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POZVÁNKA NA ONLINE SEMINÁR   
9. marca 2021 (utorok) o 09.00 h. 
 

Po skončení online seminára budete mať od nasledujúceho  
dňa 10.3.2021 od 7:00 h do 11.3.2021, do 23:00 h  

k dispozícii ZÁZNAM z online seminára. 
Ako si pozrieť záznam, nájdete v pokynoch viď druhá strana pozvánky. 
 

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO  
PRE OBCE V ROKU 2021. 

Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. 
 

LEKTORKA:   Ing. Terézia URBANOVÁ, audítor    
SEMINÁR ODPORÚČAME:   - účtovníci, ekonómovia obcí a miest.        

PROGRAM:     

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2021 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, 
konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov) 

2. Poznámky k 31.12.2020 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti v zmysle Metodické usmernenie MF SR č. MF/007657/2020-352 k 
uzatvoreniu účtovníctva a zostaveniu individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné 
celky a štátne fondy 

3. Účtovanie a rozpočtovanie:  
- výsledku hospodárenia; - konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií 

dobropisov; - refundácií; miezd a depozitu; preplatkov/nedoplatkov zo sociálneho a zdravotného poistenia; dobrovoľníckej činnosti; 
autorských honorárov; transferov (bežných a kapitálových): projekty EÚ, vrátenie neoprávnených výdavkov z projektov EÚ, Fond na 
podporu umenia, Environmentálny fond, Dobrovoľná požiarna ochrana, Slovenský futbalový zväz, Úrad vlády, Erasmus+; 
dotácií fyzickým osobám; majetku: výdavky na materiál, webové stránky, ÚPN, bezplatne nadobudnutý/odovzdaný majetok, majetok 
nadobudnutý za „symbolickú cenu“ ; zásob: bezplatne nadobudnuté/odovzdané zásoby, zásoby nadobudnuté za „symbolickú cenu“ 
na podsúvahových účtoch; podnikateľskej činnosti (zisku z PČ) ; platba/inkaso platobnou kartou; parkovacie karty; úroky z omeškania; 
poistné a daň z poistenia; KOaDSO; pokuta a úrok z omeškania; finančná náhrada za výrub drevín; poplatok za rozvoj; inkaso za dobývací 
priestor; poplatok za znečistenie ovzdušia;  finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, zo školského stravovania; 
bankových úverov; úverov zo ŠFRB; školského stravovania 

4. Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie): 
- účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020 použitých v roku 2021; účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu. 

5. Opatrenia v súvislosti s COVID -19  

6. Výročná správa k 31.12.2020 

Účastníci obdržia: vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej časti Poznámok 
Otázky pre lektora je potrebné zasielať cez formulár: https://forms.gle/GzkjUfMmNPjBrwAv5 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 

Poplatok pre členské obce, mestá a ich RO/PO:   
 20,- € /1 osoba / online seminár + prístup k záznamu z online seminára 

Poplatok pre nečlenov:   
 40,- € /1 osoba / online seminár + prístup k záznamu z online seminára 

- účastnícky poplatok uhraďte VOPRED TAK, ABY NAJNESKÔR 5.3.2021 BOLA PLATBA PRIPÍSANÁ  na účet organizátora:  
IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 3002, BIC kód banky KOMASK2X, VS: 932021, ŠS: IČO vedený v Prima banka a.s.., 
pobočka Trenčín.  Do kolónky „Informácia pre príjemcu“ uveďte skratku organizácie, školy, školského zariadenia a názov 
obce/mesta.   Zaslaním 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. 
RZMOSP nie je platiteľom DPH, t.j. združenie nie je povinné vystavovať faktúru. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti 
účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 Z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. Poplatok je stanovený dohodou v zmysle 
Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách. V poplatku sú zahrnuté: režijné náklady organizátora, lektora, pracovno-študijný materiál.  
 
 



PROSÍM ČÍTAJTE POZORNE: 
• Prihlásiť  sa  na  ONLINE SEMINÁR môžete obratom, najneskôr 5. marca 2021 do 10:00 h  cez formulár  

https://www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia/ . V termíne do 5.3.2021 musí byť zrealizovaná aj úhrada poplatku. 
• Veľmi dôležité je, aby ste v prihlasovacom formulári uviedli meno a e-mailovú adresu účastnícka ONLINE SEMINÁRA. 
• Ak prihlasujete z jednej organizácie viacerých účastníkov, ktorí budú sledovať seminár na viacerých PC v rámci 

úradu/školy/inštitúcie, je potrebné uviesť VIACERO E-MAILOVÝCH ADRIES, teda podľa počtu prihlásených a PC, napr. 
Dvaja účastníci, dva x PC,  dve e-mailové adresy. 

• Deň pred konaním ONLINE SEMINÁRA účastník dostane PRACOVNÝ MATERIÁL, ktorý odporúčame vytlačiť si a mať 
počas ONLINE SEMINÁRA k dispozícií a robiť si doň poznámky.   

• ONLINE SEMINÁR JE Z NAŠEJ STRANY CHRÁNENÝ PROTI ZNEUŽITIU A ŠÍRENIU.   

• Z RVC Nitra deň pred ONLINE SEMINÁROM obdržíte e-mail, ktorý bude obsahovať Pokyny na sprístupnenie ONLINE 
seminára – LINK. LIVE prenos cez www.rvcnitra.sk. Tento LINK je viazaný na jednu e-mailovú adresu a nie je možné 
ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej 
osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. Taktiež konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na 
viacerých počítačoch.  

• LINK na ONLINE  SEMINÁR si aktivujte 9. marca 2021 cca 30 min. pred začiatkom,  skontrolujte, či funguje 
obraz, zvuk. V prípade technických problémov volajte:  Ing. Ivan Koprda, +421 903 484 542.   

• Do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie.  
• Otázky pre lektora je potrebné zasielať cez formulár: https://forms.gle/GzkjUfMmNPjBrwAv5 
• Na záver ONLINE SEMINÁRA bude vyhradený priestor na otázky, ktoré lektor prečíta a zodpovie.   

TECHNICKÉ POŽIADAVKY: 
• Stolový PC s externými reproduktormi, notebook, smartphone alebo tablet, ktorým sa viete pripojiť 

prostredníctvom údajov, ktoré dostanete od nás e-mailom deň pred online seminárom,  
• Pripojenie na internet, odporúčame PC pripojiť cez kábel alebo cez WIFI (len ak máte rýchly internet), 
• Ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým 

internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme ��� 
• POZOR! Ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail 

atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na web stránku 
www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com 
 

POKYNY AKO SI POZRIEŤ ZÁZNAM Z ONLINE SEMINÁRA 
 

Z ONLINE seminára získavate BONUS - AUTENTICKÝ ZÁZNAM, ktorý si môžete pozrieť JEDEN KRÁT v jednom z 2 dní. Je 
na Vás, ktorý konkrétny deň a hodinu si záznam pozriete. Záznam bude sprístupnený po ONLINE seminári na druhý deň 
od 7:00 h., kedy najneskôr 30 min. vopred obdržíte z  RVC Nitra e-mailom nové POKYNY na spustenie ZÁZNAMU. Pôjde 
o nový LINK s unikátnym kódom a bude platiť  do 23:00 h. posledného dňa.  
DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:  - rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť (v kancelárii alebo doma), - vybrať si deň, 
kedy budete mať dostatok času si záznam pozrieť, lebo nie je možné sa k nemu v iných dňoch vrátiť a opakovane pozrieť, 
- ZÁZNAM nie je možné PRETÁČAŤ a uložiť do PC. 
 

 

Vytváranie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov z ONLINE SEMINÁRA JE ZAKÁZANÉ taktiež je 
ZAKÁZANÉ šíriť materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú prihlásené na seminár. Za obsah prednášky 
zodpovedá lektor. Obsah online seminára je aktuálny k dátumu jeho vysielania.  
 

S pozvaním  
 

Mgr. Jaroslava Pupišová, riaditeľka kancelárie združenia, +421 905 680 840  
 
 
 
 
 
 

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA  – REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM TRENČÍN   
JE ČLENOM  

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


