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Vás pozývajú na akreditovaný kurz 

 

 

  

 

 

 

 

Cieľová skupina:  ekonómovia a účtovníci obcí, miest, VÚC a ich rozpočtových organizácií, iní záujemcovia 
 
Osvedčenie:   Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou.   
                          Podmienkou získania osvedčenia je účasť na akreditovanom kurzu a záverečný písomný test. 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania:   12.-16. júl 2021 (5 dní = 40 hodín)                     

Začiatok  1. časti:   12.7.2021 o 8.30 hod. (pondelok) 

Prezencia:                8.00 hod 

Miesto konania:   Prešov,  

                                 hotel Lineas, Budovateľská 14 

   LEKTORKA:           Ing. Terézia Urbanová 
      

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC PO, KE, MI:        310,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC PO, KE, MI:    350,- € / účastník   

   IBAN:   SK49 0200 0000 0025 7892 2254 

   VS:   12160721 

 

PROGRAM  -  päťdňového akreditovaného kurzu 
  

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...    

  
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                                                                                               

  

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO  
 

pre obce, mestá, VÚC a ich RO 
 

* akreditovaný kurz Ministerstva školstva SR č. 2471/2018/29/1 * 
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2. časť: Účtovníctvo 

1. Prehľad vybraných právnych predpisov súvisiacich s vedením účtovníctva                         

2. Základy podvojného účtovníctva                                                                                                          

3. Základné pojmy a právna úprava účtovníctva                                                                                  

4. Nová metodika účtovania a vykazovania od 1.1.2008                                                                   

5. Transfery                                                                                                                                                         

6. Hospodársky výsledok                                                                                                                               

7. Postupy účtovania                                                                                                                                       

8. 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       

9. Zásoby - ÚT 1, účtovanie zásob                                                                                                              

10. Finančné účty - ÚT 2                                                                                                                                   

11. Zúčtovacie vzťahy - ÚT 3, rezervy, účet 351, účet 355, časové rozlíšenie ÚS 38                  

12. Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - ÚT 4                                                                                         

13. Náklady a výnosy - ÚT 5 a ÚT 6                                                                                                               

14. Osobitosti účtovania                                                                                                                                   

15. Inventarizácia 

16. Účtovná závierka       

 

 

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

občerstvenie, lektori, prenájmy priestorov, organizačné a administratívne náklady pri evidencii podľa zákona 

o celoživotnom vzdelávaní, vydanie osvedčenia o absolvovaní. 

 

Pre záujemcov je možné zabezpečiť ubytovanie a stravu priamo v hotelovom zariadení (účastníci si to uhradia sami). 

                                                

Uzávierka prihlášok:   11. jún 2021  
(počet účastníkov je limitovaný, do kurzu budú účastníci zaradení podľa dátumu prihlásenia) 

 

Prihlasovať sa môžete cez našu webovú stránku  www.rvcvychod.sk.  

Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov.  

 
 
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.  

 
 
 

Citát:  
                             „Nezlepšuj svet vo veľkom, tam nedosiahneš. Najbližšie na dosah máš seba..“ 

Miloš Horanský 

 
 
So srdečným pozvaním,  
 
Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov 
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice   

Ing. Lucia Pavliková, MBA, RVC Michalovce 
 

http://www.rvcvychod.sk/
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Táto pozvánka (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 uskutoční v dňoch 12.-16.7.2021 v Prešove, hotel Lineas 
 

uzávierka prihlášok:  11. jún 2021 
 

Obec / mesto / škola / iná inštitúcia                                 IČO: 

 

 

Telefón, e-mail:  

 

 

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

 

 

POTVRDENIE O ÚHRAE VLOŽNÉHO 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                       uhradili z nášho účtu 

 

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

 

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254 
 

VS: 12160721   KS: 0308    ŠS: IČO organizácie  

 

V                                                                                     , dňa                                        

 

  

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.   

2.   

 

  

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na akreditovaný kurz 
 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE, MESTÁ VÚC A ICH RO 
 

* akreditovaný kurz Ministerstva školstva SR č. 2471/2018/29/1 * 

 

€        

  

http://www.rvcvychod.sk/

