
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

Potvrdzujeme, že sme dňa ................................ 

uhradili z nášho účtu: (číslo)............................. 

čiastku ..................... € pre (počet).................  

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

................................, VS .................................. 

 

Akreditovaný kurz 
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE/MESTÁ/VÚC 

A ICH RO 

 

Lektor:    

Ing. Terézia Urbanová 

   

 

 

 

  

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo   

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 
V ............................ dňa ........................ 2021 

 

Pečiatka a podpis 
 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 
 „Neúspešní ľudia, ak s niečím nie sú 

spokojní, hľadajú vinníka.“ 
 

Miroslav Veselý 

 
 
 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

a 

Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. 

 

Vás pozývajú na 

5-dňový akreditovaný kurz 

 

 
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE 

OBCE/MESTÁ/VÚC A ICH RO 

 

 

 

 

Martin                                    23. – 27. august 2021 
Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 

 

Akreditovaný kurz s certifikátom 

Ministerstva školstva SR 

číslo akreditácie  

2471/2018/29/1 

40 hodín 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcmartin.sk/


PROGRAM 

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, rozpočtových a príspevkových 

organizácií. Vymedzenie a zriaďovanie rozpočtových a príspevkových 
organizácií, financovanie a hospodárenie rozpočtových organizácií, 

príspevkových organizácií, 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                          

Lektor:     Ing. Terézia URBANOVÁ 
 

Poznámka: Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného 

kurzu. Podmienkou získania osvedčenia je účasť na akreditovanom kurzu 
a záverečný písomný test.  

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:               23. – 27. august 2021 

Začiatok:      800 -830    hod – prezentácia 

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  31. máj 2021 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 310,00€/účastník 

nečlen RVC 350,00€/účastník 
 

 
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC : IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená 

pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku 

a má platnosť faktúry. 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 23270821 ŠS: IČO organizácie 

do 31. mája 2021 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 17. február 2021 

 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na 5-dňový 40 hodinový akreditovaný kurz 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE 

OBCE/MESTÁ/VÚC A ICH RO, 
 

ktorý sa uskutoční v dňoch   

23. – 27. augusta 2021 

 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

............................................................................... 

Titul, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia: 

(údaje sú potrebné na vystavenie osvedčenia) 
 

...........................................................

...........................................................

........................................................... 
 

(Osobné údaje budú použité len v súvislosti s vydaním 

osvedčenia a evidencie na MŠ SR v zmysle platnej legislatívy.) 
 

E-mail: ________________________________ 
 

Tel.: _________________________________ 

 

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 

 
  

V _________________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 31. 5. 2021 môžete poslať  

na e-mail:  rvc@rvcmartin.sk  alebo potvrdiť priamo na 

www.rvcmartin.sk prípadne www.avs-rvc.sk  

 

mailto:rvc@rvcmartin.sk
http://www.rvcmartin.sk/
http://www.avs-rvc.sk/

