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Vás pozývajú na   

 

  

 

 
 

 
Pozývame vás na pravidelné podujatie pre profesijnú skupinu ekonómiek/-ov a účtovníčok/-ov obcí, miest, MČ Košíc, VÚC 
a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií. Pripravili sme pre vás zaujímavý odborný program pod gesciou 
vám známych lektoriek z praxe. Máme pre vás aj spoločenskú časť v prvý večer a tiež turistickú vychádzku, ktorá je už 
neodmysliteľnou časťou ranného štartu druhého dňa. 
Veríme, že všetky vzdelávacie bloky vás zaujmú a prinesú vám osoh vo vašej každodennej práci. Prijmite naše pozvanie na 
spoločné vzdelávanie sa.
 

Cieľová skupina:  
ekonómky a účtovníčky obcí, miest, mestských častí Košíc, VÚC a nimi zriadených RO a PO, ostatní záujemcovia 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
 

Miesto konania:  
Grandhotel Permon,  Podbanské 
Obed: 12.00 – 13.00 h 
Prezencia:  23.6.2021 – od 12.30 – 13.00 h 
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 

Dátum konania:  

23. – 24. jún 2021 /streda – štvrtok – 2 dni 
 

Č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053     VS: 1232406 
pre členov RVC:           165,- € /účastník   
pre nečlenov  RVC:      185,- € /účastník   
 

Dátum konania:  

23. – 25. jún 2021 / streda – piatok - 3 dni 
č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053      VS: 232506 
pre členov RVC:            235,- € /účastník  
pre  nečlenov  RVC:      255,- € /účastník   
 

 
  TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:  

 

1.deň, 23.6.2021  
13.00 – 17.00 h      Ing. Terézia Urbanová 

    Účtovníctvo – rozpočtovníctvo obcí, RO a PO v roku 2021 
 

2. deň, 24.6.2021 
9.00 – 13.00 h      Ing. Mária Kasmanová 

   Vnútorné predpisy ako základ správneho účtovania v    
samospráve. 
14:00 – 16:00       Ing. Erika Kusyová 
Povinné zverejňovanie dokumentov, štandardy, formáty, 
ako postupovať v praxi. 

 

3.deň, 25.6.2021 
9.00 – 12.30 h         Ing. Dagmar Albertová 

   Symboly územnej samosprávy a ich používanie; úprava 
písomností podľa slovenských technických noriem. 

 

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné 

náklady. Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov.  

Uzávierka prihlášok:  17. jún 2021 
 

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické 
prihlasovanie sa cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený účet a vopred, ideálne 
v termíne 14.-18.6.2021. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku 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 Košice nie je platcom DPH.   

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756 
 

 

Motto:                                  

„Je zbytočné sa pýtať, aký má život zmysel alebo nie. Má taký zmysel, aký mu dáme.“ 
 

                                                                                                                                                                         Seneca 
 

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:  
RVC Košice, Ing. Ľubomíra Borošová 
RVC Michalovce, Ing. Lucia Pavliková, MBA 
RVC Prešov, Ing. Dušan Verčimak 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE 
 

EKONÓMKY A ÚČTOVNÍČKY OBCÍ A VÚC A NIMI ZRIADENÝCH RO A PO  
 

mailto:rvcke@stonline.sk
mailto:rvcke@rvcvychod.sk
http://www.rvcvychod.sk/
http://www.rvcvychod.sk/


Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov 

Organizačný garant: RVC Košice 

RVC Košice – 2021/31  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01  Košice 

IČO: 31268650, DIČ: 2021412756 
Tel: 055/ 684 11 61, 0905 883 099, rvcke@rvcvychod.sk, www.rvcvychod.sk 

 
 

 

PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  
 

 

 

 

1. deň:  streda, 23.6.2021 
   12.00 – 13.00    Obed 
            od 12.30    Prezencia na seminár 
13.00 – 17.00   ÚČTOVNÍCTVO – ROZPOČTOVNÍCTVO OBCÍ, RO a PO v roku 2021 

   Lektorka: Ing. Terézia Urbanová 
 

1. Pohľadávky - definícia pohľadávok podľa zákona o účtovníctve, oceňovanie pohľadávok, analytické účty a 
analytická evidencia, členenie pohľadávok na krátkodobé a dlhodobé, pohľadávky a ich účtovanie v hlavnej činnosti, 
v podnikateľskej činnosti, opravné položky k pohľadávkam, odpis pohľadávok,  odsúhlasenie pohľadávok 
v  účtovníctve a v rozpočtovníctve, inventarizácia pohľadávok, vykazovanie pohľadávok v účtovnej závierke  
 

2. Záväzky -  definícia záväzkov podľa zákona o účtovníctve, oceňovanie záväzkov, analytické účty a analytická 
evidencia, členenie záväzkov na krátkodobé a dlhodobé, záväzky  a ich účtovanie v hlavnej činnosti, v podnikateľskej 
činnosti, nevyfakturované dodávky, rezervy; odsúhlasenie záväzkov v účtovníctve a v rozpočtovníctve, 
inventarizácia záväzkov, vykazovanie záväzkov v účtovnej závierke 

 

Od 18.00               Večera, malý spoločenský večer 
 

 
2. deň:  štvrtok, 24.6.2021 
        do 9.00        Raňajky 
9.00 – 13.00        VNÚTORNÉ PREDPISY AKO ZÁKLAD SPRÁVNEHO ÚČTOVANIA V    SAMOSPRÁVE.  
 Lektorka: Ing. Mária Kasmanová 
 

1. VP – obeh účtovných dokladov 
2. VP - o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 
3. VP – vedenie pokladnice 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
13.00 – 14.00  Obed 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
14.00 – 16.00       SAMOSPRÁVA A POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE V ELEKTRONICKEJ PODOBE. 

 Lektorka: Ing. Erika Kusyová 
 

 normy, ktoré musí samospráva a jej RO a PO dodržiavať pri zverejňovaní  

 prístupnosť obsahu  

 platné štandardy,  

 formáty textových dokumentov 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Od 18.00               Večera, voľný program 
 

 

 

3. deň: piatok, 25.6.2021 
 do 8.30       Raňajky 

 8.30 – 12. 30      Symboly územnej samosprávy a ich používanie.  
                              Úprava písomností podľa slovenských technických noriem. 
 Lektorka:  Ing. Dagmar Albertová 
 

1. Symboly územnej samosprávy a ich používanie  
▪ Znak 
▪ Vlajka 
▪ Pečať 
▪ Štandarda 
▪ Insígnie 
▪ Koruhva 
▪ Hymna obce/mesta 
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• Používanie štátnych symbolov 
▪ Kontrola  používania štátnych symbolov 
▪ Označovanie  štátnymi symbolmi 
▪ Štátnym znakom 
▪ Názvom úradu 
▪ Vlajkou  
▪ Vybavenie zasadacích miestností  štátnymi symbolmi 
▪ Používanie štátnych symbolov  v školách a MŠ 

 

• Riešenie námetov a dotazov z praxe a odporúčania MV SR 
 

2. Úprava písomností podľa slovenských technických noriem 

• Požívanie štátnych symbolov a symbolov samosprávy  a pečatí v  úradnom styku 
-        Používanie pečiatok 
-        Manipulácia s úradnými pečatidlami 

• Technické normy v praxi 
- Písanie úradných listov – podľa technických noriem 
- Vzorové šablóny 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
   12.30 – 13.30    Obed, záver podujatia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 

Doplňujúce informácie: 
 

Doplatok za jednoposteľovú izbu: 

Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii 

Hotela Permon. Výška doplatku je 38 €/ osoba/ noc a umožníme ju len v prípade voľnej kapacity v hoteli, pretože spadá 

do nami objednanej kapacity. Záujem o túto službu avizujte v prihláške, potvrdíme vám ju až v čase uzávierky, tj. 

17.6.2021. 

PREPRAVA z Liptovského Mikuláša do Hotela Permon  

V prípade, že cestujete vlakom, alebo autobusom, ponúkame vám možnosť presunúť sa z Liptovského Mikuláša do Hotela 

Permon nami objednaným autobusom.  

Autobus bude pristavený na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši  23.6.2021 o 10:15 hod., odchod o 10.30 h. 

Po skončení podujatia bude rovnaká možnosť, autobus bude odchádzať v prípade záujmu (min. 10 ľudí) z Hotela Permon 

obidva dni: 

- 24.6.2021 o 17.00 (k vlaku smerom na východ 17:58 –R-605 Tatran) 

- 25.6.2021 o 15:00 hod. (k vlaku smerom na východ 15:58–R 607 Tatran) 
 

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 10 € za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, prosím Vás o jej 

objednanie, pripočítanie prepravného k vložnému a úhradu celej sumy naraz. 

 

Kontakt na hotel: 

GRAND HOTEL PERMON**** 
Podbanské, Vysoké Tatry 
Slovenská republika 
Poštová adresa: 
Grand hotel Permon, s.r.o. 
032 42 Pribylina 1486 
Tel.:  +421-52-471 01 11       
Rezervácie: +421 914 33 00 33       
Fax: +421-52-449 01 33 
E-mail: hotelpermon@hotelpermon.sk 
GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E 
Zastávka autobusu: "Pribylina - Permon" alebo "Pribylina - Zruby"(informujte sa prosím u šoféra autobusu 
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Táto pozvánka spolu s prihláškou (tlačená) je určená pre vašu vnútornú potrebu. 

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 môžete 

použiť ako doklad k úhrade vložného = účtovný doklad. 
 

 

 

 

 

 

ktoré sa uskutoční v Grandhoteli Permon, Podbanské 

Vyberte a zaškrtnite:   2-dňové podujatie: 23.- 24.6.2021    

                       3-dňové podujatie: 23.- 25.6.2021    

 

Člen RVC        Ktoré RVC:                                     Nečlen RVC 

 

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

  

 

Účastníci: 

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

  

  

 

Ubytovanie v 2, resp. 3-posteľových izbách. Budem ubytovaný s: 

 

 

 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                 uhradili z nášho účtu č.  

čiastku                                            €   pre                        (koľkých )  účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB,  

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

VS: 23240621 (2 dni) / resp. 23250621 (3 dni),  KS: 0308,   ŠS: IČO organizácie 

 

V                                                                                               , dňa                                         
 

 

 

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

                                                                                                                                                              pečiatka a podpis  

 

  

  

  

    

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE 
 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE 

EKONÓMKY A ÚČTOVNÍČKY OBCÍ A VÚC A NIMI ZRIADENÝCH RO A PO  
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