
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

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

 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA  

NA KONCI ROKU 2020 

 

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 

 

 
 „Vravím mojim deťom  

– nikdy nehovorte „nemôžem“.  

Povedzte „pokúsim sa“.“ 

Ruby Middleton Forsythe 

 

 

 

 

 

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 KONCI ROKU 2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                              27. november 2020 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 

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


PROGRAM 

 Minimálna mzda v roku 2021  
- novela zákon o minimálnej mzde  

- výška  príplatkov od 1.1.2021    

 Mzda / plat pri príležitosti  obdobia letných 

dovoleniek a  vianočných sviatkov  
- 14. mzda / odmena v roku 2020  
- 13. a 14. mzda / odmena v roku 2021 

 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 

2021   

 Zdravotné a Sociálne poistenie   
- komplexný prehľad odvodov pri práci na dohody pre rok 2021   

- dôchodkový vek od 1.11.2020  

- predčasný starobný dôchodok od 1.11.2020  
- 13. dôchodok: výpočet pre rôzne skupiny dôchodcov   

 Zákonník práce   
- § 152a ... Rekreácia zamestnancov  

 problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2020  

 rekreácia zamestnancov v roku 2021  
- zmeny v Zákonníku práce platné počas mimoriadneho stavu   

 Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového 

obdobia   
- nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej 

dovolenke za rok 2019    

- čo sa posudzuje resp. neposudzuje ako výkon práce podľa §143a   

 vplyv na nárok na dovolenku  

 vplyv na krátenie dovolenky  

 dovolenka zamestnanca starajúceho sa o dieťa   

 Zmeny v zákonoch:  

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

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

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

činnosti    

- č. 311 / 2001 Z.z. Zákonník práce  

 Ukončenie pandemického roka 2020 v mzdovej a 

personálnej oblasti    
- príprava na ročnú uzávierku ... na čo nesmiete zabudnúť  

 nevyčerpaná dovolenka za rok 2019, 2020, prenesená a preplatená 

dovolenka  

 denný vymeriavací základ pre DPN a náhrady príjmu pri DPN   

- mzdové veličiny platné pre rok 2021 

- povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím -
náhradné plnenie  

- januárová výplata 2021 ... rozdiel oproti výplate za december 2020   

 Diskusia, rôzne   

 V prípade ďalších legislatívnych noviniek z oblasti 

miezd a personalistiky budú tieto zaradené flexibilne do 

programu.   

 

Lektor:   

Ing. Pavol KUKUČKA 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                    27. november 2020 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  20. november 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: 27112020 ŠS: IČO organizácie 

do 20. novembra 2020 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 6. október 2020 

 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborno-konzultačný seminár 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA  

NA KONCI ROKU 2020, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

27. novembra 2020 v Martine 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

 

Titul, meno a priezvisko, email: 
 

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

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 20. 11. 2020 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

