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Vás pozývajú na akreditovaný kurz 

  

  
 

 

Cieľová skupina:  

- zamestnanci obecných úradov, mestských úradov a samosprávnych krajov pracujúci ako účtovníci a ekonómovia, 

- zamestnanci rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta a vyššieho územné celku (VÚC) pracujúci ako 
účtovníci a ekonómovia, 

- ostatní záujemcovia o túto tému 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania 1. časti:   3. – 4. september 2018 
Miesto konania:    
Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 
Cesta pod Hradovou 13/A, Kongresová sála 201 
Lektorka:       Ing. Terézia Urbanová 
Prezencia:    od  8.30 h, začiatok: 9.00 h, záver: 15:00 h 

 *ďalšie termíny (2.časť): 11.-13.9.2018 

  ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC KE, MI, PO:        290,- € /účastník   

   pre nečlenov RVC KE, MI, PO:    320,- € /účastník   

   č. účtu: 1274035053/0200 

   IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053                           

   SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX  

    VS: 031309

PROGRAM  SEMINÁRA: 
 

1. Právna úprava účtovníctva a súvisiace právne normy obcí: Zákon o obecnom zriadení, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani 
z príjmov, Zákon o majetku obcí, Obchodný zákonník…   

2. Zásady hospodárenia obcí, VÚC, rozpočtových a príspevkových organizácií. Vymedzenie a zriaďovanie rozpočtových 
a príspevkových organizácií, financovanie a hospodárenie rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí, VÚC. 
Rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov, jej charakteristika, organizačné kódovanie, funkčná a ekonomická klasifikácia, 
právna úprava rozpočtovej klasifikácie 

3. Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a jeho 
aplikácia v praxi  

4. Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. a jeho 
aplikácia v praxi 

5. Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.  
6. Opatrenie MF SR 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre 

rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky  
7. Praktické príklady a vzory v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva / účtovanie v jednotlivých účtových triedach, inventarizácia 

majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov, účtovná závierka, osobitosti účtovania /  
8. Rozsiahly materiál na CD – vnútorné prepisy, vzory tabuliek, vzory zúčtovania atď...     

 

* Úspešný absolvent/-ka získa OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ SR s celoštátnou platnosťou.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za semináre (celkovo sa uskutoční 5 samostatných školiacich dní), pracovný materiál, 

občerstvenie, lektori, prenájmy priestorov, organizačné a administratívne náklady, náklady spojené s akreditáciou kurzu  
 

Uzávierka prihlášok: 16. august 2018 
 

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať 
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom 
z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.   
 

 

Citát:  

„Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, 

pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.“ 
 

J.A. Komenský 
 

 

So srdečným pozvaním,  
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC KE   JUDr. Gabriela Štefanová, RVC MI           Ing. Dušan Verčimak, RVC PO 

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE, MESTÁ, VÚC A ICH RO 
AKREDITOVANÝ KURZ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA 2471/2018/29/1 
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ktorého 1. časť sa uskutoční v dňoch 3.-4.9.2018 a 2. časť v dňoch 11.-13.9.2018  

v Košiciach, IVVL, Cesta Pod hradovou 13/A 

zašlite do 16.8.2018 na adresu: 

RVC Košice 

Hlavná 68,  040 01  Košice 

alebo faxom, zázn., tel., mailom: 

055/ 684 11 61, rvcke@stonline.sk   M: 0905 883 099, alebo cez www.rvcvychod.sk 

 

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia 

 

 

Telefón, e-mail :  

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov :                             
 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa               uhradili          z nášho účtu IBAN:  

čiastku                                            €   pre                             (koľkých )  účastníkov  kurzu v prospech účtu VÚB, a.s. 

č. ú.  1274035053/0200, IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

VS: 031309     KS: 0308      ŠS: IČO organizácie 

 

V                                                                                , dňa                                         

 

 

................................................................................ 

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

 

 

1.  

2.  

3.  

 

  

        

  

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR 
 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE, MESTÁ, VÚC A ICH RO 
AKREDITOVANÝ KURZ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA 2471/2018/29/1   
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Osnova akreditovaného kurzu 
 

1. časť: Rozpočtovníctvo 

1. Zákon č.523/2004 Z.z. - vybrané ustanovenia                                                                                    
2. Zákon č.583/2004 Z.z. - vybrané ustanovenia                                                                                    
3. Vnútorné predpisy účtovnej jednotky                                                                                                

 

2. časť: Účtovníctvo 

4. Prehľad vybraných právnych predpisov súvisiacich s vedením účtovníctva                          
5. Základy podvojného účtovníctva                                                                                                           
6. Základné pojmy a právna úprava účtovníctva                                                                                   
7. Nová metodika účtovania a vykazovania od 1.1.2008                                                                    
8. Transfery                                                                                                                                                          
9. Hospodársky výsledok                                                                                                                                
10. Postupy účtovania                                                                                                                                        
11. Majetok  - majetok legislatíva, ÚT 0, odpisovanie majetku, opravné položky, účet 355 a prevod správy, 

účet 384, príklady účtovania majetku, majetok - evidencia a kontrola, kontrola majetkového okruhu   
12. Zásoby - ÚT 1, účtovanie zásob                                                                                                               
13. Finančné účty - ÚT 2                                                                                                                                    
14. Zúčtovacie vzťahy - ÚT 3, rezervy, účet 351, účet 355, časové rozlíšenie ÚS 38                   
15. Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - ÚT 4                                                                                          
16. Náklady a výnosy - ÚT 5 a ÚT 6                                                                                                                
17. Osobitosti účtovania                                                                                                                                    
18. Inventarizácia  
19. Účtovná závierka 

 
                                                                                                                                                                                         
                                                                           

Profil absolventa 
 

PODVOJNE ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE A VÚC A ICH RO je kurz akreditovaný Ministerstvom školstva pod číslom 

2471/2018/29/1. 

Absolvent vzdelávacieho programu získa základné a rozšírené vedomosti, poznatky a zručnosti pri spracovaní a 

vedení účtovníctva obcí, miest, vyšších územných celkov, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta a vyššieho územného celku, so zameraním na jednotlivé špecifické 

problémy účtovníctva. Vie zostaviť individuálnu účtovnú závierku v plnom rozsahu, vie zostaviť súvahu, výkaz 

ziskov a strát, poznámky v zmysle platných právnych predpisov. 
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Miesto konania kurzu: 

  Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov - http://www.ivvl.sk  

  Cesta pod Hradovou 13/A  

  041 77 Košice  

  tel.: 055/796 91 11 - ústredňa, fax: 055/796 91 66, e-mail: ivvl@ivvl.sk 

 

Štandardné vybavenie každej miestnosti zahŕňa wifi, LCD projektor, plátno, flipchart. Súčasťou oboch sál je ozvučenie pevným aj 

mobilným mikrofónom.  

 

 

 

 

 

 

Budove Inštitútu prináležia dve bezplatné, monitorované parkoviská.  

 
 

Ponuka ubytovania 

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach celoročne ponúka krátkodobé aj dlhodobé ubytovanie blízko centra Košíc. 

Ubytovacie zariadenie s celkovou kapacitou 90 lôžok, pozostáva z 3 apartmánov, 32 dvojlôžkových a 20 jednolôžkových izieb 

bunkového systému. Jednotlivé bunky sú tvorené dvoma izbami so spoločným sociálnym zariadením (samostatná toaleta a 

kúpeľňa). Izby sú vybavené štandardne, majú TV, bezplatné wifi pripojenie a chladničku v predsieni. Hneď pri objekte sú hosťom 

k dispozícii dve bezplatne, kamerami monitorované parkoviská.  

 

Ubytovanie si objednávajte priamo na recepcii (055/ 79 691 11, recepcia@ivvl.sk).  

 

 Ceny za ubytovanie:  
dvojlôžková izba spoločné WC a kúpelňa pre 2 izby v bunke v prípade plnej kapacity 35,00 € 

jednolôžková izba spoločné WC a kúpelňa pre 2 izby v bunke v prípade plnej kapacity 28,50 € 

apartmán obývacia časť, spálňa, soc. zariadenie 56,00 € 

 
* V cene ubytovania nie je zahrnutý miestny poplatok za ubytovanie 1.5 €/ osoba/ noc 

** Pri prenocovaní nad 4 noci zľava 15% 

*** piatok až nedeľa zľava 10% z ceny ubytovania za noc 

Raňajky si počas pracovného týždňa môžete objednať v dennom bare VET BAR oproti recepcii 0902 605 688 
 

Doprava na miesto konania:  

• Zo železničnej / autobusovej stanice Košice sa k IVVL dostanete MHD, linkou číslo 16, smer Podhradová, zastávka 

Polianska (8. v poradí, cca 15 min), odchody zo stanice: 8:11; 8:37. V prípade potreby je možno cestovať aj linkou číslo 

29, smer Kavečany, zastávka Internáty UVL.  

Cestovné poriadky prípadné vyhľadávanie spojenia nájdete na tejto stránke https://www.dpmk.sk/  

 

• Najvýhodnejším je prístup autom. Presnú cestu si môžete naplánovať na tento mape: https://mapa.zoznam.sk/naplanuj-

cestu-m3  

 

• Lokalizácia: B - 48* 44' 44.8" L - 021* 14' 47.6" 
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