
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 2021  

A ZMENY V ROKU 2022  

 
  

 

Lektor:    

Ing. Pavol Kukučka 
  

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2022 

 

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 

 
 „Všetko veľké na svete sa začína malým.  

Strom, ktorý zaplní náručie,  

rastie z jemného korienka. 

Deväťposchodová veža sa stavia  

od kôpky zeme.“ 
LAO-C 

 

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  

 

 
 

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE  

ZA ROK 2021  

A ZMENY V ROKU 2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                      1. február 2022 

 

 

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


PROGRAM 

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby  zo 

závislej činnosti za rok 2021 
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 2021 

 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 Hranica pre „ Milionársku daň “, nerovnú daň 

o Daňový bonus 

 na vyživované dieťa s dôrazom na dátumové hranice 1.7.2021 a  
1.8.2021 a na adotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa 

 na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie 
o Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 %     

 Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2022  
o Mzdové veličiny platné pre rok 2022 

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

 odpočítateľná položka na zdravotné poistenie  

 zmena oznamovacích povinností zamestnávateľa od 1.10.2021 
o Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti  

 nezdaniteľné časti základu dane 

 daňový bonus  

 príjmy oslobodené od dane  

 príspevok na rekreáciu na prelome rokov 2020/2021 a v roku 2022 

 príspevok na športovú činnosť dieťaťa  
o Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2022 

 zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov 

 dávka tehotenské, tehotenské štipendium 

 ošetrovné  

 od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej 
poisťovne 

 zrušenie Gríd kariet 

 prihlasovanie pomocou mena, hesla a aplikácie 

 prihlasovanie pomocou elektronického občianskeho preukazu 

o Zákonník práce  

 minimálna mzda, minimálne mzdové nároky 

 mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.2022 

 nárok na dovolenku v roku 2022 

 skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia 65 rokov veku a 
veku určeného na nárok na starobný dôchodok od 1.1.2022 

 podmienky 

 odstupné 

 odchodné 

 výpočet zvýšenia dovolenky v pomernom rozsahu z dôvodu 
starostlivosti o dieťa od 1.1.2022 

 pracovný pomer na dobu určitú počas mimoriadnej situácie ... §252o  

 Stravovanie zamestnancov  
o gastrolístky a finančný príspevok od 1.1.2022 

o zdaňovanie jednotlivých spôsobov stravovania zamestnancov 

 Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2022  

Lektor:  Ing. Pavol KUKUČKA 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                          1. február 2022 

Začiatok:      900 hod 

Uzávierka prihlášok:  28. január 2022 

Poplatok: 

člen RVC Martin 19,00€/účastník 

nečlen RVC 39,00€/účastník 
 
 

(Poplatok nám prosím Vás uhrádzajte až v roku 

2022. 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: 01022022 ŠS: IČO organizácie 

do 28. januára 2022 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 1. december 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na ONLINE odborno-konzultačný seminár 

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE  

ZA ROK 2021  

A ZMENY V ROKU 2022, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

1. februára 2022 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

Titul, meno a priezvisko, email: 
 

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

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 28. 1. 2022 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 

 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

