REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA
K dolnej stanici 20A, 911 01 TRENČÍN
: +421 905 680 840 : rvc.trencin@gmail.com
Registrácia: KÚ Trenčín č. 47/2000 IČO: 34006273 DIČ: 2021265081 Naša značka: RZMOSP/2022/2-AK

RVC TRENČÍN VÁS POZÝVA
v spolupráci s RVC Martin, Nitra, Senica a Trnava
na intenzívny a praktický
akreditovaný kurz MŠVVŠ SR v rozsahu 40 vyučovacích hodín,
ktoré sú rozdelené do 5 dní školení a samoštúdia.

AKREDITOVANÝ KURZ S CERTIFIKÁTOM
MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
PRE OBCE, MESTÁ, VÚC A ICH ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE
OTVORENIE KURZU:
24. augusta 2022 (streda) o 8:30 h
ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU: I. časť 24., 25. a 26. augusta 2022 (streda, štvrtok, piatok) v čase od 08:30 – 15:30
II. časť 08. a 09. septembra 2022 (štvrtok, piatok) v čase od 08:30 – 15:30 h

MIESTO REALIZÁCIE KURZU:
LEKTORKA
A ODBORNÝ GARANT KURZU:

zasadačka v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Ulica K dolnej stanici 20A, Trenčín.

Ing. Terézia URBANOVÁ, audítor

KURZ ODPORÚČAME:
•
účtovníkom/ekonómom, ktorí pôsobia na obecných a mestských úradoch, vyšších územných celkoch, školách
a školských zariadenia a ostatných rozpočtových organizáciách zriadených obcou/mestom/VÚC.
PROGRAM AKREDITOVANÉHO KURZU
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

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…
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
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
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
Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
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
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 /
Rozsiahly materiál na CD – vnútorné prepisy, vzory tabuliek, vzory zúčtovania atď...

OSNOVA AKREDITOVANÉHO KURZU:
I. 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

II. časť: Účtovníctvo
1. Prehľad vybraných právnych predpisov súvisiacich s vedením účtovníctva
2. Základy podvojného účtovníctva
3. Základné pojmy a právna úprava účtovníctva
4. Nová metodika účtovania a vykazovania od 1.1.2008
5. Transfery
6. Hospodársky výsledok
7. Postupy účtovania
8. 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
9. Zásoby - ÚT 1, účtovanie zásob
10. Finančné účty - ÚT 2
11. Zúčtovacie vzťahy - ÚT 3, rezervy, účet 351, účet 355, časové rozlíšenie ÚS 38
12. Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - ÚT 4
13. Náklady a výnosy - ÚT 5 a ÚT 6
14. Osobitosti účtovania
15. Inventarizácia
16. Účtovná závierka

Účastníci kurzu obdržia kompletný písomný pracovný materiál
a vzory na USB k jednotlivým bodom programu kurzu.
ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Účastnícky poplatok kurzu v rozsahu 5 dní je: 310,- € /1 osoba člen RVC v rámci siete AVS.

350,- € /1 osoba z obce, mesta, organizácie, ktorá nie je členom RVC v rámci siete AVS.
•

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: záväznú prihlášku zašlite, OBRATOM, najneskôr 25. júla 2022 elektronicky, prosím kliknite tu:
https://www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia-trencin/ následne kliknite na „Názov podujatia“, kde sa Vám zobrazí
„Prihláška“.

•

Účastnícky poplatok uhraďte obratom, najneskôr 25. júla 2022, IBAN: SK06 5600 0000 0006 6605 3002, BIC kód banky
KOMASK2X, ktorý je vedený v Prima banka a.s.., pobočka Trenčín, VS: 2482022, ŠS: IČO obce, mesta, organizácie.
Do kolónky „avízo príjemcovi platby“ uveďte skratku školy, organizácie, názov obce/mesta, priezvisko účastníka
kurzu.

•

Zaslaním záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom seminára. Organizátor:
RZMOSP Trenčín, registrácia: KÚ Trenčín č. 47/2000, IČO: 34006273, DIČ: 2021265081. RZMOSP nie je platiteľom DPH. Pozvánka
spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 Z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. V prípade neúčasti na kurze,
z dôvodov na strane prihláseného záujemcu, sa poplatok za kurz nevracia. Organizátor je v tomto prípade povinný zaslať objednané
materiály. V prípade, že účastník poplatok zaplatil a z dôvodu PN alebo z iného závažného preukázateľného dôvodu sa kurzu
nemôže zúčastniť a na základe včas zaslanej písomnej odhlášky, organizátor mu poplatok vráti. Poplatok je stanovený dohodou
v zmysle Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách. V poplatku sú zahrnuté: režijné náklady organizátora, organizačného garanta kurzu - lektora,
pracovno-študijný materiál, občerstvenie.

•

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné z kurzu realizovať obrazové a zvukové záznamy.

•

V prípade potreby ubytovania odporúčame web stránku: https://visit.trencin.sk/kategoria/planujem-cestu/ubytovanie/

Teším sa na stretnutie s Vami
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/

