POTVRDENIE O ZAPLATENÍ



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

„Prekážky na ceste pre slabých
sú kameňmi v brode pre silných.“

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

Gertrude Stein

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

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie)
................................, VS ..................................

je členom

ONLINE SEMINÁR

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2021
V NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH
A ZMENY V ZÁKONE O ÚČTOVNÍCTVE
TÝKAJÚCE SA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
(OD 1.1.2022)

Lektor:

Ing. Jana Vršková

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X

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

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

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

-

-

pripojenie na internet:
odporúčame PC pripojiť cez kábel;
cez WIFI (len ak máte rýchly internet);
stolový PC s externými reproduktormi alebo slúchadlá resp.
notebook-smartphone-tablet, ktorý sa vie pripojiť na email,
ktorý od nás obdržíte;
ak Vám začne „sekať“ obraz alebo zvuk počas vysielania, je
chyba u Vás, spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento
faktor ovplyvniť nevieme.
UPOZORNENIE!
Ak
máte
na
pracovisku
zamestnávateľom zablokované web stránky, je potrebné,
aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí
prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online
prenos. Službu ktorú využívame na prenos je
www.vimeo.com
Zabezpečte si nerušené sledovanie ONLINE seminára (bez
vyrušovania na pracovisku kolegami, stránkami prosím);
v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo,
link), kontaktujte kolegu z RVC Nitra, ktorý je technickým
garantom: Ing. Ivan Koprda +421 903 484 542
Iné
upresnenia:
kontaktujte
RVC
Martin
na
rvc@rvcmartin.sk resp. 043/4132958

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

Vás pozýva na

ONLINE SEMINÁR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2021
V NEZISKOVÝCH
ORGANIZÁCIÁCH
A ZMENY V ZÁKONE O ÚČTOVNÍCTVE
TÝKAJÚCE SA NEZISKOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ (OD 1.1.2022)

7. december 2021

PROGRAM
Účtovná závierka za rok 2021 – práce pred uzavretím účtovných kníh,
inventarizácia, opravné položky a rezervy, účty časového rozlíšenia,
prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene, zaúčtovanie všetkých
účtovných prípadov roku 2019, zisťovanie základu dane.
Uzatváranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky, súčasti
účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.
Povinnosti neziskových organizácií – audit účtovnej závierky
a výročnej správy, vyhotovenie výročnej správy, ukladanie účtovných
dokumentov do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov
neziskových organizácií.
Novela zákona o účtovníctve – (ČPT 635) obsah výročnej správy pre
občianske združenia a cirkevné organizácie, zmeny v náležitostiach
účtovného dokladu, zmeny v ukladaní účtovných dokumentov do
registra účtovných závierok, rozšírenie verejnej časti registra,
inventarizácia zásob, podmienky pre elektronickú podobu vedenia
účtovníctva.
Lektor:

Ing. Jana VRŠKOVÁ

OTÁZKY PRE LEKTORA
Posielať najneskôr 2 dni pred konaním seminára cez FORMULÁR:
(nájdete i priamo pri prihláške) https://www.rvcnitra.sk/formular/19
- otázky môžete posielať aj počas online seminára, FORMULÁR
NA OTÁZKY bude sprístupnený od 10:00 h a nachádzať sa bude
pod oknom seminára (v spodnej časti stránky).
- Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám
niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad
lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že
otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu
samostatne nebude.
- Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám
lektor zodpovie z časového hľadiska. Uprednostňujeme otázky
poslané vopred. V závere seminára bude vyhradený priestor na
ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom
pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné,
stručné, k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú
riešiť Vaše konkrétne problémy.
- NOVINKA: Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným
otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári
priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok“
BONUS
Z ONLINE seminára získavate BONUS - AUTENTICKÝ ZÁZNAM,
ktorý si môžete pozrieť 1x v jednom z 5 dní. Je na Vás, ktorý
deň/hodinu si záznam pozriete. Bude sprístupnený po ONLINE
seminári na druhý deň od 7:00h, kedy najneskôr 30 min. vopred
obdržíte z RVC Nitra e-mailom NOVÝ link na spustenie ZÁZNAMU
s unikátnym kódom a bude platiť do 23:00 h posledného dňa.
DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE: Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete
záznam pozrieť (v kancelárii alebo doma). Vybrať si deň, kedy budete
mať dostatok času si záznam pozrieť, lebo nie je možné sa k nemu v
iných dňoch vrátiť a opakovanie pozrieť. ZÁZNAM nie je možné uložiť
do PC.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:
7. december 2021
Začiatok:

900 hod

(pripojenie cez zaslaný LINK od 8:45)

Uzávierka prihlášok:

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na ONLINE SEMINÁR
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2021
V NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH
A ZMENY V ZÁKONE O ÚČTOVNÍCTVE TÝKAJÚCE
SA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (OD 1.1.2022) ,
ktorý sa uskutoční dňa
7. decembra 2021

2. december 2021

Obec /mesto/organizácia:

Poplatok:
člen RVC Martin

20,00€/účastník

nečlen RVC

40,00€/účastník

...............................................................................
Titul, meno a priezvisko, email:

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.

*Napíšte emailovú adresu, na ktorú Vám pošleme deň
pred konaním ONLINE seminára pracovný materiál
a LINK na pripojenie sa.
Informácie v e-maile budú obsahovať:
- dátum a čas sprístupnenia seminára;
- TLAČIDLO (LINK) na spustenie „živého“ prenosu
cez www.rvcnitra.sk
- do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové
aplikácie.
Zaslaný LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie
je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch,
ani ho preposielať.

Poplatok uhrádzajte :
bankovým prevodom na účet RVC Martin:
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X
VS: 07122021
ŠS: IČO organizácie do 2. decembra 2021
Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti
nevraciame
.

IČO:
člen RVC:

DIČ:
áno

nie

Martin, 15. október 2021

Tel.: _________________________________
V _________________ dňa _______________
podpis

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

Záväznú prihlášku do 2. 12. 2021 môžete poslať na
e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo priamo na
www.rvcmartin.sk

