
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

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

 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA NA 

PRELOME II.Q A III.Q ROKU 2020 

ALEBO SKORO PO KORENE, 

NIELEN O KORONE 
 

Lektor:    

Ing. Pavol Kukučka 
  

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2020 

 

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 

 

 
 „Ten čo má odvahu,  

predstavuje väčšinu.“ 

Andrew Jackson 

 

 

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  

NA PRELOME II.Q A III.Q ROKU 

2020  

ALEBO SKORO PO KORENE, 

NIELEN O KORONE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                   1. júl 2020 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

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


PROGRAM 

 Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve 

za rok 2019 
 Suma životného minima platná od 1.7.2020 

 Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre rok 2020  

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

 daňový bonus na vyživované deti 

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

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

o Zákonník práce č.311/2001 Z.z. 
o Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

 nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, na 
manžela/manželku 

o Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku 

o Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
o Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce  

 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi 

o dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur  
o študenti a odmena na dohodu do a nad 200 eur, skončenie štúdia 

o mzdové zvýhodnenie - za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu, vo 

sviatok  

 Zákonník práce  

o § 152a ... Rekreácia zamestnancov 

o § 152b ... Príspevok na športovú činnosť dieťaťa 
o § 103 ...    Základná výmera dovolenky  

K O R O N A 

 Prehľad legislatívnych zmien počas pandémie korona vírusu 

 Novela Zákonníka práce  

o Osobitné ustanovenia v čase minoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu 

 § 250b 

o vykonávanie práce zo svojej domácnosti 

o rozvrhnutie pracovného času 

o dovolenka 

o ochrana zamestnanca  
o prekážky na strane zamestnávateľa 60%, 80%, 100% 

 Výpočet miezd a platov v mesiacoch prvého polroka 2020 

 chyby vo výplatách počas obdobia korona a ako ich opraviť v 
najbližších výplatách 

 Nariadené karanténne opatrenie 
 Dovolenka, PN, OČR 

 Najčastejšie otázky týkajúce sa Zákonníka práce  

 náhradné voľno 

 dovolenka – za rok 2020, dovolenka za predchádzajúce obdobie 

 skončenie pracovného pomeru 
o výpovedná doba 

o dohoda 
o odstupné a odchodné 

 Novela zákona o sociálnom poistení 

 Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie ... v 
súvislosti s ochorením COVID-19 
o §293er až ex 

 Novela zákona o zamestnanosti  

 Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie ... v 
súvislosti s ochorením COVID-19 
o §72al až an 

 Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                                1. júl 2020 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  25. jún 2020 

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: 01072020 ŠS: IČO organizácie 

do 25. júna 2020 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 20. máj 2020 

 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborno-konzultačný seminár 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA  

NA PRELOME II.Q A III.Q ROKU 

2020 ALEBO SKORO PO KORENE, 

NIELEN O KORONE, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

1. júla 2020 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

 

Titul, meno a priezvisko, funkcia: 
 

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

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 25. 6. 2020 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

