
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  

 

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

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

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

účastníkov pracovného stretnutia. 

POLROČNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE 

EKONÓMOV A ÚČTOVNÍKOV MIEST, OBCÍ, 

ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH 

ORGANIZÁCIÍ  

ZRIADENÝCH OBCOU A VÚC 

 

v prospech účtu  ZORVC MARTIN:  

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

VS:   19200922 – na dva dni 

19210922 – na tri dni   

ŠS: ................................... 

 

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 

 
„Život je zaujímavý práve pre tú možnosť 

uskutočniť nejaký sen.“ 
                Paulo Coelho  
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACOVNÉHO 

STRETNUTIA  

 

19. september 2022 /pondelok/ 

0900 – 1000 Prezentácia 

1000 – 1300 Program pracovného stretnutia 

1300 – 1430 Obed 

1430 – 1800  Pokračovanie programu stretnutia 
 

20. september 2022 /utorok/ 

0830 – 1200  Pokračovanie programu stretnutia 

1200 – 1300  Ukončenie a obed (pri účasti na 2 dni) 

 

1300 – 1700  Pokračovanie programu stretnutia 
 

21. september 2022 /streda/ 

0830 – 1200  Pokračovanie programu stretnutia 

1200    Ukončenie a obed  

 

DOPRAVNÉ  SPOJENIE 

V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do 

hotela Permon na Autobusovej stanici pri 

Železničnej stanici 19. septembra 2022 o 9:00 hod. 

Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša 

bude zabezpečený po skončení stretnutia dňa 20. a 

21. septembra 2022 o 13:00 hod. 

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 10 € 

za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, 

prosím Vás o jej objednanie a uhradenie sumy, 

ktorá je uvedená s využitím dopravy  

Šofér autobusu bude mať k dispozícií menný 

zoznam prihlásených účastníkov, ktorí si 

objednajú dopravu! 

 

 

 
 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

 

Vás pozýva na 

 

 
 

POLROČNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE 

EKONÓMOV A ÚČTOVNÍKOV MIEST, OBCÍ, 

ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH 

ORGANIZÁCIÍ  

ZRIADENÝCH OBCOU A VÚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podbanské                 19. – 20. september 2022                 

Hotel PERMON  19. – 21. september 2022  
 

 



PROGRAM STRETNUTIA 
 

19. september 2022 

Dlhodobý majetok obcí, rozpočtových organizácií a príspevkových 

organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a 

rozpočtovníctva v roku 2022 
 

1. Majetok a jeho právna úprava. 

2. Členenie majetku na dlhodobý a krátkodobý majetok podľa Postupov 

účtovania. Charakteristika účtovej triedy 0 - Dlhodobý majetok.  

3. Analytické účty a analytická evidencia majetku. Požiadavky na analytickú 

evidenciu majetku.  

4. Kapitálové transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva  

5. Dlhodobý nehmotný majetok -  účtovanie v účtovej skupine 01 - Dlhodobý 

nehmotný majetok (DNM)   

6. Dlhodobý hmotný majetok -  účtovanie v účtovej skupine 02 - Dlhodobý 

hmotný majetok odpisovaný a účtovanie v účtovej skupine 03 - Dlhodobý 

hmotný majetok neodpisovaný (DHM) 

7. Technické zhodnotenie majetku. Opravy a údržba majetku. 

8. Drobný majetok.  

9. Dlhodobý finančný majetok - účtovanie v účtovej skupine 06 - Dlhodobý 

finančný majetok 

10. Oceňovanie majetku podľa zákona o účtovníctve  

11. Úprava ocenenia majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka: opravné položky k majetku, odpisy majetku. 

12. Vyraďovanie majetku 

13. Inventarizácia majetku 

14. Kontrola účtovníctva a rozpočtovníctva v oblasti majetkového okruhu. 

15. Vykazovanie majetku v účtovnej závierke.   

16. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku. 

17. Diskusia.  

 Lektor: Ing. Terézia URBANOVÁ 

20. september 2022 

Elektronický výkon základnej finančnej kontroly  

a výkon finančnej kontroly pri dotáciách 
1. Problémy pri výkone základnej finančnej kontroly. 

2. Elektronický výkon základnej finančnej kontroly. 

3. Vykonávanie  finančnej kontroly pri dotáciách z rozpočtu obce. 

4. Odpovede na otázky. 

Lektor: Ing. Ingrid KONEČNÁ VEVERKOVÁ 

21. september 2022 

Skúsenosti audítora z overovania účtovnej závierky obcí, rozpočtových 

organizácií a príspevkových organizácií  v ich zriaďovateľskej pôsobnosti 
 

Základné právne predpisy upravujúce overovanie účtovnej závierky 

audítorom  
- Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.; zákon č.431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v z.n.p.; zákon č.423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a 

doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. 

Stručné vymedzenie jednotlivých oblasti auditu  
- dlhodobého majetku; pohľadávok; krátkodobého finančného majetku; časového 

rozlíšenia aktív; vlastného imania; záväzkov; časového rozlíšenia pasív; rezerv; 

opravných položiek; transferov; výnosov; nákladov 

Skúsenosti audítora z overovania účtovnej závierky v oblasti 

rozpočtovníctva 
- Rozpočet, záverečný účet, rezervný fond, peňažné fondy, poskytovanie dotácií 

z rozpočtu obce, návratné zdroje financovania, preddavky, reprezentačné 

výdavky, členské príspevky, cestovné náhrady ..... 

Skúsenosti audítora z overovania účtovnej závierky v oblasti účtovníctva  
- účtovná dokumentácia, účtovný záznam, náležitosti účtovného dokladu, účtovné 

knihy, účtovná závierka, vykazovanie informácií vo výkaze súvaha, výkaz 

ziskov a strát 

- skúsenosti z overovania v oblasti: majetok, transfery, pohľadávky, záväzky, 

časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, odpisy, transfery, návratné zdroje 

financovania, náklady, výnosy .... inventarizácie  

Lektor: Ing. Terézia URBANOVÁ 

 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                  19. – 20. september 2022             

                                                   19. – 21. september 2022 

Miesto konania :                      Hotel Permon, Podbanské  

Uzávierka prihlášok:                          12. september 2022 

Termín uzávierky je len orientačný, v prípade naplnenia 

kapacity už nebudeme prihlášky akceptovať. 
 

Účastnícky poplatok pri účasti na 2 dni: 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM a späť 

Člen RVC MT 135,00 €  145,00 € 

Nečlen RVC MT 151,00 € 161,00 € 
Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni: 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM a späť 

Člen RVC MT 210,00 €  220,00 € 

Nečlen RVC MT 228,00 € 238,00 € 

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, ubytovanie (v 

dvojlôžkových izbách prípadne 2 + prístelka), stravovanie, 

občerstvenie, prenájom priestorov a organizačné náklady spojené so 

seminárom.   

Ubytovanie od 14:00 hod. Uvoľnenie izieb do 10:00 hod. 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 

18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC: IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

Poplatok uhrádzajte: 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS:  na dva dni 19200922 

VS: na tri dni 19210922 

ŠS: IČO organizácie do 12. septembra 2022. 

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je 

dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť 

faktúry. 

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

vložné nevraciame.    

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 4. júl 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 PhDr. Dušan  GALLO 
                           riaditeľ ZORVC MARTIN 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

POLROČNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE 

EKONÓMOV A ÚČTOVNÍKOV MIEST, OBCÍ, 

ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH 

ORGANIZÁCIÍ  

ZRIADENÝCH OBCOU A VÚC, 

ktoré sa uskutoční   

19. – 21. septembra 2022 

Hotel Permon, Podbanské 
 

Obec /mesto/organizácia:  

 

19. – 20. september 2022 – 2 dni  
19. – 21. september 2022 – 3 dni  

 

Meno a priezvisko účastníka, email: 
 

1.  

2.  

V prípade požiadavky na špeciálnu stravu (vegetariánska, 

bezlepková, bezlaktózová ...) nám prosím Vás túto 

skutočnosť oznámte, aby sme predišli komplikáciám na 

mieste v deň konania pracovného stretnutia. Ďakujeme.  

Člen  RVC:              áno           nie 

Využijem autobus z LM – Hotel Permon a späť 

(!!cena za osobu 10,00 € !!):  áno nie 

IČO :     DIČ:   

E-mail: ___________________________________ 

Telefón: __________________________________ 

 

______________________  dňa  _______________ 
 

    podpis 
 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 12. 9. 2022 môžete poslať na  

e-mail:  rvc@rvcmartin.sk  alebo priamo na www.rvcmartin.sk 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

