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Seminár bude z dôvodu rušenia podujatí pre koronavírus nahradený  
študijným materiálom. 

Zaslaný bude prihláseným účastníkom. Cena je za materiál.  
Ak ste poplatok už uhradili v pôvodnej výške, rozdiel vám bude vrátený. 

 
 

  

 

 

 
 

 

Cieľová skupina:    

ekonómovia a účtovníci rozpočtových a príspevkových organizácii zriadených mestami, obcami a VÚC, kontrolóri 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   23.3.2020 / 30.4.2020 - materiál                        

Miesto konania:    seminár je nahradený  študijným   

                                 materiálom                                 

Lektorka:         Ing. Terézia Urbanová 

Prezencia:       od  8.30 h          Začiatok:    9.00 h    

     ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

     pre členov RVC PO:        10,- € / účastník 

     pre nečlenov RVC PO:    15,- € / účastník   

     IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254 

     SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

     VS:  2303 

 
PROGRAM  SEMINÁRA:  

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva 
a rozpočtovníctva v roku 2020 (postupy účtovania, 
individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná 
závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, 
ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov) 

2. Poznámky k 31.12.2019 - praktické vysvetlenie tabuľkovej 
a textovej časti  

3. Účtovanie a rozpočtovanie:  
- konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových 

účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií 
- dobropisov  
- refundácií  
- školského stravovania 
- darov 
- podnikateľskej činnosti (zisku z PČ) 

- dotácií na samostatných účtoch  
- výsledku hospodárenia 
- finančných zábezpek - z nájomného, z verejného 

obstarávania, školského stravovania 
- depozitu 

4. Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej 
a v príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti  
- účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019 

použitých v roku 2020  
- účtovanie použitia rezervného fondu obce 

v rozpočtových a v príspevkových organizáciách 
zriadených obcou 

CD: vzor textovej časti Poznámok 

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady. 
 

Uzávierka prihlášok:  30. apríl 2020 – predĺžený termín
 

Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred na 
účet RVC Prešov. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO 31954120, DIČ 2021241937 
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 Prešov nie je platcom DPH.V zmysle ochrany autorských práv a ochrany 
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. 
 

Citát:                „Človeka stretne často osud na ceste, po ktorej sa vydal, aby sa vyhol osudu.“ 
Talianske príslovie 

So srdečným pozvaním,  
                                                     Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov 

 

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie 

zriadené obcou a VÚC v roku 2020. 

Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020. 

 

http://www.rvcvychod.sk/
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Seminár bude nahradený študijným materiálom 

 

Prihlasujte sa prosím cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk. Po vyplnení prihlášky vám na vami zadanú e-mailovú 
adresu príde potvrdenie o prihlásení.  

 
Ak využijete prihlasovanie cez webovú stránku, prihlášku poštou už nezasielajte. 
 

Uzávierka prihlášok:  30. apríl 2020 
Obec / mesto: 
 

Telefón, e-mail:  

 

Meno a priezvisko účastníka / účastníkov:                        

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 
 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                  uhradili z nášho účtu:  

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

IBAN: SK49 0200 0000 002578922254        VS: 2303    KS: 0308      ŠS: IČO organizácie 

 

V                                                                                                                                            dňa  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                           pečiatka a podpis 

1.  

2.  

 

  

€  

  

 

 
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené 

obcou a VÚC v roku 2020. 

Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020. 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár 

http://www.rvcvychod.sk/

