
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na 3-dňový seminár pre zamestnancov miest  

a obcí, ktorý  
sa uskutoční v dňoch 27.-29.05.2020  
Hotel ATRIUM ***, Nový Smokovec. 

 

Obec/mesto__________________________ 
Meno, priezvisko, titul___________________ 
____________________________________
Budem pracovať v SKUPINE č.________ 
Mobil________________________ 
 

e-mail_______________________________ 
 
 

Z  dôvodu  organizačného zabezpečenia 

požadované služby označte  x 
 

 doprava – nastúpim: 
 

     Šamorín      7.00h 

    Senec          7.58h 
     

            pôjdem individuálne /uveďte mobil:________/ 

 

  ubytovanie (uveďte meno a obec   
      Vašej/ho spolubývajúcej/ho) 
____________________________________
____________________________________ 
 

Počas pobytu požadujem zabezpečiť 
*bezmäsitú/bezlepkovú stravu: 

 áno                       nie 
 

* nehodiace sa prečiaknite 
 
 

Potvrdzujeme, že sme účastnícky poplatok   
vo výške_______€ s VS:2729052020 
poukázali na Vaše č. účtu  
SK86 0200 0000 3500 2573 3112 vedeného     
vo VÚB BA z nášho  účtu_______________. 
 

 

V_______________________dňa_____________ 
 
                                              _____________ 
                                              pečiatka, podpis 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
                           
Termín:      27. - 29. máj 2020       
                  / streda, štvrtok, piatok / 
         
Miesto:      Hotel ATRIUM *** 
                  NOVÝ SMOKOVEC 

                   
Začiatok:     o 13,00h 

- odchod autobusu v ranných hodinách 
- 29.05.2020 návrat cca o 17.00h 

 

 Nástupné miesta:               Čas odchodu:  
              

1. ŠAMORÍN  - autobusová stanica         7.00h 
 
2. SENEC – na parkovisku pri Tescu      7.58h                   
                        /zástavka SAD Senec – Bratislavská č. d. 57/ 

 Účastnícky poplatok:  
 

     člen RVC   220 €/ osobu /3 dni  
 nečlen RVC   240 €/ osobu /3 dni  
 
 

POPLATOK za seminár je potrebné uhradiť 
VOPRED PO TERMÍNE 30.03.2020, najneskôr však                   
do 20.04.2020  na účet organizátora číslo účtu:         
35-0025733112/0200,  IBAN: SK86 0200 0000 3500 
2573 3112, SWIFT (BIC) KÓD: SUBASKBX  
VS: 2729052020, ŠS: IČO obce/mesta/RO/PO 
Doplňujúce údaje: NÁZOV OBCE/MESTA/RO/PO 
Zároveň sa do 30.03.2020 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, ubytovanie, stravovanie a doprava, -
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, má platnosť faktúry,    
- v zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti 
nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové 
záznamy, - v prípade neúčasti poplatok nevraciame. 

 

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 

 

 
POZÝVAME VÁS 

na 3-dňový  
odborno-konzultačný seminár 

 

 

Skupina č. 1  
Účtovníctvo 

a rozpočtovníctvo  
miest a obcí v roku 2020 

 

Skupina č. 2  
Vymáhanie 

a zabezpečenie daňových 
nedoplatkov 

 

_____________________________________ 

Termín:     27. – 29. máj 2020 

Miesto:     Hotel ATRIUM *** 
      NOVÝ SMOKOVEC 

 

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


Vážení zamestnanci mestských 
a obecných úradov,  

 

 pozývame Vás na 3-dňový odborno-
konzultačný seminár so zameraním             
na profesný rast zamestnancov samosprávy.  
 

 
 

 

SKUPINA č. 1: 
 
 

ÚČTOVNÍCTVO  
A ROZPOČTOVNÍCTVO 

MIEST A OBCÍ V ROKU 2020 
 
 

Lektorka: Ing. Terézia URBANOVÁ 

 
 
➢ Pohľadávky – definícia pohľadávok podľa 
zákona o účtovníctve a oceňovanie, 
analytické účty, evidencia, členenie 
pohľadávok na krátkodobé a dlhodobé, 
pohľadávky a ich účtovanie v hlavnej, 
podnikateľskej činnosti, opravné položky 
k pohľadávkam, odpis a odsúhlasenie 
pohľadávok v účtovníctve a rozpočtovníctve, 
inventarizácia a vykazovanie pohľadávok 
v účtovnej závierke. 
 
➢ Záväzky – definícia záväzkov podľa 
zákona o účtovníctve, oceňovanie, analytické 
účty a analytická evidencia, členenie 
záväzkov na krátkodobé, dlhodobé a ich 
účtovanie v hlavnej a v podnikateľskej 
činnosti, nevyfakturované dodávky, rezervy, 
odsúhlasenie záväzkov v účtovníctve 
a rozpočtovníctve, inventarizácia záväzkov, 
vykazovanie pohľadávok v účtovnej závierke. 
 
➢ Konzultácie a poradenstvo 
 

SKUPINA č. 2: 

 
 
Lektorka: JUDr. Ingrid Ney, PhD. 
 
 

VYMÁHANIE A ZAPEZPEČENIE 
DAŇOVÝCH NEDOPLATKOV 

 
➢ Novela zákonov – Daňový poriadok, 
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 
a Obchodný zákonník 
 
➢ Daňový nedoplatok – nové ustanovenie 
účinné od 01.01.2020 
 
➢ Zabezpečenie daňových nedoplatkov  – 
nové ustanovenie účinné od 01.01.2020 
 
➢ Daňové exekučné konanie – nové 
ustanovenia účinné od 01.01.2020 
 
➢ Konzultácie a poradenstvo 
 
 
 
 

 
 
 

→ počet účastníkov je limitovaný (49) 
počtom miest v  autobuse a  kapacitou hotela.  
 
 

→  v prípade záujmu, ktorý bude prevyšovať 
kapacitu, bude o  zaradení do zoznamu 
rozhodovať termín zaslania záväznej 
prihlášky.  
 
 
 
 

Po 30.03.2020 Vám oznámime,  či ste boli  
na seminár zaradení – účastnícky poplatok 
uhradíte až potom!!! 
 
→ ubytovanie je zabezpečené                  
v 2-lôžkových izbách. V prihláške uveďte 

meno Vašej spolubývajúcej a  obec.  
 

→ odporúčame športovú obuv a oblečenie, 
plavky 
  

→ Hotel ATRIUM *** www.atriumhotel.sk 
 

→ doprava je zabezpečená spoločne 
z nasledovných nástupných miest: 
 

07.00 h – Šamorín autobusová stanica 
( prípoj z BA – nástupište č. 9 o 6,25h ) 
 

07.58h – Senec na parkovisku                
pri hypermarkete TESCO 
( prípoj z BA – nástupište č. 23 o 6,49h, 
vystúpiť na zástavke Senec, Bratislavská      
č. d. 57 ) 
 

-  vo vlastnom záujme buďte na stanovisku 
odchodu autobusu 5 min. vopred. 
 

POZOR! Všetky potrebné informácie       
sú uvedené v  tejto pozvánke, z  tohto 
dôvodu ďalšie pokyny zaradeným 
účastníkom zasielať nebudeme. 

- v prípade nejasností ma prosím 
kontaktujte na telefónnom čísle:  
0902 388 227. 
 
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 
 

 
             Mgr. Petra Kardošová 

            RZOPO RVC Rovinka 


