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                                                                          Vás pozýva na vzdelávacie podujatie               RVC Michalovce – 15 /2023 

  

 

 

 
 

 
 
 

Cieľová skupina:    ekonómovia/-ky, účtovníci/-ky obcí, miest, mestských častí, VÚC a nimi zriadených rozpočtových        
a príspevkových organizácií, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o tému 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  

Dátum konania:   21.3.2023/ utorok 

Miesto konania : Michalovce , MSKs,  

                               Námestie osloboditeľov 25, 

                                

 Začiatok :                           9.00 h  ( Prezencia od 8.30 h) 

Predpokladaný záver :      13.00 h 

Uzávierka prihlášok:          17.3.2023 

 

  LEKTORKA: 

    Ing. Terézia Urbanová 

 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

   pre členov RVC MI:       25,- €/účastník 

   pre nečlenov RVC MI:   40,- €/účastník 

   IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001                     

   VS:  210323 

                           

PROGRAM: 

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (zákon 
o účtovníctve, postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné 
výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)  

 

2. Novela zákona č.431/2002 Z.z.  o účtovníctve účinná od 1.1.2023 
 

3. Nové Postupy účtovania pre obce/VÚC a ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti od 1.1.2023.  
Najdôležitejšie zmeny a praktické príklady. 

 

4. Poznámky k 31.12.2022 - vysvetlenie textovej a tabuľkovej časti  
 

5. Špecifické príklady účtovania  
 

6. OBCE/VÚC: Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba 
a použitie): 
- účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022 použitých v roku 2023  
- účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu 

 

7. OBCE/ VÚC: Výročná správa k 31.12.2022  
 

8. RO a PO: Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii v jej 
zriaďovateľskej pôsobnosti  
- účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022 použitých v roku 2023 
- účtovanie použitia rezervného fondu obce v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených 

obcou 
 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii prípadne 
e-mailom 
Vzory: vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej časti Poznámok 

 

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a ich RO a PO v roku 2023 
Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady 

 

    * prezenčná forma *  

 

PRIHLÁŠKA 

http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcmichalovce@gmail.com
https://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=2073
https://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=2073
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Citát na tento deň:  
„Za každú minútu hnevu, strácate šesťdesiat sekúnd šťastia.“ 

Ralph Waldo Emerson  

 
 

So srdečným pozvaním,           
                                                   Ing. Lucia Pavliková, MBA, riaditeľka  RVC Michalovce 
 

ÚČTOVNÝ DOKLAD 
 

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 
Michalovce nie je platcom DPH.  
 

AKO sa na podujatie prihlásiť? 
 
Prihlasovanie na podujatia RVC je elektronické, klikom na pole označené „Prihláška“. Týmto vstúpite 
priamo do podujatia na našom webe, kde si môžete prečítať obsah, podmienky účasti a priamo sa na 
podujatie aj prihlásiť. Po vyplnení odošlete jedným klikom. Odpoveďou je potvrdenie prihlásenia, ktoré 
môžete použiť ako účtovný doklad. 
 

 

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

