
 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

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

 

Dvojdňový kurz 

   

ZÁKLADNÝ KURZ MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 

S PRAKTICKÝMI PRÍKLADMI 
 

 

Lektor:    

Katarína Ševčíková 

   

   

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 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 
„Problém je v tom,  

že ak nič neriskujete,  

riskujete ešte viac.“ 
 

Erica Jong 

 

 

 

 

 

 

 

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 dvojdňový kurz 
 

 

 
 

ZÁKLADNÝ KURZ MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 

S PRAKTICKÝMI PRÍKLADMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Martin , budova MsÚ  

Zasadačka MsÚ Martin č.d. 103, 1. poschodie
       

19. - 20. november 2018 
 

 

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


CIEĽOVÁ SKUPINA 

Začínajúci ekonomickí zamestnanci miestnych 

samospráv, verejnej správy, škôl, školských 

zariadení,  kultúrnych inštitúcií, organizácií, ktorí 

vykonávajú výpočet miezd a vedú mzdovú agendu.   
 

PROGRAM 

 Vedenie mzdovej agendy, výplatný lístok, 

mzdový list, výpočet mzdy zamestnancov 

v pracovnom pomere, výpočet odmien 

dohodárov, hrubá mzda, čistá mzda, priemerný 

zárobok, minimálna mzda,  odstupné, 

odchodné, náhrada mzdy, práca nadčas, práca 

vo sviatok, nočná práca, pracovná pohotovosť, 

archivovanie. 

 Pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci. 

 Sociálny fond, tvorba, čerpanie, odvodová 

a daňová povinnosť. 

 Zrážky zo mzdy, výška životného minima, 

prednostné, exekučné, výkon rozhodnutia, 

poradie zrážok. 

 Zdravotné a sociálne poistenie, registračná 

povinnosť, určenie vymeriavacieho základu, 

odvodová úľava, pravidelný a nepravidelný 

príjem, výpočet poistného za zamestnanca 

a zamestnávateľa, mesačné výkazy, opravné 

výkazy, splatnosť poistného, evidenčné listy 

dôchodkového zabezpečenia, archivovanie. 

 Daň zo závislej činnosti, uplatnenie 

nezdaniteľnej časti základu dane, daňový 

bonus, prehľad o zrazených a odvedených 

preddavkoch na daň, hlásenie o vyúčtovaní 

dane, ročné zúčtovanie dane. 

 

 

Lektor:     Katarína ŠEVČÍKOVÁ 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:      19. – 20. november 2018 

 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:       

Zasadačka MsÚ Martin č.d. 103, 1. poschodie 

Uzávierka prihlášok:  12. november 2017 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 50,00€/účastník 

nečlen RVC 80,00€/účastník 
- otvorenie kurzu pri počte 15 účastníkov preto je potrebné poslať 

prihlášky podľa možnosti čo najskôr (zaradenie do skupiny bude 
podľa dátumu  doručenia prihlášky a úhrady poplatku).  

 

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: 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 19201118 ŠS: IČO organizácie 

do 12. novembra 2018 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

Martin, 17. september 2018 

 

 

 
 

 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na dvojdňový kurz 
 

ZÁKLADNÝ KURZ MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 

S PRAKTICKÝMI PRÍKLADMI, 
 

ktorý sa uskutoční v dňoch   

19. - 20. novembra 2018 
 

Titul, meno a priezvisko: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ________________________________ 
 

Tel.: _________________________________
  

V _________________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 12. 11. 2018 môžete 

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

potvrdiť telefonicky: 043/4132958, 043/4303610 

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

