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Vás pozývajú na podujatie                                                       
 
 
 
 
 
 

 

Cieľová skupina: 
              mzdoví účtovníci miest, obcí, škôl a školských zariadení, zariadení sociálnych služieb  
              starostovia obcí a primátori miest, hlavní kontrolóri, záujemcovia o túto problematiku 
 

Pozývame vás na odborné konzultačné podujatie, ktoré sme pripravili pod názvom ONLINE KONZULTÁCIE S... 
S lektorom Ing. Pavlom Kukučkom sa zameriame na oblasť miezd – vybrané okruhy aktuálne v tomto období.  
Po dohode s lektorom sme vytvorili priestor na vaše problémy a hľadanie riešení.  
Pozývame vás zaslať svoju otázku v dostatočnom predstihu (do 29.10.2021) a prísť, už 3.11.2021. 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania: 

Webinár:                        3.11.2021 / streda, 9.00 h     
Pripojenie sa a nastavenie zariadenia: od 8:30 - do 8:55 h 
Webinár = online prístup (zároveň máte aj prístup 
k záznamu z webinára od nasledujúceho dňa) 
 

Záznam z webinára:     4. – 10.11.2021 (do 24:00 h) 
 

Zasielanie otázok do:   29.10.2021  
        (ideálne obratom)   na   rvcpo@rvcvychod.sk  

 

   LEKTOR: 

   Ing. Pavol Kukučka 
 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC:       30,- € / účastník 

   pre nečlenov RVC:   40- € / účastník 

   IBAN:  SK49 0200 0000 00257892 2254 

   VS:  031121

PROGRAM: 
 

  Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky 
o novela nariadenia č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia 
o zmena nepostihnuteľných súm pri výpočte výšky neprednostných zrážok 

 Daňový bonus 
o od 1.7.2021, od 1.8.2021 a od 1.1.2022 
o dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

 Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2021  
o odmena  100 eur za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov 

▪ špecifické podmienky  
▪ zásluhovosť, alikvotizácia, kumulácia    

 Stravovanie zamestnancov 
o gastrolístky a nezdanený finančný príspevok  

▪ od 1.3.2021  
▪ od 1.1.2022 

 Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia  
o stále pretrváva mimoriadna situácia, je aktuálny §250b ods.4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Citát:                     
                                  „Hodnota skúsenosti nie je v tom, že chápeme veľa, ale že chápeme múdro." 
                                                                                                                                                                                             sir William Osler 
 

So srdečným pozvaním,  
 

Ing. Ľubomíra Borošová, riaditeľka RVC Košice 
                Ing. Lucia Pavliková, MBA,  riaditeľka RVC Michalovce  

Ing. Dušan Verčimak, riaditeľ RVC Prešov 

 

ONLINE KONZULTÁCIE S   -  Ing. Pavlom Kukučkom 
Téma: Mzdová účtovníčka – vybrané témy aktuálne vo IV. Q. 2021 

 

* webinár/videoseminár * 
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Pravidlá pre podujatia   ONLINE KONZULTÁCIE S... 
 

Tento druh podujatia reaguje na vaše otázky, ktoré zasielate a my sa snažíme pre vás vybudovať pravidelnú 
platformu na ich riešenie. Online priestor nám umožnil spájať sa cez celé Slovensko. Spoločným menovateľom 
bude vždy záujem o danú tému a váš praktický problém, alebo námet. Našou úlohou je dohodnúť termín 
a zameranie konzultácií. Zozbierať otázky, spolu s lektorkou ich logicky usporiadať a následne záujemcom zaslať 
link na podujatie, prehľad otázok (anonymizované) a počas podujatia pomáhať s ich prípadným dopĺňaním 
a podporovať živú diskusiu. Po podujatí spracujeme záznam a doplnený zoznam otázok. Všetko dáme k dispozícii 
účastníkom od nasledujúceho dňa. Úlohou lektora je preštudovať doručené otázky, logicky ich usporiadať 
a v prípade potreby pripraviť podklady, pracovné pomôcky, alebo vzory, ktoré prispejú k detailnému rozboru 
problému a nájdeniu riešenia; potom samozrejme odborne viesť webinár. 
 

Čo je úlohou účastníka? 
Vašou úlohou je zaslať otázku, alebo námet. Nie je to však povinné, môžete sa konzultácií zúčastniť aj ako 
poslucháč a učiť sa na praktických námetoch od vašich kolegov. Prax je tvorcom situácií, na ktoré často nie je 
ľahké nájsť riešenie. Vzájomná výmena skúseností však dokáže skutočne pomáhať. Pozývame vás preto sa pýtať, 
ale aj podeliť sa so svojimi skúsenosťami.  
Samozrejme, ako to pri našich podujataich býva zvykom, je potrebné sa prihlásiť vopred elektronicky, uhradiť 
vložné a po podujatí vyplniť hodnotenie. To nám pomáha pripravovať poduajtie, ktoré skutočne potrebujete 
a ktoré vám pomáhajú v práci. 
 

Pracovný materiál:  
K podujatiu nie je vopred pripravený pracovný materiál, pretože je založené na rozbore vami zaslaných otázok, 
podnetov a skúseností z praxe. Účastníci dostanú vopred zaslané otázky, po podujatí aj doplnené, odpovede 
nájdete vo videu. 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, spracovanie otázok, ich doplnenie, 
vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady. 
 
 
 

ÚČTOVNÝ DOKLAD 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p 

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. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom 

DPH.  
 
 
 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video 
a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár. 
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Voči RVC vás prosíme o prihlasovanie sa cez náš systém na web stránke www.rvcvychod.sk. 
Je to jednoduché, prehľadné a po korektnom vyplnení vám príde aj automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré vám poslúži 

ako účtovný doklad. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ktorý sa bude konať (vyberte si jednu možnosť): 

☐  WEBINÁR:     3.11.2021,  od 9.00 h /uzávierka prihlášok: 2.11.2021 (máte zároveň aj prístup k záznamu) 

☐  VIDEOSEMINÁR:    4.- 20.11.2021 (do 24:00 h)/ uzávierka prihlášok: až do 20.10.2021  

 

člen RVC    ktoré RVC:                                    nečlen RVC 

 
 

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia   IČO: 

 

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:                   E-mail: 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 
 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                   uhradili z nášho účtu 

 

Čiastku                                         pre (koľkých)                          účastníkov  podujatia v prospech účtu VÚB, a.s. 

 

IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254 

VS: 031121KS: 0308    ŠS: IČO organizácie 

 

V                                                                                                         , dňa                                        

 

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 
 

1.   

2.   

3.   

 

  

€  

  

 

 

Záväzná prihláškana webinár/ videoseminár 
 
 

ONLINE KONZULTÁCIE S   -  Ing. Pavlom Kukučkom 
Téma:   Mzdová účtovníčka – vybrané témy aktuálne vo IV. Q. 2021 
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Pokyny k webináru: 
 

 

➢ Uzávierka prihlášok na webinár:  2. 11. 2021 (+ prístup k záznamu od 4. - 10.11.2021) 
 

➢ Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu 

účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny k webináru a na spustenie video seminára. 

➢ Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Po uhradení poplatku vám 

bude zaslaný link na webinár, jeden deň pred jeho konaním.  

Technické odporúčania: 

➢ Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie, pripojíte sa cez váš prehliadač „Join from your 

browser“ – akýkoľvek máte vo svojom PC, napr. Google Chrome, MS Edge, Explorer, Opera, Firefox a pod.  

➢ Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk (kameru potrebovať nebudete), preto vás prosíme o pripájanie 

sa pred jeho začiatkom, tj. od 8.30-8.55h 

➢ O 8.30 h máme technické okienko – spoločne si prechádzame funkcionality a ovládanie platformy 

➢ Po kliknutí na link chvíľu počkajte, budete presmerovaní na vstup cez prehliadač (browser), potom vyberte 

možnosť: „Join with Audio“ a ste na webinári (samozrejme len v prípade, že je spustený, teda od 8:00 h) 

➢ Odporúčame si zabezpečiť aj slúchadlá pre väčší komfort pri počúvaní– akékoľvek, postačia aj slúchadlá od 

mobilu. 

➢ Skontrolujte si internetové pripojenie - ideálne je káblové pripojenie, mobilné dáta, Wifi pripojenie na 

optickom rýchlom internete. Najmenej stabilné pripojenie je Wifi na starších balíkoch ADSL internetu. 

➢ Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúcich 5 pracovných dní. Počas 

celej doby zverejnenia si video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať 

z vami zadanej mailovej adresy a z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré je 

pripojené k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť. 

 

 

 

Pokyny k videosemináru: 
 

 

➢ Uzávierka prihlášok:  3. 11. 2021, resp. až do 10. 11. 2021 
➢ Video bude sprístupnené v termíne:  4. - 10.11.2021 (do 24:00h) 
 
➢ Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu 

účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára. 

➢ Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Po úhrade poplatku vám bude 

zaslaný link na video, najskôr 4.11.2021, do 9.00 h 

➢ Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane 

spúšťať z vami zadanej mailovej adresy a z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré 

je pripojené k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť. 
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