Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Košice
RVC Košice – 2022/21

Vás pozývajú na

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE
EKONÓMKY A ÚČTOVNÍČKY OBCÍ, MIEST A VÚC A NIMI ZRIADENÝCH RO A PO
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 druhý 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.

PRIHLÁŠKA
Cieľová skupina:
ekonómky a účtovníčky obcí, miest, mestských častí Košíc, VÚC a nimi zriadených RO a PO, iní záujemcovia
ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania:
Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec
Obed: 12.00 – 13.00 h
Prezencia: 31.5.2022 – od 12.30 – 13.00 h

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Dátum konania:
Dátum konania:
31.5. – 2.6. 2022 / utorok – štvrtok - 3 dni
č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 VS: 31050206
pre členov RVC:
272,- € /účastník
pre nečlenov RVC: 292,- € /účastník

2. deň, 1.6.2022
9.00 – 13.00 h
Ing. Terézia Urbanová
Dlhodobý majetok obcí, RO a PO v ich zriaďovateľskej
pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v
roku 2022

1.deň, 31.5.2022
13.00 – 17.00 h Ing. Mária Kasmanová
Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach
územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie.

3.deň, 2.6.2022
9.00 – 12.30 h
Ing. Erika Kusyová
Základy elektronickej podoby pre ekonómky a účtovníčky

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: 25. máj 2022
Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické
prihlasovanie klikom na ikonku prihlásenia. Platby vložného prijímame výlučne na uvedený účet a do dátumu začiatku
podujatia.
Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný
mail) 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.
Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Motto:
„Pohľad vlády na ekonomiku by sa dal zhrnúť do niekoľkých krátkych frází:
Keď sa to hýbe, zdaň to. Keď sa to stále hýbe, reguluj to. A keď sa to prestane hýbať, dotuj to.“
Ronald Reagan

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:
RVC Košice, Ing. Ľubomíra Borošová
RVC Michalovce, Ing. Lucia Pavliková, MBA
RVC Prešov, Ing. Dušan Verčimak
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA
1. deň: utorok, 31.5.2022
12.00 – 13.00 Obed
od 12.30 Prezencia na seminár
13.00 – 17.00 PRAKTICKÁ APLIKÁCIA CESTOVNÝCH NÁHRAD V PODMIENKACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY, ICH
EVIDENCIA A ÚČTOVANIE.
Lektorka: Ing. Mária Kasmanová
 Okruh osôb, ktorým sa poskytujú cestovné náhrady
 Druhy náhrad pri tuzemskej pracovnej ceste - stravné, náhrady pri používaní cestných motorových vozidiel a ďalšie
náhrady
 Zabezpečenie stravovania zamestnancov od 1.1.2022 + zvýšenie súm stravného od 1.5.2022
 Náhrady pri zahraničných pracovných cestách
 Paušalizácia cestovných náhrad /napr. starostovia obcí, riaditelia škôl/
 Preddavky na náhrady , vyúčtovanie náhrad a splatnosť náhrad
 Účtovanie cestovných náhrad a ich evidencia
 Vnútorný predpis o cestovných náhradách
Od 18.00

Večera

2. deň: streda, 1.6.202
do 9.00
Raňajky
9.00 – 13.00
DLHODOBÝ MAJETOK OBCÍ, RO A PO V ICH ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA
A ROZPOČTOVNÍCTVA V ROKU 2022
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová
 Majetok a jeho právna úprava.
 Členenie majetku na dlhodobý a krátkodobý majetok podľa Postupov účtovania. Charakteristika účtovej triedy 0 Dlhodobý majetok.
 Analytické účty a analytická evidencia majetku. Požiadavky na analytickú evidenciu majetku.
 Kapitálové transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva
 Dlhodobý nehmotný majetok - účtovanie v účtovej skupine 01 - Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)
 Dlhodobý hmotný majetok - účtovanie v účtovej skupine 02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a účtovanie
v účtovej skupine 03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný (DHM)
 Drobný majetok.
 Dlhodobý finančný majetok - účtovanie v účtovej skupine 06 - Dlhodobý finančný majetok
 Oceňovanie majetku podľa zákona o účtovníctve
 Úprava ocenenia majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: opravné položky k majetku, odpisy
majetku.
 Vyraďovanie majetku
 Inventarizácia majetku
 Kontrola účtovníctva a rozpočtovníctva v oblasti majetkového okruhu.
 Vykazovanie majetku v účtovnej závierke.
 Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
 Diskusia
Príloha:: Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.00 – 14.00
Obed
Od 18.00
Večera, malý spoločenský večer
3. deň: štvrtok, 2.6.2022
do 8.30
Raňajky
8.30 – 12. 30 ZÁKLADY ELEKTRONICKEJ PODOBY PRE EKONÓMKY A ÚČTOVNÍČKY
Lektorka: Ing. Erika Kusyová
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 Prijímanie a odosielanie účtovných dokladov a ich spracovanie zaručenou konverziou
▪ transformácia účtovného záznamu
▪ kedy je potrebná zaručená konverzia, kedy len tlač
▪ skenovanie
▪ preukázateľnosť, uchovávanie a sprístupnenie účtovného záznamu audítorovi alebo kontrolórovi
▪ podpisy na účtovných dokladoch, faktúrach, autorizácia interných dokumentov - elektronická podoba
 Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
▪ čo a ako sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv, ako a kde sa zverejňujú objednávky a faktúry, čo sa
vlastne zverejňuje pri faktúre
▪ formáty zverejňovaných dokumentov a údajov
 Zverejňovanie ostatných dokumentov, pri ktorých osobitný predpis ukladá zverejnenie
▪ programový rozpočet, záverečný účet
▪ opendata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.30 – 13.30 Obed, záver podujatia

Doplňujúce informácie:
Ubytovanie v hoteli:
Štandardne poskytujeme ubytovanie v 2-posteľových izbách (v rámci vložného). Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie
v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii Grandhotela Bellevue. Výška doplatku je
40€/ osoba/ noc. Túto službu poskytneme, len ak to dovolí kapacita hotela. Ak takúto požiadavku máte, uveďte to
v prihláške – do poľa „Ubytovaný s:“ napíšte: „jednotka s doplatkom“. Túto možnosť vám potvrdíme až po uzávierke
prihlášok.
Hotel umožňuje ubytovanie aj v 3-posteľových izbách. Ide o samostatné lôžko, nie prístelok. Aj takúto požiadavku uveďte
v prihláške s menami spolu ubytovaných.
Doprava na miesto konania:
AUTOM: GPS = N 49° 08,4' E 20° 13,76'
Z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – smer Smokovce.
AUTOBUSOM: Pravidelné vnútroštátne a medzinárodné linky premávajú priamo do Starého Smokovca.
VLAKOM: z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – Tatranskou elektrickou železnicou do Starého Smokovca.
Grand Hotel Bellevue sa nachádza cca 250 m od autobusovej a železničnej stanice v Starom Smokovci.
Kontakt na hotel:
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
Horný Smokovec 21 , 062 01 Vysoké Tatry , Slovenská republika
http://www.hotelbellevue.sk/
Tel.: +421/ 52 4762 111, +421/ 905 385 271, +421/ 915 790 064

AKO sa na poduajtie prihlásiť?
Voči RVC vás prosíme o 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.

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE

PRIHLÁŠKA

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