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                                                                          Vás pozýva na vzdelávacie podujatie                 RVC Michalovce – 5 /2023 

  

 

 

 
 

 
 
 

Cieľová skupina:    mzdári, personalisti, ekonómovia, účtovníci, hospodárky, vedúci zamestnanci, kontrolóri, 
ostatní záujemcovia o problematiku  - obce, mestá, VÚC, RO a PO, školy, DSS a iné organizácie 

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY:  

Dátum konania:   3.2.2023/ piatok 

Miesto konania : Michalovce , MSKs,  

                               Námestie osloboditeľov 25, 

                               malá zasadačka 2.posch. 

 Začiatok :                           9.00 h  ( Prezencia od 8.30 h) 

Predpokladaný záver :      13.00 h 

 Zo seminára si môžete zakúpiť videozáznam, ktorý bude 

sprístupnený v čase 13.-20.2.2023.  

Videozáznam bude zhotovený z podujatia 10.2.2023  

v Košiciach. 

 

  LEKTORI: 

    Ing. Pavol Kukučka 
 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC MI:       25,- €/účastník 

   pre nečlenov RVC MI:   40,- €/účastník 

   IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001                     

   VS:  030223 

                           

PROGRAM: 

➢ Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby  zo závislej činnosti za rok 2022 
o   Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním    

   dane 

• pred a po jeho vykonaní 

• lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa 

• kedy nemôže zamestnávateľ vykonať RZD zamestnancovi 

• vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov 
o    Daňové tlačivá  

• Vyhlásenie ... 

• Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti 

• Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2022 

• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň  

• Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov  
o Nezdaniteľné časti základu dane na :  

▪ daňovníka, manžela / manželku 
▪ príspevky do III. piliera 

o „ Milionárska daň “, nerovná daň 
o Daňový bonus (DB) na vyživované dieťa 

• DB „po starom / po novom   

• ročné zúčtovanie DB za I. a za II. polrok  
o Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie 
o Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 % ( dobrovoľnícka činnosť ) 

 

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 
                                                 Legislatívne zmeny 2022/2023  

 

    * prezenčná forma * (resp. videozáznam) 

 

PRIHLÁŠKA 

http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcmichalovce@gmail.com
https://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=2046
https://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=2046
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➢ Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2023  
o   Mzdové veličiny platné pre rok 2023 
o Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti  

• nezdaniteľné časti základu dane na rok 2023 

• daňový bonus na nezaopatrené dieťa 2023 – mesačný, ročný 
o    Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2023 

• zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov 

• tehotenské, tehotenské štipendium, materské 

• dohody – odvodová odpočítateľná položka  
✓ študenti 
✓ dôchodcovia 
✓ sezońne práce 

• nová povinnosť nahlasovať analytické údaje o svojich zamestnancoch do sociálnej 
poisťovni 

o  Minimálna mzda  
▪ minimálne mzdové nároky 
▪ mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.2023 

o Stravovanie zamestnancov od 1.1.2023 

• zvýšené sumy stravného platné od 1.1.2023 

• stravovacie poukážky v elektronickej forme 
o Zákonník práce –novela účinná od 1.11.2022    

• transpozícia smernice EU 2019 / 1152 a smernice EÚ 2019 / 1158 

• doručovanie – úložná doba 

• bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru  

• podstatné náležitosti pracovnej zmluvy 

• skúšobná doba – doba určitá 

• prechod na inú formu zamestnania 

• úmrtie zamestnanca – odstupné, odchodné 

• zrážky zo mzdy – finančný príspevok na stravovanie 

• dohody – minimálna predvídateľnosť práce 
o otcovská dovolenka 

• novela Zákonníka práce a zákona o Sociálnom poistení 
o    dôchodky od 1.1.2023 

• valorizácia dôchodkov o 11,8 % 

• zmena podmienok na priznanie predčasného dôchodku 

• zmena pri určovaní dôchodkového veku 

• rodičovský bonus a iné 
o    Kolektívna zmluva VS a ŠS na obdobie 1.1.2023 do 31.8.2024    

 
Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii prípadne 
e-mailom 
 
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu seminára, pracovný materiál, občerstvenie, 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 Michalovce nie je platcom DPH.  

http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcmichalovce@gmail.com
https://www.arisan.sk/sk/blog/mzdy-a-personalistika/povinnost-evidencie-analytickych-udajov-zamestnanca
https://www.arisan.sk/sk/blog/mzdy-a-personalistika/povinnost-evidencie-analytickych-udajov-zamestnanca
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V zmysle ochrany autorských práv nie je možné realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál 
v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár. 
 
 

Citát:                                   „ Človek je produktom svojich myšlienok. Čo si myslí, tým sa stane.“ 
                                                                                                                                                                             Mahatma Gandhi    
So srdečným pozvaním,     

       
               Ing. Lucia Pavliková, MBA, riaditeľka  RVC Michalovce 
 
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.
 

http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcmichalovce@gmail.com

