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VÁS POZÝVA NA PREZENČNÝ SEMINÁR 

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, rozpočtových     
a príspevkových organizáciách zriadených obcou,  

mestom, VÚC.  
Nové Postupy účtovania od 01.01.2023 – praktické príklady. 

Novela zákona o účtovníctve účinná od 01.01.2023. 
Poznámky – súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022. 

Nevyčerpané prostriedky z roku 2022 použité v roku 2023. 
 

 
Lektor :                  Ing. Terézia URBANOVÁ, audítor 
 
 

Termín:                 16. február 2023  /štvrtok/  so začiatkom o  9.00 h 
 

Prezencia:               od 8.20 h 
 

Koniec nahlasovania: 06.02.2023 o 10 h 
 

Účastnícky poplatok:               člen RVC Rovinka   25 €/osoba      
         nečlen RVC Rovinka   40 €/osoba      
 
 

 Miesto konania :   Kultúrny dom VETVÁR 
    Bratislava - Podunajské Biskupice  
                                Biskupická 15, 821 06  BRATISLAVA 
   /autobus č. 70 – vystúpiť na zastávke MiÚ Pod. Biskupice/ 
 
 

PROGRAM SEMINÁRA 
 

 

► Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 ( zákon o účtovníctve, postupy  
     účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia,  
     ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov). 
► NOVELA Zákona č. 431/2022 Z. z. o účtovníctve účinná od 01.01.2023. 
► Nové POSTUPY účtovania pre obce/VÚC a RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti od 01.01.2023. 
      Najdôležitejšie zmeny a praktické príklady. 
► Poznámky k 31.12.2022 – vysvetlenie textovej a tabuľkovej časti. 
► Špecifické príklady účtovania. 
► Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie): 
     • účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022 použitých v roku 2023 
     • účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu 
► Výročná správa k 31.12.2022. 
► Odpovede na otázky 
 

 Účastníkom online seminára bude poskytnutý pracovný materiál, ktorého súčasťou bude i vzor Záverečného účtu,       
      Vzor Výročnej správy, vzor textovej časti Poznámok. 

 

So srdečným pozvaním 

                                                                                                               
             Mgr. Petra Kardošová 
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ORGANIZAČNÉ POKYNY 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK za seminár je potrebné uhradiť VOPRED, NAJNESKÔR 06.02.2023 MUSÍ BYŤ PLATBA 
PRIPÍSANÁ  na účet organizátora č.ú: IBAN: SK86 0200 0000 3500 2573 3112, SWIFT (BIC) KÓD: SUBASKBX ,      
VS: 122023, ŠS: IČO obce/mesta/RO/PO Doplňujúce údaje: NÁZOV OBCE/MESTA/RO/PO. 
Zároveň sa do 06.02.2023 prihláste cez web stránku http://www.avs-rvc.sk/rovinka/podujatia 
 

Organizátor: -RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, IČO: 31103031 DIČ: 2020683995 – zaslaním prihlášky 

vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou (objednávateľom) a organizátorom podujatia, poplatok            

je stanovený dohodou v zmysle Z. č. 18/1996 Z. z. o cenách, - v poplatku sú zahrnuté režijné náklady organizátora, lektora, 

pracovný a študijný materiál, -nie sme platcami 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, neplánovaná služobná cesta ....)      

sa seminára nemôže zúčastniť, organizátor mu poplatok vráti na základe včas (t. j. 2 dni pred konaním seminára) zaslanej 

písomnej odhlášky.  

 
 

POKYNY – PREZENČNÝ SEMINÁR PROSÍM ČÍTAJTE POZORNE 
 

PREZEČNÝ SEMINÁR sa uskutoční LEN v prípade DOSTATOČNÉHO POČTU ZÁUJEMCOV. 
 

NEZABUDNITE: Uzávierka na prezenčný seminár je 06.02.2023. 

 
 
 

RVC ROVINKA 

               JE ČLENOM 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Ponuka seminárov bude doplnená podľa aktuálnych legislatívnych zmien,  
príp.Vašich požiadaviek a návrhov. 

 

 

Všetky pripravované semináre nájdete na www.avs-rvc.sk/Rovinka/PODUJATIA 
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