
 

PREHĽAD PODUJATÍ S POZVÁNKAMI 

A ELEKTRONICKOU PRIHLÁŠKOU NÁJDETE   

www.avs-rvc.sk 

 

Kliknite na Trnava, zobrazí sa vám stránka RVC Trnava, na 

ľavej strane pozrite MENU, potvrďte PODUJATIA  

https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/ , zobrazí sa 

zoznam seminárov, vyberte si podujatie, o ktoré máte 

záujem a KLIKNITE NA JEHO NÁZOV, otvorí sa vám 

PRIHLÁŠKA. Vypíšte požadované údaje a kliknite na 

POSLAŤ. Následne dostanete mailom potvrdenie o prijatí 

prihlášky (často krát sa môže stať, že Vám príde do 

SPAMOV, skontrolujte si to. Ak máte nastavené automatické 

vymazávanie Spamov – potvrdenie Vám doručené nebude). 

 

Pri každom NÁZVE PODUJATIA nájdete POZVÁNKU, ktorú 

STIAHNITE do PC, resp. vytlačte., pretože pozvánka je aj 

daňovým dokladom pre vaše účtovníctvo.  Prihlasujte sa až 

vtedy, ak je zverejnená už i pozvánka.  

 

 

 

RVC Trnava je členom  

 

 
 

 
 

 

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE NAJNESKÔR 
do 28.5.2019 

 

Prihlášky neposielajte poštou.  

Prihlasujte sa cez elektronické formuláre 
www.avs-rvc.sk v časti TRNAVA:  

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

Do časti mailová adresa napíšte mail, na 
ktorý Vám máme aj zaslať prípadne 

materiály zo seminára, najlepšie pracovnú 
mailovú adresu účastníka seminára. . 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Prípadné otázky pre lektora   pošlite 
v samostatnom maily na zmo@zmo.sk . 

 
 
 

 

 

 

 

Regionálne vzdelávacie centrum 
pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

Trhová 2, 917 00 Trnava 
registrácia: ObÚ Trnava, 28.5.2010,  

č. A/2010/07859 

-fax-záznamník: 033 5511 735  
0905 399 636,  

e-mail: zmo@zmo.sk 
IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vás pozýva na seminár 
 
 
 
 

 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA 

v II. Q roku 2019 
 

 

 
 
 
 
 

 

TRNAVA                          30.MÁJA 2019 
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PROGRAM 

 
1. Priemerná mesačná nominálna mzda 

zamestnanca v hosp. za rok 2018 a jej vplyv na : 
✓   sociálne poistenie 
✓   zdravotné poistenie 
✓   poistenie SZČO 
✓   plat starostu a hlavného kontrolóra 

2. Suma životného minima od 1.7.2019 a jej vplyv: 
✓ výkon exekučných zrážok 
✓ daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, 

milionársku daň 
✓ rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, predčasný 

starobný dôchodok 
✓ výšku príjmu uchádzača o zamestnanie  

(v evidencii UPSVaR )  
3. Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre 

rok 2019  

✓ Z. o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. 
▪ odpočítateľná položka na zdravotné poistenie 

v roku 2019 zamestnanca a zamestnávateľa  
▪ „materská dovolenka“ otca a zdravotné poistenie 

matky 

✓ Z. o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu 
závislej činnosti  

▪ daňový bonus na vyživované deti od 1.4.2019 

▪ 13.  a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021 
            zásadná zmena 500 eur 

✓ Z. č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2018 
▪ Novela rozložená na dlhé časové obdobie – 

účinnosť od: 1.11. 2018, 1.1. 2019, 1.1. 2020, 
1.1. 2021 

• zmena výšky maximálnych vymeriavacích 
základov 

• zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom 
poistení 

• Zákonník práce č.311/2001 Z.z. 
▪ zvýšenie mzdových zvýhodnení od 1.5.2019 
▪ mlčanlivosť – o pracovných a mzdových 

podmienkach 

4. Dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru v praxi : 

✓ dôchodcovia, študenti a odmena na dohodu do a 

nad 200 eur  

 

 

✓ mzdové zvýhodnenie - za nočnú prácu, prácu 

v sobotu, nedeľu a za prácu o sviatok od 1.5.2019 

podľa Zákonníka práce 

✓ daňový a odvodový pohľad na príjmy na základe 

dohôd 
5. Zákonník práce § 152a ... Rekreácia 

zamestnancov 
✓ Na koho sa novela Zákonníka práce a ďalších 

súvisiacich predpisov  vzťahuje ? 
✓ Ktorý zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť 

príspevok na rekreáciu ? 
✓ Aká je výška príspevku na rekreáciu zamestnanca 

? 
✓ Aké podmienky musí splniť zamestnanec pre vznik 

nároku na príspevok ? 
✓ V akej forme možno príspevok na rekreáciu 

poskytnúť ? 
✓ Zásadné rozdiely medzi rekreačným poukazom 

a rekreačným príspevkom ? 
✓ Čo rozumieme pod pojmami : pobytový balík, 

prenocovanie ? 
✓ Čo to  je príspevok na rekreácie školopovinných 

detí počas prázdnin ? 
✓ Aké sú možnosti financovania rekreácie 

zamestnancov a ich rodinných       príslušníkov ? 
✓ Čo sa považuje za oprávnený výdavok a ako sa 

preukazuje ? 
✓ Aké náležitostí musia mať doklady, ktorými sa 

oprávnené výdavky preukazujú ? 
✓ Aká je lehota na preukázanie výdavkov na 

rekreáciu ? 
✓ Dokedy je zamestnávateľ povinný príspevok na 

rekreáciu zamestnancovi uhradiť ? 
✓ Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu 

✓ Každoročný problém pri daňovom bonuse 

v súvislosti so : 
• skončením povinnej školskej dochádzky 

• skončením strednej školy 

• skončením vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa  

• štúdiom v zahraničí, prerušením štúdia, prácou študenta 

✓ Oprava chýb z ročného zúčtovania dane  

•  chyby zamestnávateľa a chyby zamestnanca 

•  dodatočné daňové priznanie typu A 

 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Lektor:   Ing. Pavol KUKUČKA      

Termín:  30.mája 2019 

Miesto:   zasadačka Okresného úradu,   
                Kollárova 8, Trnava,1.pos. 

Začiatok: 9,00 h (prezentácia od 8,15h) 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 

  
pre členov RVC  15 €/os.  

pre nečlenov 30 €/os.  
 

VOPRED na účet RVC v Slovenská sporiteľňa, a.s., 

IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171 

VS 300519, 
ŠS = Vaše  IČO  

 
▪ Platba prevodom na účet RVC. vopred tak, aby bola 

platba pripísaná  najneskôr 1 deň pred konaním 
seminára na účte RVC. 

▪ Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona 
č.18/1996 Z. z. o cenách. Zahrnuté sú v ňom 
náklady na organizáciu, lektora, občerstvenie, réžia 
RVC. Nie sme platiteľmi DPH.  

▪ Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade 
a spolu s výpisom z účtu o úhrade tvorí doklad pre 
zúčtovanie, má platnosť faktúry. 

▪  V zmysle autorského zákona nie je možné 
vyhotovovanie zvukového, obrazového záznamu. 

▪ V prípade Vašej neúčasti poplatok nevraciame, je 
možné poslať náhradného účastníka. 
 

 
 

Mgr. Andrea Briestenská 
RVC Trnava 

 
 
 
 
 



 

 


