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                                                                                                                                                                                  RVC Prešov –68/2022 
Vás pozývajú na – webinár/videoseminár 

 

  

 

 

 
 

 
 

Cieľová skupina:  hlavní kontrolóri obcí, miest, mestských častí, VÚC, zamestnanci na úseku kontroly, volení 
predstavitelia – starostovia a poslanci, zamestnanci samosprávy a ich RO a PO, ostatní záujemcovia 
o problematiku 
  
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania: 
Webinár:                 6.12.2022 /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:       7. - 13.12.2022 (do 24:00 h) 

Videoseminár = záznam z webinára 
 

   LEKTORKA: 

   Ing. Mária Kasmanová 
 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

   pre členov RVC PO, KE, MI:        22,- €/účastník 

   pre nečlenov RVC PO, KE, MI:    39,- €/účastník 

   IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254 

   VS:  061222 

PROGRAM: 
 

1. Právna úprava vedenia pokladnice  
2. Pokladnica a ostatné účtovné doklady v rámci obehu účtovných dokladov – vnútorný predpis po 

novele zákona o účtovníctve  
3. Evidencia došlých faktúr a ostatných účtovných dokladov + krycí list po novele zákona o účtovníctve  
4. Poskytovanie a účtovanie preddavkov z pokladnice  
5. Reprezentačné výdavky a výdavky na propagáciu – vnútorný predpis  
6. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady – základné náležitosti  
7. Vedenie pokladničnej knihy – základné náležitosti  
8. Inventarizácia pokladnice  
9. Účtovanie pokladnice – základné účtovné prípady  
10. Účtovanie platieb uskutočnených platobnými kartami  
11. Účtovanie zaokrúhľovania po 1.7.2022 12. Pokladnica a základná finančná kontrola  

 
Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu 
s linkom na webinár, resp. videoseminár. 

 
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie 
a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady. 
 

ÚČTOVNÝ DOKLAD 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný e-
mail),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. 
 

 

 

KONTROLA VEDENIA POKLADNICE  
a obehu účtovných dokladov  

 

* webinár/videoseminár* 
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PRIHLÁŠKA 

AKO SA NA PODUJATIE PRIHLÁSIŤ? 

Prihlasovanie na podujatia RVC je už  elektronické. Prihlásenie klikom na modrú šípku označenú 
„Prihláška“. Týmto vstúpite priamo do podujatia na našom webe, kde si môžete prečítať obsah, 
podmienky účasti a priamo sa na podujatie aj prihlásiť. Vyplníte elektronickú prihlášku a odošlete jedným 
klikom. 
Po korektnom vyplnení vám príde automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete použiť ako 
účtovný doklad. 
 
 
 

Citát:                       
„Poznať iných je znakom inteligencie, poznať seba je znakom múdrosti.  
Ovládať ostatných je znakom sily, ale ovládať seba je skutočná moc.“ 

                                                                                                                                                                                           Lao Tzu       
 
So srdečným pozvaním,                
                                                      Ing. Dušan Verčimak,    riaditeľ RVC Prešov 
.................................................................................................................................................................................................... 

 

Pokyny k webináru: 
 

 Uzávierka prihlášok na webinár:  5. 11. 2022 (+ prístup k záznamu od 7. 12.. do 13. 12. 2022) 
 Prihlasujte sa 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, t.j. od 8:30 – 8:55 h 
 Po kliknutí na link vyberte možnosť: „Join with Audio“ a ste na webinári (samozrejme len v prípade, že je 

spustený, teda od 8:15 h) 
 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.  
 Rýchlosť vášho internetu si môžete aj merať: www.speedmeter.sk 
 Z webinára spracúvame video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúcich 5 pracovných  dní.  
 

Pokyny k videosemináru: 
 

 Uzávierka prihlášok:  6. 12. 2022, resp. až do 13. 12. 2022 
 Video bude sprístupnené v termíne:  7.  – 13. 12. 2022 (do 24:00 h) 
 Prístup je možný z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré je pripojené k vášmu mailu. 

Video si nebude možné stiahnuť. 
 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 7. 12. 2022. 
 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. 

 

https://www.rvcvychod.sk/presov/prihlaska.php?pr=2021
http://www.rvcvychod.sk/
http://www.speedmeter.sk/
http://www.rvcvychod.sk/

