
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 
Námestie osloboditeľov 30,  

071 01  Michalovce 
     

............................................................................................................................................................................................................................... 
RVC Michalovce je členom  Asociácie vzdelávania samosprávy.                                                     RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 
Informácie o vzdelávaní samosprávy:  www.avs-rvc.sk                                                                                                                     IČO: 35532882, DIČ: 2021010420  

Tel.: 0915 969 634, 0918 125 777,  www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com 

 

                                                                              Vás pozýva na seminár                                   RVC MI 2020/02 

 

  

 

 

Cieľová skupina: starostovia, primátori, zamestnanci obcí, miest, hlavný kontrolór pracovník pre mzdy a ostatní záujemcovia o túto 

problematiku. 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   24. januára 2020 / piatok 

Prezencia:    od  8.30 h, začiatok: 9.00 h 

Miesto konania   Mestské kultúrne stredisko 
                                        Nám. osloboditeľov 25, Michalovce,  
 

Lektorka:     Ing. Valéria Jarinkovičová   

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC MI:        20,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC MI:   36,- € / účastník  

   IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001 

   VS: 2401 

PROGRAM  SEMINÁRA: 
 

1.  Úvod do problematiky – stručná informácia o programe, stručne 
k legislatívnemu procesu – tohtoročným novelám zákona  č. 
595/2003 Z. z. o dani  z príjmov v znení n. p. (ďalej len 
„ZDP“), k pripraveným tlačivám a iným aktualitám. 
2.  Daň za rok 2019 : 

a)Okruh zdaniteľných príjmov a príjmov nepodliehajúcich 
dani,  podiely na zisku plynúce najmä zamestnancom, upozornenie 
na špecifické posudzovanie v prípade konateľov s. r. o. bez účasti na 
základnom imaní obchodnej spoločnosti,  doprava 
zamestnancov na miesto výkonu práce a pod. 

b) Problematika zamestnaneckých benefitov a v nadväznosti na to 
daňových výdavkov zamestnávateľa a pod.,vyčíslenie základu 
dane. 

c)  Nezdaniteľné časti základu dane za rok 
2019, uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo 
forme  preukázateľne zaplatených úhrad súvisiacich s kúpeľnou 
starostlivosťou a s ňou spojenými službami a ďalšie informácie, 

 d) Daňový bonus na vyživované deti podľa § 33 ZDP, jeho 
uplatňovanie,  kontrola,  skúsenosti z praxe, 

 e) Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie 
podľa § 33a ZDP za určených podmienok a určeným       spôsobom 
– podmienky, výška, spôsob preukazovania nároku na daňový 
bonus na zaplatené úroky,  povinnosti zamestnávateľa v tejto 
súvislosti atď., 

3. Zmeny oproti vlaňajšku vyplývajúce z noviel ZDP:  účinných (v 
princípe) od 1. 1. 2019, resp. v priebehu roku 2019 
a) Rekreačné poukazy a príspevky na rekreácie, nepeňažné plnenie 
poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere pri výrobe vo 
viaczmennej prevádzke za účelom zabezpečenia 
ubytovania, zmeny   pri zdaňovaní príjmov  profesionálnych 

športovcov, od 1. 4. 2019 zmeny týkajúce sa daňového  bonusu, 
od 1. 7. 2019 podnikové štipendiá atď., tlačivá a lehoty;  
b) Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 – kedy ho 
zamestnávateľ musí a kedy nemôže vykonať, správny postup, 
príklad s vyplneným tlačivom, prehľady, hlásenia. 

c) Daňové priznania typu A za rok 2019, príklad 
s vyplneným tlačivom.  

3.  Zmena od 1. 12. 2019 pri uplatňovaní daňového bonusu. 

4.  Zmeny od 1. 1. 2020: Rozšírenie okruhu príjmov od dane 
oslobodených: vzdelávanie zamestnanca za určených podmienok, 
lekárska preventívna prehliadka,  zmena v brutovaní nepeňažných 
benefitov poskytnúť zabezpečovaciu techniku zamestnancom od 
zamestnávateľa, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, zvýšenie 
sumy na ubytovanie zamestnanca, náhrada zdaniteľného príjmu, 
výrazné zmeny týkajúce sa nezdaniteľných častí základu dane, 
znižovanie administratívnej záťaže aj na strane zamestnanca, aj na 
strane  zamestnávateľa. 

 5.   Aktuálne údaje a aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov zo 
závislej činnosti, v prípade záujmu aj zmeny a problémy pri 
zdaňovaní príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti (napr. príjmy autorov, umelcov, maliarov, sochárov 
a pod.), príjmy z prenájmu,  z kapitálového majetku,  zmeny pri 
zdaňovaní ostatných príjmov; poistné na zdravotné 
poistenie, podávanie dodatočných daňových 
priznaní  v nadväznosti na poistné s vyčíslením preplatku na 
dani a pod.   

6. Súvisiace zmeny aj v iných právnych normách, napr. v sociálnej 
oblasti, napr. pri dávke v nezamestnanosti, peňažnom príspevku na 
opatrovanie, nový prístup ku príjmom dôchodcov – nové 
výhody,  sociálne podniky po novom atď. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady.                                                                                        
Uzávierka prihlášok: 22. januára 2020. Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk, príp. mailom. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným 
príkazom vopred na účet RVC Michalovce.. 
Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO: 35532882, DIČ: 2021010420. 
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 Michalovce 
nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade 
vopred neospravedlnenej neúčasti vložné nevraciame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.                                           

So srdečným pozvaním ,        
                                           JUDr. Gabriela Štefanová,   RVC Michalovce 

   
 Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 

 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcmichalovce@gmail.com
http://www.rvcvychod.sk/
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        Záväzná prihláška na seminár 
 
 
 

 

 
       ktorý sa uskutoční dňa  24. januára 2020 /piatok,  Mestské kultúrne stredisko,  Nám. osloboditeľov 25, Michalovce,  

 

zašlite do 22.01.2020 na adresu: 
RVC Michalovce 

Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce cez www.rvcvychod.sk alebo mailom: rvcmichalovce@gmail.com 
 

 

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 

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

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001          VS:2401  KS: 0308  ŠS: IČO organizácie  

 

 

V                                                                                     , dňa                                         

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

3.  

 

  

€        

  

                                            Záväzná prihláška na seminár 

   Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 
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