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RVC TRENČÍN VÁS POZÝVA   
na PREZENČNÝ SEMINÁR: 

 
 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.12.2022  
V OBCIACH - MESTÁCH 

 

DÁTUM:  9. decembra 2022 (piatok) začiatok o 09:00 h., 
MIESTO: Trenčiansky samosprávny kraj, kongresová sála, Ul. K dolnej stanicia 20A, Trenčín 

 
 

LEKTORKA:   Ing. Terézia URBANOVÁ, audítor 
 

CIEĽOVÁ SKUPINA:   zamestnanci obcí, miest.  
PROGRAM: 

 Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka   Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve 
 Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie 
inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia 
nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; 
zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku 
hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov, uzatvorenie okruhu školskej jedálne   Uzavretie účtovných 
kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky  Špecifické prípady účtovania v súvislosti s 
účtovnou závierkou a v súvislosti s COVID 19 a iné  Opatrenia v súvislosti s COVID 19 - rozpočtovníctvo.  

Rozpočtovníctvo: rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov, prebytok/schodok, 
rezervný fond   Diskusia  Účastníkom seminára bude poskytnutý pracovný materiál. 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
 

Poplatok pre členské obce, mestá a ich RO/PO:  20,- € /1 osoba  
                                          Poplatok pre nečlenov:  40,- € /1 osoba  

• Účastnícky poplatok uhraďte VOPRED TAK, ABY NAJNESKÔR 8.12.2022 BOLA PLATBA PRIPÍSANÁ  na účet organizátora. 
• IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 3002, BIC kód banky KOMASK2X, VS:91222, ŠS: VAŠE IČO vedený v Prima banka a.s.., TN.   
• 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 
seminári, z dôvodov na strane prihláseného záujemcu, sa poplatok za seminár nevracia. Organizátor je v tomto prípade povinný 
objednané materiály zaslať. V prípade, že účastník poplatok zaplatil a z rôznych dôvodov (napr. práceneschopnosť ... ) sa seminára 
nemôže zúčastniť, organizátor mu poplatok vráti na základe včas (t. j. 2 dni pred konaním seminára) zaslanej písomnej odhlášky. 
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.  

• Prihlásiť sa na SEMINÁR môžete obratom, najneskôr 8. decembra 2022 do 12:00 h.   

• cez formulár  https://www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia/ .  
 

S pozvaním  

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