
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

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

 
MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA VO IV.Q ROKU 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 

 
 „Nič Vám nemôže priniesť pokoj,  

len vy sami.“ 

Ralph Waldo Emerson 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné 

z ONLINE seminára realizovať obrazové/zvukové 

záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej 

podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na 

seminár. Použitie emailovej adresy a mena účastníka 

bude kontrolované s prihláškami. Ďakujeme. 
 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

           Online seminár si môžete pozrieť na zariadení 

pripojenom na internet a to cez: 

- stolový počítač, kde musíte mať externé reproduktory,  

- notebook, 

- smartphone alebo tablet. 

Prihlasovať sa môžete len prostredníctvom našej webovej 

stránky www.rvcmartin.sk, kde je potrebné zadať 

emailovú adresu účastníka, ktorý sa na seminár pripojí, 

v prípade väčšieho počtu prihlásených účastníkov je 

potrebné poslať za každého prihlášku zvlášť. 

Po uzávierke prihlášok Vám pošleme pokyny na 

pripojenie.  

Budeme pracovať cez aplikáciu Microsoft Teams. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na 

ONLINE odborno-konzultačný seminár  

 

 
 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA  

VO IV.Q ROKU 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                 23. november 2021 

 

 

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


PROGRAM 

 Suma životného minima platná od 1.7.2021 a jej vplyv na : 
o výkon exekučných zrážok 

o daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane 

o prídavok na dieťa, rodičovský príspevok 

 Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky 
o novela nariadenia č.268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri 

výkone rozhodnutia 

o zmena nepostihnuteľných súm pri výpočte výšky neprednostných 

zrážok 

 Minimálna mzda v roku 2022 
o hodnoty príplatkov od 1.1.2022   

 Školský/akademický rok 2021/2022 
o daňový bonus  

 preplatok, nedoplatok z prázdninového obdobia 

 od 1.7.2021, od 1.8.2021 a od 1.1.2022 

 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

 Nové benefity v  Kolektívnej zmluve VS a ŠS na rok 2021  

o zvýšené odstupné v roku 2021 
 nárokovateľnosť 

 komu a za akých podmienok 

o odmena 100 eur za prácu pri príležitosti vianočných 

sviatkov 
 špecifické podmienky 

 zásluhovosť, alikvotizácia, kumulácia    

 Novela Zákonníka práce  
o skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia 65 rokov veku a 

veku určeného na nárok na starobný dôchodok od 1.1.2022 
 podmienky 

 odstupné 

 odchodné 

o výpočet zvýšenia dovolenky v pomernom rozsahu z dôvodu 

starostlivosti o dieťa od 1.1.2022 

o stravné ...   gastrolístky a nezdanený finančný príspevok od 
1.3.2021 a po schválení zmien od 1.1.2022 
 zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie na teplé jedlo, 

gastrolístok, finančný príspevok 

o stravovanie v školských jedálňach, možnosť voľby a výška 

finančného príspevku  

o dohoda o brigádnickej práci študentov – skončenie strednej školy 
a skončenie prvého stupňa VŠ  

 Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov 
o príspevok  na rekreáciu zamestnancov v roku 2021 a v roku 2022 

 Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia  
 nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie 

o prenesenej nevyčerpanej dovolenke za rok 2020   

 krátenie dovolenky 

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

1.4.2021 
 nová dávka nemocenského poistenia - tehotenské   

 tehotenské štipendium financované zo štátneho rozpočtu 

 ošetrovné 
 rozšírenie okruhu osôb 

 krátkodobé ošetrovné ... predĺženie na 14 dní 

 dlhodobé ošetrovné ... 90 dní 

  zjednodušenie podmienok pre nárok na materské otca  

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA 
 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                    23. november 2021 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Uzávierka prihlášok:  19. november 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 
 
 

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: 23112021 ŠS: IČO organizácie 

do 19. novembra 2021 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 28. september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na ONLINE odborno-konzultačný seminár 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA  

VO IV.Q ROKU 2021, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

23. novembra 2021 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

Titul, meno a priezvisko, email: 
 

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

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 19. 11. 2021 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 

 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

