
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

Potvrdzujeme, že sme dňa ................................ 

uhradili z nášho účtu: (číslo)............................. 

čiastku ..................... € pre (počet).................  

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

................................, VS .................................. 

   

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA VO IV. Q ROKU 2018 

 

 
 

 

Lektor:    

Ing. Pavol KUKUČKA    
  

v prospech účtu RVC Martin  číslo  

0201643002/5600  

 
V ............................ dňa ........................ 2018 

 

Pečiatka a podpis 
 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 
 „Všetko, čím sme,  

je výsledok toho, čo si myslíme.  

Myseľ je všetko.  

Čo si myslíme, tým sa staneme.“ 
 

Budha 

 
 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na 

odborno-konzultačný seminár  

 
 

 
MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA VO IV. Q 

ROKU 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                      27. november 2018 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 

 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcmartin.sk/


PROGRAM 

Suma životného minima platná od 1.7.2018 a jej vplyv na : 
o výkon exekučných zrážok 

o daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, milionársku daň 

o rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, predčasný starobný        dôchodok 

o výšku príjmu uchádzača o zamestnanie (v evidencii UPSVaR )  

Nový školský/akademický rok 2018/2019 
o daňový bonus - ( preplatok, nedoplatok ) z prázdninového obdobia 

o dohody o brigádnickej práci študentov -  dokedy a s kým   

Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia  
 nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej dovolenke 

za rok 2017    

 krátenie dovolenky 

13.  a 14. mzda / odmena v roku 2018 
o dá sa s vianočnou odmenou niečo urobiť ? 

13.  a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021 
o pripraviť sa a zabojovať  

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi: 
o dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur  

 dohody uzavreté pred a po účinnosti novely 

 čestné Vyhlásenie – začiatok a koniec uplatňovania 

o   mzdové zvýhodnenie  

  za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a za prácu vo sviatok 

Dôchodkové dávky 
o zvyšovanie dôchodkového veku od 1.1.2019 

o Vianočný príspevok – nový výpočet, nové výšky 

Novela zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.Z rozložená na dlhé        

časové obdobie 
 účinnosť od 1.novembra 2018, účinnosť od 1.januára 2019 

 účinnosť od 1.januára 2020, účinnosť od 1.januára 2021 

 na čo sa treba pripraviť 

Nároky starostov podľa zákona č.253/1994  Z.z. o právnom postavení   

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest pri skončení 

funkčného obdobia  
o nepokračuje v ďalšom volebnom období 

 odstupné, odchodné ???? 

 preplatená nevyčerpaná dovolenka 

o pokračuje v ďalšom volebnom období 

 odstupné  ????, odchodné ???? 

 preplatená nevyčerpaná dovolenka, nárok na novú 

o  novozvolený starosta 

 nárok na dovolenku 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2019 a 2020 

Povinnosti mzdovej účtovníčky  

pri výkone zrážok zo mzdy 

Zrážky zo mzdy / odmeny zamestnanca 
o podľa Zákonníka práce  

o podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych 

orgánov, Sociálna poisťovňa a pod. 
o na základe Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho 

zákonníka; 

o prednostné, neprednostné zrážky, ich poradie 
o viaceré zrážky – prichádzajúce postupne, alebo súčasne 

o  tzv.“tretinový princíp“ pri výpočte zrážok 

o povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť  

Osobný bankrot 
o kto má nárok na osobný bankrot, jeho podmienky 

o priebeh osobného bankrotu  

o povinnosti mzdovej účtovníčky pri osobnom bankrote zamestnanca  

 
Lektor:    Ing. Pavol KUKUČKA  

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                    27. november 2018 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  20. november 2018 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 19,00€/účastník 

nečlen RVC 39,00€/účastník 
 
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC : IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená 

pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku 

a má platnosť faktúry. 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 27112018 ŠS: IČO organizácie 

do 20. novembra 2018 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 6. september 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborno-konzultačný seminár 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA VO IV. Q 

ROKU 2018, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

27. novembra 2018 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

............................................................................... 

 

Titul, meno a priezvisko, funkcia: 
 

...........................................................

...........................................................

........................................................... 
 

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ________________________________ 
 

Tel.: _________________________________
  

V _________________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 20. 11. 2018 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť  

telefonicky: 043/41 329 58, 043/43 036 10 

prípadne poštou: 

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE 

VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1  

036 01 Martin  
alebo priamo na www.rvcmartin.sk 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

