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P O Z V Á N K A  
PROFESNÝ RAST ZAMESTNANCOV  
OBCÍ, MIEST, ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH 
ORGANIZÁCIÍ zriadených obcou, mestom, VÚC 
- účtovníčky, mzdárky a ostatní zamestnanci ... 

v dňoch 22. - 24. mája 2023 ( pondelok - streda ) 

HOTEL ATRIUM, Nový Smokovec 42 - Vysoké Tatry 
 

 

 

22. MÁJ 2023 (PONDELOK) 
OD 12:00 H PRÍCHOD, PREZENTÁCIA A UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV  

Prosím, neprichádzajte skôr. Ubytovanie bude priebežne podľa voľných izieb hotela,  
najskôr od 12:00 h. Účastníci obdržia pri prezentácií podrobný program. 

             13:00 – 15:00 H OBED 
OD 15:00 – 18:00  H ODBORNÝ PROGRAM - podľa pracovných skupín 
         18:00 – 21:00 H VEČERA 

23. MÁJ 2023 (UTOROK) 
       07:00 – 09:00 H RAŇAJKY 
OD 09:00 – 18:00  H ODBORNÝ PROGRAM - podľa pracovných skupín 

                   13:00 – 15:00 H OBED 
         18:00 – 21:00 H VEČERA 

24. MÁJ 2023 (STREDA) 
       07:00 – 09:00 H RAŇAJKY 

       11:00 H UKONČENIE 

ODBORNÝ PROGRAM: 
 
 

 PRACOVNÁ SKUPINA Č. 1  ÚČTOVNÍČKY/EKONÓMKY  
OBCÍ, MIEST, VÚC, ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ                 

LEKTORKA: ING. TERÉZIA URBANOVÁ, audítor 

NOVINKY VYPLÝVAJÚCE Z NOVÝCH POSTUPOV ÚČTOVANIA OD 1.1.2023.  
ZÚČTOVACIE VZŤAHY. POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY PODĽA POSTUPOV ÚČTOVANIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  KOZULTÁCIE A ODPOVEDE NA VAŠE ŠPECIFICKÉ prípady/otázky,  ak také máte,  
JE POTREBNÉ PRINIESŤ SI PODKLADY. 

 
 

NOVINKY VYPLÝVAJÚCE Z NOVÝCH POSTUPOV ÚČTOVANIA  
OD 1.1.2023 

- PRAKTICKÉ PRÍKLADY A UPOZORNENIA 
POHĽADÁVKY 

1. Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy  
2. Zúčtovacie vzťahy a ich charakteristika - pohľadávky 
3. Definícia pohľadávok podľa zákona o účtovníctve 
4. Oceňovanie pohľadávok 
5. Analytické účty a analytická evidencia 
6. Účtovanie pohľadávok  
7. Členenie pohľadávok na krátkodobé  

a dlhodobé, pohľadávky a ich účtovanie v hlavnej činnosti, 
v podnikateľskej činnosti, v školskej jedálni  

8. Opravné položky k pohľadávkam 
9. Odpis pohľadávok 
10. Odsúhlasenie pohľadávok  

v  účtovníctve a v rozpočtovníctve 
11. Inventarizácia pohľadávok 
12. Vykazovanie pohľadávok v účtovnej závierke  

ZÁVÄZKY    
1. Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy.   
2. Účtová trieda 4 - Vlastné imanie a dlhodobé záväzky 
3. Zúčtovacie vzťahy a ich charakteristika - záväzky, 
4. Definícia záväzkov podľa zákona o účtovníctve 
5. Oceňovanie záväzkov 
6. Analytické účty a analytická evidencia 
7. Účtovanie záväzkov  
8. Členenie záväzkov na krátkodobé a dlhodobé, záväzky   

a ich účtovanie v hlavnej činnosti, v podnikateľskej 
činnosti, v školskej jedálni 

9. Záväzky, nevyfakturované dodávky, rezervy 
10. Odsúhlasenie záväzkov v účtovníctve a v rozpočtovníctve 
11. Inventarizácia záväzkov 
12. Vykazovanie záväzkov v účtovnej závierke 
 
VZOR VNÚTORNÉHO PREDPISU pre vedenie účtovníctva,  

VZOR VNÚTORNÉHO PREDPISU k opravným položkám 
 



 
 

ODBORNÝ PROGRAM: 

 
 PRACOVNÁ SKUPINA Č. 2  MZDÁRKA A PERSONALISTKA                   

OBCE, MESTA, VÚC, ROZPOČTOVEJ A PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE                 
LEKTOR: ING. PAVOL KUKUČKA 

PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA - NAJAKTUÁLNEJŠIE LEGISLATÍVNE ZMENY ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRACOVNÁ SKUPINA Č. 3  PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV  
OBCÍ, MIEST, VÚC, ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ   

LEKTOR: MGR. VLADIMÍR PIROŠÍK 

ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) A ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ  
V ROKU 2023 V PRAXI OBCÍ, MIEST, ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANZÁCIÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GDPR 
 Prehľad zákonných povinností obcí podľa GDPR  

a zákona o ochrane osobných údajov   
- právny stav v roku 2023 

 Najčastejšie nedostatky samospráv prevádzkovateľov pri 
dodržiavaní GDPR legislatívy a sankcie  

 Bezpečnostná dokumentácia obce: kto, čo, ako, dokedy 
 Zodpovedná osoba prevádzkovateľa – skúsenosti z praxe 
 Kamerové systémy - pravidlá prevádzkovania,  

časté pochybenia, prístup k záznamu  
 Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch, 

kontrola dochádzky, biometria 
 Kopírovanie a skenovanie úradných dokladov 
 Nahliadanie do dokumentácie – princípy anonymizácie 

a možnosti prístupu tretích strán 
 Monitorovanie súkromia zamestnanca na pracovisku (e-

maily, telefonáty) a možnosti právnej obrany  
 Vyhotovovanie a šírenie fotografií, zvukových nahrávok 

a videozáznamov 
 Obecné noviny, rozhlas, sociálne siete – pravidlá 

zverejňovania podobizní, prejavov osobnej povahy 
a ďalších citlivých údajov. 

 

 

INFOZÁKON 
 

 Sprístupňovanie informácií na žiadosť podľa zákona 
Infozákona – najčastejšie chyby samospráv a návody 
na riešenie 

 Povinné zverejňovanie zmlúv  
 Zverejňovanie  ďalších obligatórnych informácií 

(objednávky, faktúry, zápisnice, majetkové prevody, 
rozhodnutia, dokumenty) 

 Sankcie za nedodržanie Infozákona  
 Opakované použitie informácií (OPI) - ozrejmenie 

opomínanej povinnosti podľa Infozákona 
 

 ODPOVEDE NA OTÁZKY ÚČASTNÍKOV 
   

 
 

Mzdová účtovníčka – v priebehu II. Q roku 2023 
 

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca 

v hospodárstve za rok 2022 a jej vplyv na veličiny 2024 : 
 sociálne poistenie - maximálny vymeriavací základ, 

najvyššia nemocenská dávka a náhrada príjmu počas PN, 
materské, tehotenské  

 najvyššia dávka v nezamestnanosti 
 plat starostu/primátora, hlavného kontrolóra v roku 

2023 
Minimálna mzda v roku 2024 

 výška minimálnej mzdy podľa zákona o minimálnej mzde  
 minimálna mzda podľa stupňov náročnosti   
 mzdové zvýhodnenia a príplatky - od 1.6.2023  

a od 1.1.2024  

Oprava chýb v ročnom zúčtovaní dane za rok 2022, ktoré boli 

spôsobené 
 zamestnávateľom 
 zamestnancom - riadne daňové priznanie B, dodatočné 

daňové priznanie A 

Zmena pri výpočte životného minima od 1.4.2023 
 koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových 

domácností 
Daňový bonus na nezaopatrené dieťa v roku 2023: 

 vekové kategórie 
 súbežné poberanie daňového bonusu na dieťa a dotácie 

na stravovanie od 1.5.2023 
 

Mzdová účtovníčka – v priebehu II. Q roku 2023 

 
 čo je výhodnejšie – poberanie mesačného DB alebo DB 

po skončení roka ? 
 aký musí byť príjem pre plnú výšku mesačného DB 
 RZD za rok 2023 – do výpočtu sa berie ČZD rodiča 

žiadajúceho o DB 
 daňové priznanie  A,B – do výpočtu DB sa berie aj ČZD 

druhého rodiča 

Príprava na koniec školského\akademického roka  
 skončenie : povinnej školskej dochádzky, strednej školy, 

vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa 

 dohoda o brigádnickej práci študentov - od akého veku 

a za akých podmienok, absolventi strednej školy – 

maturanti, absolventi prvého stupňa VŠ - bakalári 
Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane  

 prehľad všetkých príjmov oslobodených od dane 
 nepeňažný príjem do 500 eur §5 ods.7 písm. o) - 

príspevok zamestnávateľa na DDS, nepeňažné plnenia  
poskytované zamestnancom  zo sociálneho fondu 

Zákon č.580/2004 Z. z. o zdravotnom  poistení k 1.1.2023 
 minimálne poistné a minimálny preddavok zamestnanca 
 Oznámenie zamestnanca 
 dohodári, skrátené úväzky 
 kedy sa dopláca a kedy nie 

RIADENÁ DISKUSIA – OTÁZKY, ODPOVEDE 

– riešenie vašich konkrétnych prípadov ... 

 



 
 

 

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY V RÁMCI ŠKOLENIA: 
 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS AKTIVITY SMERUJÚCE K OSOBNOSTNÉMU ROZVOJU ���� 
 
 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
 

Záväznú prihlášku zašlite obratom, najneskôr 6. apríla 2023 elektronicky,  
kliknite tu: https://www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia-trencin/  
v elektronickej prihláške v časti „Poznámka“ prosím uveďte:   
1. Číslo pracovnej skupiny, v ktorej budete pracovať   
2. Meno spolubývajúcej/ho  
3. Ak budete cestovať autobusom, uveďte miesto nástupu  
alebo zašlite Záväznú prihlášku mailom: rvc.trencin@gmail.com  
a zároveň zrealizujte úhradu účastníckeho poplatku.  

 
 

• Účastnícky poplatok:  265,- € / jedna osoba individuálna doprava (bez spoločnej autobusovej dopravy).   
   

• Účastnícky poplatok: 295,- € / jedna osoba vrátane spoločnej autobusovej dopravy.  
        Nástupnými miestami budú Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov.  

 

• Účastnícky  poplatok  bez  dopravy  zahŕňa:  2x  ubytovanie  v  dvojposteľovej  izbe,  2x daň z ubytovania, 2x raňajky, 2x obed,  
2x večera, 3x občerstvenie, pracovný materiál, lektorské služby, prenájom priestorov, ostatné hotelové služby súvisiace 
s programom, náklady organizátora. 

• V hoteli sa môžete ubytovať priebežne podľa voľných izieb, najskôr od 12:00 h. Oficiálne check in od 14:00 h. 
• Rešpektujte prosím rozpis ubytovania, ktorý bude vopred na recepcii.  
• DOPRAVA INDIVIDUÁLNA: autom, Železnice SR, Slovenská autobusová doprava: 

o autom: 
https://www.google.com/maps/place/Atrium+Hotel/@49.1376071,20.215339,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x1dc8fe1d81f4a78
9!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.1375294!4d20.2151738 

 

• SPOLOČNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, nástupné miesta:  
o  Nové Mesto nad Váhom, autobusová stanica,    odchod o 08:00 h   
o  Trenčín, autobusová stanica,      odchod o 08:30 h 
o  Bánovce nad Bebravou, autobusová stanica,     odchod o 08:00 h 
o  Ilava, autobusová zastávka STRED smer Žilina,     odchod o 09:00 h 
o  Púchov, na parkovisku pri kruhovom objazde Ul. Hollého  odchod o 09:30 h 

 

• Účastnícky poplatok uhraďte obratom, najneskôr 6.4.2023  na účet organizátora, ktorý je vedený v Prima banka a.s., 
pobočka Trenčín,   IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 3002, BIC kód banky KOMASK2X, VS: 2252023, ŠS: IČO obce/mesta.      
 

• Zaslaním záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom akcie.  
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 bez udania dôvodu, na strane prihláseného záujemcu, účastnícky poplatok nevraciame.  
V prípade, že sa záujemca akcie nezúčastnil z dôvodu PN, resp. iných závažných dôvodov, musí danú skutočnosť 
organizátorovi dôveryhodne preukázať, následne bude účastnícky poplatok  vrátený s tým, že ho organizátor poníži o storno 
poplatky za objednané hotelové služby. Poplatok je stanovený dohodou v zmysle Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách.  

• KONTAKT HOTEL: https://atriumhotel.sk/    

• Podujatie sa bude konať v zmysle aktuálne platných opatrení ÚVZ SR v čase konania akcie. 
• V prípade nejasností kontaktujte kanceláriu združenia: +421 905 680 840. 

 
 

Teším sa na stretnutie s Vami 
 

 
 

Mgr. Jaroslava Pupišová 
          riaditeľka kancelárie združenia  

 
 
 

 

 


