
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

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

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO  

V OBCIACH V ROKU 2022. 

NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE 

ÚČINNÁ OD 1.1.2022. 

NEVYČERPANÉ PROSTRIEDKY Z ROKU 

2021 POUŽITÉ V ROKU 2022. 

POZNÁMKY - SÚČASŤ ÚČTOVNEJ 

ZÁVIERKY K 31.12.2021. 

VÝROČNÁ SPRÁVA K 31.12.2021 PO 

NOVELE ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE. 
  
 

Lektor:    

Ing. Terézia Urbanová 
  

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 

 
 „Radosť prebýva iba v prijatí seba samého. 

Hľadajte dokonalé sebaprijatie,  

nie dokonalý život.“ 
Neznámy autor 

 
 

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  

 
ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO  

V OBCIACH V ROKU 2022. 

NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE 

ÚČINNÁ OD 1.1.2022. 

NEVYČERPANÉ PROSTRIEDKY Z ROKU 

2021 POUŽITÉ V ROKU 2022. 

POZNÁMKY - SÚČASŤ ÚČTOVNEJ 

ZÁVIERKY K 31.12.2021. 

VÝROČNÁ SPRÁVA K 31.12.2021 PO 

NOVELE ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                      22. február 2022 

 

 

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


PROGRAM 

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva 

a rozpočtovníctva v roku 2022 (postupy účtovania, individuálna 

účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné 

výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, 

funkčná klasifikácia, kódy zdrojov) 

2. Novela zákona č.431/2002 Z.z.  o účtovníctve účinná od 

1.1.2022: účtovný doklad, účtovný záznam v listinnej podobe a 

v elektronickej podobe, preukázateľnosť účtovného záznamu, 

vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu, neporušenosť obsahu 

záznamu, čitateľnosť účtovného záznamu, transformácia 

účtovného záznamu z listinnej podoby na elektronickú podobu, 

transformácia účtovného záznamu z elektronickej podoby na 

listinnú podobu, archivácia. Príprava na spracovanie vnútorných 

predpisov pre obeh účtovných dokladov a pre vedenie 

účtovníctva.  

3. Poznámky k 31.12.2021 - vysvetlenie textovej a tabuľkovej 

a textovej časti v zmysle Metodické usmernenie MF SR 

č.MF/007657/2020-352 k uzatvoreniu účtovníctva a zostaveniu 

individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne 

fondy.  

4. Účtovanie a rozpočtovanie:  

- výsledku hospodárenia 

- konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových 

účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií 

- dobropisov 

- refundácií 

- miezd a depozitu  

- transferov (bežných a kapitálových): projekty EÚ, vrátenie 

neoprávnených výdavkov z projektov EÚ 

- podnikateľskej činnosti (zisku z PČ) 

- finančných zábezpek - z nájomného, z verejného 

obstarávania, zo školského stravovania 

- školského stravovania 

- ........ 

5. Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), 

rezervný fond (tvorba a použitie): 

- účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2021 

použitých v roku 2022  

- účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu 

6. Výročná správa k 31.12.2021 po novele zákona o účtovníctve. 

 

Prílohy: vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej 

časti Poznámok 

 

Lektor:  Ing. Terézia URBANOVÁ 

 
 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                        22. február 2022 

Začiatok:      900 hod 

Uzávierka prihlášok:  18. február 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: 22022022 ŠS: IČO organizácie 

do 18. februára 2022 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 6. december 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na ONLINE odborno-konzultačný seminár 

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO  

V OBCIACH V ROKU 2022. 

NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE 

ÚČINNÁ OD 1.1.2022. 

NEVYČERPANÉ PROSTRIEDKY Z ROKU 

2021 POUŽITÉ V ROKU 2022. 

POZNÁMKY - SÚČASŤ ÚČTOVNEJ 

ZÁVIERKY K 31.12.2021. 

VÝROČNÁ SPRÁVA K 31.12.2021 PO NOVELE 

ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE., 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

22. 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 18. 2. 2022 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 

 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

