, ktorý bude obsahovať iba Vaše hlasové (zvukové) 

prejavy. 

Okrem vyhotovenia záznamu z videokonferencie plánuje organizátor vyhotoviť aj spoločnú fotografiu účastníkov 

videokonferencie na prezentačné a informačné účely. Súhlas s vyhotovením Vašej fotografie na prezentačné účely 

udelíte organizátorovi tak, že po ohlásení zámeru vyhotoviť fotografiu účastníkov videokonferencie oprávnenou 

osobou (zamestnancom) organizátora si necháte zapnutú kameru alebo si ju na tento nevyhnutný čas zapnete (ak 

sa zúčastňujete videokonferencie bez zapnutej kamery). 

Všetky bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov počas videokonferencie, o odvolaní súhlasu a o 

Vašich právach spojených so spracúvaním osobných údajov nájdete v priloženom dokumente (Oboznámenie a 

súhlas_zaznamenávanie videokonferencií_TSK). Informácie o Vašich právach a všeobecné informácie o spracúvaní 

osobných údajov dotknutých osôb, ktoré realizuje Trenčiansky samosprávny kraj, nájdete zverejnené aj na webovej 

stránke: 

https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov.html?page_id=545126“. 
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