
SEMINÁR ODPORÚČAME: 
• mzdovým a personálnym zamestnancom 

obcí miest, škôl a školských zariadení, 
ostatným rozpočtovým a príspevkovým 
organizáciám.  

 

 

 

Mzdová účtovníčka  
- IV.Q roku 2019 

 
� Suma životného minima platná od 

1.7.2019 a jej vplyv na : 
o výkon exekučných zrážok 

o daňový bonus 

o prídavok na dieťa, predčasný 
starobný dôchodok 

� Minimálna mzda a minimálne mzdové 
nároky v roku 2020 
o Zákonník práce 
o doplatok do sumy minimálnej mzdy 
o zvýšenie hodnoty príplatkov od 

1.1.2020  
� Mzda / plat pri príležitosti  obdobia 

letných dovoleniek a  vianočných 
sviatkov 
o 14. mzda / odmena v roku 2019 
o 13. a 14. mzda / odmena v roku 

2020, 2021 
� Školský/akademický rok 2019/2020 

o dozvuky predchádzajúceho 
školského/akademického roka 
opakované ročníky, prerušenia,  
preložené skúšky, štátnice 

o daňový bonus - preplatok, 
nedoplatok z prázdninového 
obdobia 

o dohody o brigádnickej práci 
študentov  

o dokedy a s kým 
 

� Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre 
VS a ŠS na rok 2020 

 

� Zdravotné a Sociálne poistenie  
- komplexný prehľad odvodov pri práci  
na  
- dohodu o vykonaní práce,  
- dohodu o pracovnej činnosti 
- dohodu o brigádnickej práci študentov 
- odvody pri vyplatení príjmu  
po skončení pracovného pomeru 
- vysporiadanie ročného zúčtovania  
zdravotného poistenia za rok 2018  
z pohľadu zamestnanca zamestnávateľa 
- novela zákona o sociálnom poisteni  
č. 138/2018 Z.z. – časť účinná  
od 1.1.2020 
- zvyšovanie dôchodkového veku  
od 1.1.2020 
- Vianočný príspevok – nový výpočet,  
nové výšky 
 

� Zákonník práce § 152a ... Rekreácia 
zamestnancov 
o problémové oblasti ktoré musíte 

doriešiť do konca roka 2019 
o rekreácia zamestnancov v roku 2020 
 
 

� Dovolenka po skončení hlavného 
dovolenkového obdobia  
o nenechávajte si na poslednú chvíľu 

rozhodovanie o nevyčerpanej 
dovolenke za rok 2018   

o krátenie dovolenky 
 

� Zopár poznámok k Zákonu č.18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov ... GDPR - 
zoznam spracovateľských operácií, 
ktoré podliehajú požiadavke na 
posúdenie vplyvu 
o metodika spracúvania osobných 

údajov v prostredí škôl ... dokument 
Úradu na ochranu osobných údajov 

o fotografie osôb a udalostí 
o  škola 
o  zamestnanie 
 

� Pripravované zmeny v zákonoch : 
o č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom 

poistení 
o č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom 

poistení 
o č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov 

z pohľadu závislej činnosti   
o č. 311 / 2001 Z.z. Zákonník práce 

a iné 
 

� Parametre platné pre rok 2020 
o v sociálnom poistení, v zdravotnom 

poistení 
o v dani z príjmov zo závislej činnosti 

 

o Diskusia  
 
 



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na odborný seminár 

Mzdová účtovníčka - IV.Q roku 2019, 
                      ktorý sa bude konať dňa  4.12.2019 

najjednoduchšie prihlásenie sa 
cez www.avs-rvc.sk 

 
Obec, mesto, škola, organizácia: 
______________________________ 
e-mail: _________________________ 
Telefón: ________________________ 
Mená účastníkov: 
1._____________________________
2._____________________________ 
Potvrdzujeme,  že  sme  poukázali    prevodným 

príkazom poplatok vo výške _________ € 

za __účastníka/ov  s  VS: 382019, ŠS: IČO 
organizácie (PLATBY V  HOTOVOSTI 
NEPRIJÍMAME) na  Vaše číslo účtu: 
0666053002/5600, IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 
3002, BIC kód banky KOMASK2X,  vedeného 
v Prima banka Slovensko, Trenčín z nášho 
účtu číslo:  

___________________________ 
vedeného v peňažnom ústave:  

___________________________ 
Poplatok uhraďte VOPRED TAK, ABY NAJNESKÔR 

DEŇ PRED KONANÍM ŠKOLENIA BOLA PLATBA 

PRIPÍSANÁ  na účet organizátora. 
 
V ______________ dňa __________ 
 
 
 

                    _______________________ 
podpis, pečiatka 

 
Adresa: RZMOSP – Regionálne   vzdelávacie 
centrum,  K dolnej stanici 20A (budova TSK), 
911 01 Trenčín, e-mail: rvctn@stonline.sk,  

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
 

Lektor:  Ing. Pavol KUKUČKA 
Termín: 4. decembra 2019  

začiatok o 9.00 h 
- prezentácia od 08.30 h  
- predpoklad. ukončenie 13.00 h 

Miesto: Dom armády (ODA) 
        - univerzálna sála 
        Ul. Hviezdoslavova 16 
  Trenčín  
Poplatok:    18,- € /1 osoba – členské 

obce/mestá a ich RO/PO 

28,- € /1 osoba nečlenovia 
- účastnícky poplatok uhraďte VOPRED TAK, ABY 
NAJNESKÔR DEŇ PRED KONANÍM ŠKOLENIA 
BOLA PLATBA PRIPÍSANÁ  na účet číslo: 
0666053002/5600, IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 
3002, BIC kód banky KOMASK2X, VS: 382019, ŠS: 
IČO vedený v Prima banka a.s.., pobočka Trenčín. Do 
kolónky „avízo príjemcovi platby“ uveďte skratku vašej 
školy, organizácie a názov obce/mesta. PLATBY V  
HOTOVOSTI  NEPRIJÍMAME. Poštovou poukážkou 
poplatok NEPLAŤTE,  
- zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah 
medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom seminára, - 
organizátor: RZMOSP Trenčín, registrácia: KÚ Trenčín č. 
47/2000/20.7.2000 IČO: 34006273,  DIČ: 2021265081,- 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 údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s 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. 

Uzávierka prihlášok: 
-  záväznú prihlášku zašlite obratom, najneskôr  
do 2.12.2019 na adresu: RZMOSP – Regionálne   
vzdelávacie centrum,  K dolnej stanici 20A 
(budova TSK), 911 01 Trenčín,  
e-mail: rvctn@stonline.sk, Najjednoduchšie prihlásenie 
sa cez www.avs-rvc.sk, záložka TRENČÍN. 
 
 
 
 
         Mgr. Jaroslava Pupišová 

             riaditeľka kancelárie združenia 

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ 
STREDNÉHO POVAŽIA 

K dolnej stanici 20A, 911 01 TRENČÍN 
�:  032 – 7432 091, ����: rvctn@stonline.sk 

registrácia: KÚ Trenčín č. 47/2000/20.7.2000 
IČO: 34006273    DIČ: 2021265080 

 

 
 

VÁS POZÝVA  
NA ODBORNÝ SEMINÁR 

 

Mzdová 
účtovníčka  

- IV.Q roku 2019 
        

 
 
 
 
 
_______________________________________ 
 
Dátum: 4. decembra 2019  
Začiatok: 09.00 h 
Miesto: Dom armády (ODA) 
       - univerzálna sála 
        Ul. Hviezdoslavova 16 
  Trenčín  
 


