
 

 

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.  

M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 37 986 635, DIČ: 2022129736 

Nezisková organizácia je registrovaná Krajským úradom  v Trnave 

dňa 1.2.2006 pod č.VVS/NO-67/2006 

_____________________________________________________________________________ 

 

Vás pozýva na seminár 

 

Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q roku 2020 

alebo .... 

podnikateľské kilo ku kilečku ...  

resp. čo sa z neho týka aj verejnej služby 

 
Lektor: Ing. Pavol Kukučka  

Termín: 30. septembra 2020, t.j. v stredu, 8.30 hod. 

Miesto konania :   Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica 

                                    /oproti obvodnému úradu/,  zasadačka na prízemí 
 

Účastnícky poplatok za 1 účastníka:  

- v prípade úhrady bezhotovostným prevodom je cena 29 €  

- v prípade platby v hotovosti je cena 35 € 

                                                                                             Variabilný symbol: 3009 

                                                                                             Špecifický symbol: IČO organizácie  

 

Seminár je určený pre zamestnancov obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou 

a VÚC a zamestnancov ostatných organizácií.  

 

Program seminára: 

8.00 -  Prezentácia 

8.30 - Odborný program:  

➢ Suma životného minima platná od 1.7.2020 a jej vplyv na : 
o výkon exekučných zrážok 

o daňový bonus 
o prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok 

➢ Minimálna mzda v roku 2021 

o doplatok do sumy minimálnej mzdy 

o vplyv na výšku  príplatkov od 1.1.2021  

 

➢ Mzda / plat pri príležitosti  obdobia letných dovoleniek a  
vianočných sviatkov 

o 14. mzda / odmena v roku 2020 
o 13. a 14. mzda / odmena v roku 2021 

 

➢ Školský/akademický rok 2020/2021  
o dozvuky predchádzajúceho školského/akademického roka 

     opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice 

o daňový bonus - preplatok, nedoplatok z prázdninového obdobia 

 
➢ Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2021 



 
➢ Zdravotné a Sociálne poistenie  

o komplexný prehľad odvodov pri práci na dohody  

o odvody pri vyplatení príjmu po skončení pracovného pomeru 

o novela zákona o sociálnom poisteni č. 138/2018 Z.z. – časť účinná od 

1.1.2020 

o dôchodkový vek od  

✓ 1.  1.2020 

✓ 1.11.2020 

o predčasný starobný dôchodok od 1.11.2020 

o 13. dôchodok  – výpočet pre rôzne skupiny dôchodcov 

 
➢ Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov 

o  problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2020 

o  zmena vo financovaní rekreácie zamestnancov 

o  rekreácia zamestnancov v roku 2021 
 

➢ Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia  
o nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej dovolenke 

za rok 2019   

o čo sa posudzuje resp. neposudzuje ako výkon práce podľa §143a  

▪ vplyv na nárok na dovolenku 

▪ vplyv na krátenie dovolenky 
 

❖  Pripravované zmeny v zákonoch : 
• č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení  

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

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

• č. 311 / 2001 Z.z. Zákonník práce 

• č. 663 / 2007 Z.z. o minimálnej mzde 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizačné pokyny: 

Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou  

a organizátorom seminára.  

Cena je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

Cena zahŕňa : organizačné náklady, občerstvenie. 

Účastnícky poplatok uhraďte bezhotovostným prevodom na účet vedený v Prima banka 

Slovensko, pobočka Senica, č. účtu: 9219598001/5600, IBAN SK53 5600 0000 0092 1959 8001 

SWIFT (BIC) kód banky KOMASK2X, VS: dátum seminára, ŠS: IČO organizácie. 

Pri prezentácii prosíme preukázať sa dokladom o úhrade vložného fotokópiou výpisu z Vášho 

bankového účtu. V prípade neúčasti na seminári, z dôvodov na strane prihláseného záujemcu,     

sa poplatok za seminár nevracia. Organizátor je v tomto prípade povinný objednané materiály 

zaslať. 

V prípade, že účastník poplatok zaplatil a z kapacitných, resp. iných dôvodov ( napr. 

práceneschopnosť, neplánovaná služobná cesta .... ) sa seminára nemôže zúčastniť,   organizátor 

mu poplatok vráti na základe včas (t.j. 2 dni pred konaním seminára) zaslanej písomnej 

odhlášky.  

Organizácia nie je platiteľom DPH t.z. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. 

Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. 

Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č.431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v z.n.p..  

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať 

obrazové a zvukové záznamy. 

 



Záväzná prihláška na seminár  

 

Názov organizácie /obec/RO/PO/ostatné ...  Zariadenie sociálnych služieb 

Senica, n.o. 

Sídlo: ulica, číslo, PSČ, mesto Štefánikova 1598/11B, 905 01 

Senica 

IČO  36084603 

Dátum seminára 30.09.2020 

Priezvisko, meno, titul  Kristína Sládková 

Telefón 0907 792 669 

e-mail  admin@zsssenica.sk 
 
IDENTIFIKÁCIA PLATBY:   

 

Deň úhrady               09.09.2020 

Úhrada účastníckeho poplatku za počet účastníkov  1 

Suma v € 29,00 € 

Z účtu číslo č. účtu: SK58 5600 0000 0092 1561 8001 

Na účet Prima banka Slovensko a.s č. účtu: 9219598001/5600 

IBAN SK53 5600 0000 0092 1959 8001 

SWIFT (BIC) kód banky KOMASK2X 

Variabilný symbol - dátum seminára 30092020 

Špecifický symbol - IČO organizácie 36084603 
 

 

V Senici, dňa 09.09.2020 

 

                             

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

                                                                                                                        pečiatka a podpis    

Kontaktné údaje vzdelávacieho centra:   

Meno a priezvisko, telefón Michaela Vrbová      0917 / 527 484   

Meno a priezvisko, telefón Mgr. Ivana Kráľová  0905 / 809 236   

e-mail vrbova@rvcsenica.sk; kralova@rvcsenica.sk; 

Fax 034 / 651 15 37,  034 / 651 58 40 

Web www.rvc-senica.sk 

 

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.  je členom  
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