
 

 

RVC ROVINKA 

JE ČLENOM 
 

 
 

Aktuálne podujatia  

RVC Rovinka 

 

www.avs-rvc.sk 

 

kliknite na Rovinka,  

zobrazí sa stránka RVC Rovinka,  

na ľavej strane pozrite MENU,  

kliknite na PODUJATIA,  

zobrazí sa Vám zoznam seminárov, 

vyberte si podujatie, o ktoré máte záujem 

a kliknite  NÁZOV PODUJATIA – 

otvorí sa Vám PRIHLÁŠKA,  

vypíšte požadované údaje a  

kliknite POSLAŤ 
 

 

 

 

 

-  automaticky obdržíte oznámenie o potvrdení 

prijatia Vašej prihlášky  

na Vami zadaný e-mail. 

Pri každom NÁZVE PODUJATIA 

nájdete POZVÁNKU 

 

 
 

 

 POZVÁNKY NA VŠETKY SEMINÁRE, 

resp. AKREDITOVANÉ KURZY  

ZASIELAME UŽ LEN                                   

V ELEKTRONICKEJ PODOBE, preto Vás 

prosíme o prihlasovanie cez WEB stránku 

cez NASLEDOVNÝ LINK 

http://www.avs-rvc.sk/rovinka/podujatia/ 
 

PRIPRAVUJEME 
 
 

 

 

NOVEMBER 2019 
 
 

07.11.2019 /štvrtok/ 

Evidencia obyvateľov 

JUDr. Marek Dlapa 
 

 

15.11.2019 /piatok/ 

Mzdová účtovníčka v IV. Q roku 2019 

Ing. Pavol Kukučka 

 

19.11.2019 /utorok/ 

Výrub drevín 

JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 

 

22.11.2019 /piatok/ 

Účtovná závierka RO a PO za rok 2019 

Ing. Terézia Urbanová 

 

28.11.2019 /štvrtok/  

Účtovná závierka za rok 2019 pre mestá, obce 

a VÚC 

Ing. Terézia Urbanová 

 

 

 
 

 Ponuka bude doplnená podľa aktuálnych 

legislatívnych zmien,                                    

 príp. Vašich požiadaviek a návrhov. 

 

 RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum  

Majerská 326, 900 41  Rovinka 

                       mobil: 0902 388 227 

IČO: 311 03 031, DIČ:2020683995 

e – mail: rvc.rovinka@stonline.sk 

www.avs-rvc.sk 

 

 

Vás pozýva 

na odborný seminár 

 
 

ÚČTOVNÁ 

ZÁVIERKA 

V  

OBCIACH  

K  

31.12.2019 
 

 

ROVINKA                               28.11.2019 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.avs-rvc.sk/rovinka/podujatia/
mailto:rvc.rovinka@stonline.sk


PROGRAM:   

 

 Účtovná závierka ako zákonná 

povinnosť a účtovná uzávierka  

 Súčasti účtovnej závierky 

v zmysle zákona o účtovníctve  

 Práce vykonané pred 

uzatvorením účtovných kníh : 

kontrola bilančnej kontinuity; 

inventarizácia a  zaúčtovanie 

inventarizačných rozdielov, 

zaúčtovanie účtovných prípadov 

na účtoch, ktoré k poslednému 

dňu účtovného obdobia 

nevykazujú zostatok; účtovanie 

kurzových rozdielov; doúčtovanie 

účtovných prípadov bežného 

účtovného obdobia; zaúčtovanie 

odpisov, zaúčtovanie časového 

rozlíšenia nákladov a výnosov; 

opravné položky, rezervy, 

výpočet výsledku hospodárenia; 

výpočet a zaúčtovanie splatnej 

dane z príjmov, uzatvorenie 

okruhu školskej jedálne  

 Uzavretie účtovných kníh           

a zostavenie účtovnej závierky - 

Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, 

Poznámky 

 Osobitosti účtovania  

 Rozpočtové pravidlá a ich 

najdôležitejšie ustanovenia. 

Rozpočet, rozpočtové 

provizórium, rozpočtová 

klasifikácia, výkaz FIN 1 - 12. 

Prebytok, schodok, rezervný 

fond. 

 DISKUSIA 

 

 

 ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
 

Lektor:      Ing. Terézia URBANOVÁ 

                    

Termín:     28. november 2019 /štvrtok/ 
                   

Miesto:       veľká zasadačka č. 401 
                   Technický a skúšobný ústav  

                       pôdohospodársky - TSÚP  
                   900 41  Rovinka Majerská č. 326 
  

Začiatok:    o 9 h                   
 - prezencia od 8,30 h 

                 ! Prosíme o dochvíľnosť ! 
 

Účastnícky poplatok:  

      člen RVC                      25€/osoba      

  nečlen RVC                      50€/osoba 
  

POPLATOK za seminár je potrebné uhradiť 

VOPRED, najneskôr 2 dni pred uskutočnením 

seminára musí byť platba pripísaná  na účet 

organizátora č.ú:  35-0025733112/0200,   

IBAN: SK86 0200 0000 3500 2573 3112,  

SWIFT (BIC) KÓD: SUBASKBX  

VS: 28112019, ŠS: IČO obce/mesta/RO/PO 

Doplňujúce údaje: NÁZOV OBCE/MESTA/RO/PO 

Zároveň sa do 14.11.2019 prihláste cez web stránku 

http://www.avs-rvc.sk/rovinka/ príp. nám zašlite 

záväznú prihlášku e-mailom na adresu 

rvc.rovinka@stonline.sk.  
Organizátor: -RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, 
IČO: 31103031 DIČ: 2020683995 –poplatok je stanovený dohodou 

v zmysle Z. č. 18/1996 Z. z. o cenách, -v poplatku sú zahrnuté režijné 

náklady organizátora, lektora a občerstvenie, -nie sme platcami DPH, 
-pozvánka obsahuje všetky potrebné údaje k úhrade poplatku a spolu 

s príjmovým pokladničných dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade 

poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie, -v zmysle ochrany autorských 
práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať 

obrazové a zvukové záznamy, -v prípade neúčasti poplatok 

nevraciame 

So srdečným pozvaním 

 
Mgr. Petra Kardošová 
 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 

na odborný seminár “Účtovná závierka v obciach         

k 31.12.2019“ ktorý sa uskutoční dňa 28.11.2019         

vo veľkej zasadačke č. 401 TSÚP v Rovinke. 
 
 

 

Prihlásiť sa môžete najneskôr 

 

do 14.11.2019 

 

 

Prihlášky neposielajte poštou. 

 

 

Prihlasujte sa cez elektronické formuláre 

www.avs-rvc.sk v časti ROVINKA: 

https:www.avs-rvc.sk/rovinka/podujatia 

 

 

Do časti mailová adresa napíšte mail, na ktorý 

Vám máme aj zaslať prípadné materiály  

zo seminára, najlepšie pracovnú mailovú adresu 

účastníka seminára. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vaše požiadavky a návrhy: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
 

V prípade Vašej neúčasti nevzniká nárok na vrátenie 

účastníckeho poplatku, je možné poslať náhradného účastníka. 

Za porozumenie ďakujeme. 

 

http://www.avs-rvc.sk/rovinka/
mailto:rvc.rovinka@stonline.sk
http://www.avs-rvc.sk/

