
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 2022 

+  

LEGISLATÍVNE ZMENY 2022/2023 

 

Lektor:    

Ing. Pavol Kukučka 

 

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2023 

 

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 

 

 
 „Dobrí priatelia  

sú dobrí pre Tvoje zdravie.“ 

Irwin Sarason 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na 

odborno-konzultačný seminár  

 
 

 
ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE  

ZA ROK 2022 

+  

LEGISLATÍVNE ZMENY 2022/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                   7. február 2023 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 

 

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


PROGRAM 

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby  zo 

závislej činnosti za rok 2022 
o Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane 

 pred a po jeho vykonaní 

 lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa 

 kedy nemôže zamestnávateľ vykonať RZD zamestnancovi 

 vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov 

o Daňové tlačivá  

 Vyhlásenie ... 

 Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti 

 Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2022 

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň  

 Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov  

o Nezdaniteľné časti základu dane na : 

 daňovníka, manžela / manželku 

 príspevky do III. piliera 

o „ Milionárska daň “, nerovná daň 

o Daňový bonus (DB) na vyživované dieťa 

 DB „po starom / po novom   

 ročné zúčtovanie DB za I. a za II. polrok  

o Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie 

o Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 % (dobrovoľnícka činnosť) 

 Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2023  
o Mzdové veličiny platné pre rok 2023 

o Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti  

 nezdaniteľné časti základu dane na rok 2023 

 daňový bonus na nezaopatrené dieťa 2023 – mesačný, ročný 

o Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2023 

 zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov 

 tehotenské, tehotenské štipendium, materské 

 dohody – odvodová odpočítateľná položka  

 študenti 

 dôchodcovia 

 sezońne práce 

 nová povinnosť nahlasovať analytické údaje o svojich zamestnancoch do 

sociálnej poisťovni 

o  Minimálna mzda  

 minimálne mzdové nároky 

 mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.2023 

o Stravovanie zamestnancov od 1.1.2023 

 zvýšené sumy stravného platné od 1.1.2023 

 stravovacie poukážky v elektronickej forme 

o Zákonník práce –novela účinná od 1.11.2022    

 transpozícia smernice EU 2019 / 1152 a smernice EÚ 2019 / 1158 

 doručovanie – úložná doba 

 bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru  

 podstatné náležitosti pracovnej zmluvy 

 skúšobná doba – doba určitá 

 prechod na inú formu zamestnania 

 úmrtie zamestnanca – odstupné, odchodné 

 zrážky zo mzdy – finančný príspevok na stravovanie 

 dohody – minimálna predvídateľnosť práce 

o otcovská dovolenka 

 novela Zákonníka práce a zákona o Sociálnom poistení 

o dôchodky od 1.1.2023 

 valorizácia dôchodkov o 11,8 % 

 zmena podmienok na priznanie predčasného dôchodku 

 zmena pri určovaní dôchodkového veku 

 rodičovský bonus a iné 

o Kolektívna zmluva VS a ŠS na obdobie 1.1.2023 do 31.8.2024    

 

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA  

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                         7. február 2023 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  2. február 2023 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 21,00€/účastník 

nečlen RVC 41,00€/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: 07022023 ŠS: IČO organizácie 

do 2. februára 2023 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 3. január 2023 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 

 

 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborno-konzultačný seminár 

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE  

ZA ROK 2022 

+  

LEGISLATÍVNE ZMENY 2022/2023 

 
ktorý sa uskutoční dňa   

7. februára 2023 v Martine 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

 

Titul, meno a priezvisko, email: 
 

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

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 2. 2. 2023 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 

https://www.arisan.sk/sk/blog/mzdy-a-personalistika/povinnost-evidencie-analytickych-udajov-zamestnanca
https://www.arisan.sk/sk/blog/mzdy-a-personalistika/povinnost-evidencie-analytickych-udajov-zamestnanca
mailto:rvc@rvcmartin.sk

