
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

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

 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA  

PRED KONCOM IV. Q ROKU 2019 

 
 

 

Lektor:    

Ing. Pavol Kukučka    
  

v prospech účtu ZORVC MARTIN  číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2019 

 

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 

 

 
 „Keby darebáci poznali výhody cnosti, 

boli by čestní.“ 
 

Benjamin Franklin 

 

 

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  

PRED KONCOM IV. Q ROKU 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                      26. november 2019 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 

 

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


PROGRAM 
 Ukončenie roka 2019 v mzdovej a personálnej oblasti  

o ročná uzávierka ... na čo nesmiete zabudnúť 

o dovolenka 

 nevyčerpaná dovolenka za rok 2018, 2019 

 preplatená dovolenka, „ prepadnutá“ dovolenka 

 krátenie 
o príprava na ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2019 

 nezdaniteľná časť základu dane - preukázateľne zaplatené úhrady 
súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou  

 daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie 
o denný vymeriavací základ pre DPN a náhrady príjmu pri DPN  

o povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím, 

náhradné plnenie 
o januárová výplata 2020 ... rozdiel oproti výplate za december 2019 

 Mzda / plat pri príležitosti  obdobia letných dovoleniek a  

vianočných sviatkov 

o 14. mzda / odmena v roku 2019 

o 13. a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021 

 Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2020  

o Mzdové veličiny platné pre rok 2020   

o Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. 

 odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020  
o Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti  

 príjmy oslobodené od dane – suma príspevku na rekreáciu 
o Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

 zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov 

 zvyšovanie dôchodkového veku, dôchodkový strop 

 zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení 
o  Zákonník práce  

 mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, za prácu v sobotu a nedeľu 
o Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2020 

 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2020 

 Rekapitulácia zmien v roku 2019   

 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 

2020: 

o dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur  
o mzdové zvýhodnenie  

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

 Nároky starostov ktorí sa riadia zákonom č.253/1994  Z.z. 

o právnom postavení platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest 

o dovolenka? 

o čerpanie sociálneho fondu? 

o DDS? 
o odmena pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku? 

o odstupné, odchodné? 

 Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov 

o nevysporiadané prípady poskytovania príspevku na rekreáciu 

o rekreácia na prelome rokov 2019 / 2020  

o rekreácia zamestnancov v roku 2020 

 Zmeny v zákonoch: 

o č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení  

o č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení 
o č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti   

o č. 311 / 2001 Z.z. Zákonník práce a iné 

Lektor:  Ing. Pavol KUKUČKA 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                   26. november 2019 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  19. november 2019 

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: 26112019 ŠS: IČO organizácie 

do 19. novembra 2019 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 14. október 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborno-konzultačný seminár 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA  

PRED KONCOM IV. Q ROKU 2019, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

26. november 2019 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

 

Titul, meno a priezvisko, funkcia: 
 

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

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ________________________________ 
 

Tel.: _________________________________
  

V _________________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 19. 11. 2019 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

