
PREHĽAD PODUJATÍ S POZVÁNKAMI 

A ELEKTRONICKOU PRIHLÁŠKOU NÁJDETE   

www.avs-rvc.sk 

 

Kliknite na Trnava, zobrazí sa vám stránka RVC Trnava, na 

ľavej strane pozrite MENU, potvrďte PODUJATIA  

https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/, zobrazí sa 

zoznam seminárov, vyberte si podujatie, o ktoré máte 

záujem a KLIKNITE NA JEHO NÁZOV, otvorí sa vám 

PRIHLÁŠKA. Vypíšte požadované údaje a kliknite na 

POSLAŤ. Následne dostanete mailom potvrdenie o prijatí 

prihlášky (môže sa  stať, že Vám príde do SPAMOV, 

skontrolujte si to. Ak máte nastavené automatické 

vymazávanie Spamov – potvrdenie Vám doručené nebude). 

 

Pri každom NÁZVE PODUJATIA nájdete POZVÁNKU, 

ktorú STIAHNITE do PC, vytlačte, pretože pozvánka je aj 

daňovým dokladom pre vaše účtovníctvo.  Prihlasovanie je 

možné až vtedy, keď je zverejnená pozvánka.  

 

 

 

 

RVC Trnava je členom  

 

 
 

 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Začiatok kurzu: 1.júla 2021 
 
Miesto:   zasadačka Okresný úrad      Trnava,  

Kollárova 8, 1.pos.  
V prípade zmeny miesta konania, budeme 
účastníkov VČAS informovať.  
 

Začiatok:  8,30  h (prezentácia od 8,00 h)  
 

CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKOV  
JE LIMITOVANÝ 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK  

310 eur/osoba  pre členov uvedených RVC 

350 eur/osoba NEČLEN uvedených RVC 

VOPRED na účet RVC v Slovenská sporiteľňa, a.s.,  

IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171 

VS 010721, ŠS IČO  
RO v správe pre príjemcu uveďte napr.:  

ZŠ + názov obce (mestá aj ulicu)  

 
o Platba prevodom na účet RVC pri vyššom počte 

účastníkov bude rozhodovať i termín zaplatenia 
poplatku.  

o Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona 
č.18/1996 Z. z. o cenách. Zahrnuté sú v ňom 
náklady na organizáciu, lektora, občerstvenie, réžia 
RVC. Nie sme platiteľmi DPH.  

o Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká 
zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou 
a organizátorom seminára. 

o Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné 
k úhrade a spolu s príjmovým pokladničným 
dokladom resp. výpisom z účtu o úhrade tvorí 
doklad pre zúčtovanie, má platnosť faktúry. 

o  V zmysle autorského zákona nie je možné 
vyhotovovanie zvukového, obrazového záznamu 
seminára !!!!! 

 

 
Mgr. Andrea Briestenská 

RVC Trnava 

Regionálne vzdelávacie centrum 
pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava 
registrácia: ObÚ Trnava, 28.5.2010,  

č. A/2010/07859 

 0905 399 636 
e-mail: zmo@zmo.sk 

IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 NITRA ,ROVINKA, SENICA, TRENČÍN,  
Vás pozýva na seminár 

 

5-DŇOVÝ AKREDITOVANÝ KURZ 
Ministerstvom školstva SR 

 

 
PODVOJNÉ 

ÚČTOVNÍCTVO  

PRE OBCE/MESTÁ, VÚC A ICH 

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE 

 

 

 

 

 

TRNAVA                    1. – 2.JÚLA 2021 
                                  6. – 8.JÚLA 2021 
 

http://www.avs-rvc.sk/
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/
mailto:zmo@zmo.sk


Pozývame VÁS na intenzívny a praktický 
akreditovaný kurz MŠ SR Podvojné účtovníctvo 
pre obce a VÚC a ich rozpočtové organizácie 
v rozsahu 40 vyučovacích hodín, ktoré sú 
rozdelené do 5 dní školení a samoštúdium. 

CIEĽOVÁ SKUPINA: 

účtovníčky/ekonómky pôsobiace na obecných 
a mestských úradoch, školách a školských 
zariadeniach a ostatných rozpočtových 
organizáciách zriadených obcou/VÚC. 

OBSAH akreditovaného kurzu: 

 
1. Právna úprava účtovníctva a súvisiace právne normy 

obcí:  Zákon o obecnom zriadení, Zákon o účtovníctve, 
Zákon o dani z príjmov, Zákon o majetku obcí, 
Obchodný zákonník… 

2. Zásady hospodárenia obcí, VÚC, ROPO. Vymedzenie 
a zriaďovanie ROPO, financovanie a hospodárenie 
ROPO, obcí, VÚC. Rozpočtová klasifikácia príjmov a 
výdavkov, jej charakteristika, organizačné kódovanie, 
funkčná a ekonomická klasifikácia, právna úprava 
rozpočtovej klasifikácie 

3. Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p. a jeho aplikácia v praxi 

4.   Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p. a jeho aplikácia v praxi 

5.   Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. 
6.   Opatrenie MF SR 8. augusta 2007, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 
rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie 
územné celky 

7.   Praktické príklady a vzory v oblasti rozpočtovníctva a 
účtovníctva  (účtovanie v jednotlivých účtových 
triedach, inventarizácia majetku, záväzkov a rozdiel 
majetku a záväzkov, účtovná závierka, osobitosti 
účtovania ) 

8.   Rozsiahly materiál na CD – vnútorné prepisy, vzory 
tabuliek, vzory zúčtovania atď... 

 
 
 
 

 
OSNOVA AKREDITOVANÉHO KURZU: 
 
1. časť: Rozpočtovníctvo 

1. Zákon č.523/2004 Z.z. - vybrané ustanovenia 
2. Zákon č.583/2004 Z.z. - vybrané ustanovenia 
3. Vnútorné predpisy účtovnej jednotky 
 

2. časť: Účtovníctvo 
4. Prehľad vybraných právnych predpisov 

súvisiacich s vedením účtovníctva 
5. Základy podvojného účtovníctva 
6. Základné pojmy a právna úprava účtovníctva 
7. Nová metodika účtovania a vykazovania 
    od 1.1.2008 
8. Transfery 
9. Hospodársky výsledok 
10. Postupy účtovania 
11. Majetok - majetok legislatíva, ÚT 0, odpisovanie 

majetku, opravné položky, účet 355 a prevod 
správy, účet 384, príklady účtovania majetku, 
majetok - evidencia a kontrola, kontrola 
majetkového okruhu 

12. Zásoby - ÚT 1, účtovanie zásob 
13. Finančné účty - ÚT 2 
14. Zúčtovacie vzťahy - ÚT 3, rezervy, účet 351, 
      účet 355, časové rozlíšenie ÚS 38 
15. Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - ÚT 4 
16. Náklady a výnosy - ÚT 5 a ÚT 6 
17. Osobitosti účtovania 
18. Inventarizácia 
19. Účtovná závierka 
 

Odborný garant a lektorka kurzu:  
 

Ing. Terézia Urbanová 
 

 
Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní 
akreditovaného kurzu. Podmienkou získania 
osvedčenia je účasť na akreditovanom kurzu 
a záverečný písomný test.  
 

Účastníci kurzu obdržia kompletný písomný 
pracovný materiál k jednotlivým bodom 
programu kurzu + vzory na CD nosiči  

 

 
 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 

Prihlasujte sa cez elektronické 
formuláre 

www.avs-rvc.sk v časti TRNAVA:  
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/ 

 
Počet účastníkov je LIMITOVANÝ, 

prihlasujte sa čo NAJSKÔR, 

 Uprednostnení budú účastníci prihlásení 

na pôvodný termín v r. 2020.  
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