
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

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

 

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA ROK 2020  

+  

LEGISLATÍVNE ZMENY 2021 

 

Lektor:    

Ing. Pavol Kukučka 

 

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2021 

 

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 

 

 
 „Nedostatok porozumenia ukrýva  

v sebe veľkú moc.  

Občas umožňuje ľuďom dobyť svet.“ 

Anatole France 

 

 

 

 

 

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  

 
 

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE  

ZA ROK 2020  

+  

LEGISLATÍVNE ZMENY 2021 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                   4. február 2021 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 
 

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


PROGRAM 

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej 

osoby  zo závislej činnosti za rok 2020 
o Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane 

 pred a po jeho vykonaním  

 lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa 

o Daňové tlačivá  

 Vyhlásenie ... 

 Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti 

 Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2020 

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň  

 Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov  

o Nezdaniteľné časti základu dane na: 

 daňovníka, manžela/manželku 

 kúpeľnú starostlivosť, príspevky do III. piliera 

o „ Milionárska daň “, nerovná daň 

o Daňový bonus 

 na vyživované dieťa – ročný daňový bonus 

 na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie 

 Špecifiká týkajúce sa poberateľov dôchodkov    

o Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 % (dobrovoľnícka činnosť 

– plošné testovanie) 

 Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2021  
o Mzdové veličiny platné pre rok 2021 

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  

 nezdaniteľné časti základu dane 

 daňový bonus 2021_2022 

 príjmy oslobodené od dane  

 príspevok na rekreáciu na prelome rokov 2020/2021 a v roku 

2021 

 príspevok na športovú činnosť dieťaťa  

o Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2021 

 zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov 

 vek odchodu do dôchodku,tabuľky, minimálny dôchok, 
doplatok 

 nová dávka ... tehotenské, tehotenské štipendium 

 úrazový príplatok pre COVID-19 

 ošetrovné 
 rozšírenie okruhu osôb 

 krátkodobé ošetrovné ... predĺženie na 14 dní 

 dlhodobé ošetrovné ... 90 dní 

 nová povinnosť zamestnávateľa ... IČPV ... identifikačné číslo   

 právneho vzťahu  

o Zákonník práce  

 minimálna mzda, minimálne mzdové nároky 

 mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.2021 

 13.  a 14. mzda / odmena v roku 2021 

 nárok na dovolenku v roku 2021 

o dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa 

 stravné ... gastrolístky a nezdanený finančný príspevok od 

1.3.2021 

o Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2021  

Lektor:  Ing. Pavol KUKUČKA 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                         4. február 2021 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  1. február 2021 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 19,00€/účastník 

nečlen RVC 39,00€/účastník 

(Poplatok nám prosím Vás uhrádzajte až v roku 

2021. Ďakujeme za pochopenie.) 
 
 

 

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: 04022021 ŠS: IČO organizácie 

do 1. februára 2021 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 7. december 2020 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborno-konzultačný seminár 

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE  

ZA ROK 2020  

+  

LEGISLATÍVNE ZMENY 2021, 

 
ktorý sa uskutoční dňa   

4. februára 2021 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 1. 2. 2021 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

