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Vás pozýva na  
  

 

 

 
 

 
 

 
 
Cieľová skupina: ekonómovia a účtovníci obcí, miest, VÚC, kontrolóri, štatutári 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania: 

Webinár:                 16.2.2021 / utorok, 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) 

Videoseminár:        17. – 18.2.2021 (do 24:00 h) 

Videoseminár = záznam z webinára 

   LEKTORKA:  Ing. Terézia Urbanová 
      

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC PO:        22,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC PO:    37,- € / účastník   

   IBAN:   SK49 0200 0000 0025 7892 2254 

    VS: 160221 

PROGRAM SEMINÁRA: 
  

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2021 (postupy 
účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová 
klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov) 
 

2. Poznámky k 31.12.2020 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti v zmysle Metodické 
usmernenie MF SR č. MF/007657/2020-352 k uzatvoreniu účtovníctva a zostaveniu individuálnej 
účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a 
štátne fondy 
 

3. Účtovanie a rozpočtovanie:  
- výsledku hospodárenia 
- konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií 
- dobropisov  
- refundácií 
- miezd a depozitu  
- preplatkov/nedoplatkov zo sociálneho a zdravotného poistenia 
- dobrovoľníckej činnosti 
- autorských honorárov 
- transferov (bežných a kapitálových): projekty EÚ, vrátenie neoprávnených výdavkov z projektov EÚ, Fond na 

podporu umenia, Environmentálny fond, Dobrovoľná požiarna ochrana, Slovenský futbalový zväz, Úrad vlády, 
Erasmus

+
,  

- dotácií fyzickým osobám 
- majetku: výdavky na materiál, webové stránky, ÚPN, bezplatne nadobudnutý/odovzdaný majetok, majetok 

nadobudnutý za „symbolickú cenu“ 
- zásob: bezplatne nadobudnuté/odovzdané zásoby, zásoby nadobudnuté za „symbolickú cenu“ 
- na podsúvahových účtoch 
- podnikateľskej činnosti (zisku z PČ) 
- platba/inkaso platobnou kartou; parkovacie karty; úroky z omeškania; poistné a daň z poistenia; KOaDSO; pokuta 

a úrok z omeškania; finančná náhrada za výrub drevín; poplatok za rozvoj; inkaso za dobývací priestor; poplatok 
za znečistenie ovzdušia;  

- finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, zo školského stravovania 
- bankových úverov; úverov zo ŠFRB 
- školského stravovania 

 

 

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021 
Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021 

* webinár/videoseminár * 
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4. Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie): 
- účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020 použitých v roku 2021  
- účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu 

 

5. Opatrenia v súvislosti s COVID -19  
 

6. Výročná správa k 31.12.2020 
 

PRACOVNÝ MATERIÁL:  
súčasťou seminára (webinára i videoseminára) je mailom zaslaný rozsiahly pracovný materiál a kompletný 
balík vzorov + vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej časti Poznámok 
 
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, 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 Prešov 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. 

 

Citát:  
„Šťastie nie je neprítomnosť problémov. Je to schopnosť sa s ním vysporiadať.“ 

                                                                                                        Steve Maraboli 
 

So srdečným pozvaním,  
                                                
                                                       Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov 
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Táto pozvánka spolu s prihláškou (tlačená) je určená pre vašu vnútornú potrebu  
– ako účtovný doklad k prevodu vložného za podujatie.  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ktorý sa bude konať (vyberte si jednu možnosť): 

☐   WEBINÁR: 16.2.2021, od 9.00 h /uzávierka prihlášok: 15.2.2021 (zároveň máte aj prístup k záznamu) 

☐       VIDEOSEMINÁR: 17.- 18.2.2021 (do 24:00 h)/ uzávierka prihlášok: do 18.2.2021 

 

Obec / mesto / škola / iná inštitúcia               IČO: 

 

 

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 VÚB, a.s. 

 

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254 
 

VS: 160221   KS: 0308    ŠS: IČO organizácie  

 
 

V                                                                                     , dňa                                        

 

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

 

  

€        

  

 

Záväzná prihláška na webinár/ videoseminár 
 

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021 
Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021 

 

 
 

http://www.rvcvychod.sk/
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Pokyny k webináru: 
 
 

 

 Uzávierka prihlášok na webinár:  15. február 2021 (+ prístup k záznamu od 17.2. do 18.2.2021) 
 

 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 

 Odporúčame si zabezpečiť aj slúchadlá pre väčší komfort pri počúvaní prednášky – 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 nasledujúce 2 pracovné dni. Spustite 

si ho z vami zadanej e-mailovej adresy a z 1 PC - náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré je 

pripojené k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť. 

 

 

 

Pokyny k videosemináru: 
 
 

 

 Uzávierka prihlášok:  16. február 2021, resp. až do 18. februára 2021 

 Video bude sprístupnené v termíne: 17.2. – 18.2.2021 (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 spolu s heslom, najskôr 17.2.2021 

 Spustíte si ho 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.  
 

http://www.rvcvychod.sk/
http://www.rvcvychod.sk/

