
 
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 ONLINE SEMINÁR 
(priamy prenos v určenom dni a čase) 

 

Mzdová účtovníčka na konci roka 2020 
 

Lektor : Ing. Pavol Kukučka 

Dátum online seminára : 8. decembra 2020, t.j. v utorok, 9.00 hod. 

                                               (priamy prenos v určenom dni a čase) 

Uzávierka prihlášok:  4. decembra 2020 do 10.00 hod.  
Vzhľadom na situáciu s koronavírusom je termín uzávierky konečný a po tomto termíne 

nebude možné dodatočne prijímať prihlášky a zasielať prístupové linky. 

 

SEMINÁR ODPORÚČAME: obciam, mestám, školám, školským zariadeniam a ostatným 

rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktoré sú zriadené obcou alebo mestom.     

 

OBSAH SEMINÁRA: 
➢ Minimálna mzda v roku 2021 

✓ novela zákon o minimálnej mzde 

✓ výška  príplatkov od 1.1.2021  

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

✓ 14. mzda / odmena v roku 2020 

✓ 13. a 14. mzda / odmena v roku 2021 

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

➢ Zdravotné a Sociálne poistenie  

✓ komplexný prehľad odvodov pri práci na dohody pre rok 2021  

✓ dôchodkový vek od 1.11.2020 

▪ predčasný starobný dôchodok od 1.11.2020 

▪ 13. dôchodok  – výpočet pre rôzne skupiny dôchodcov 

➢ Zákonník práce  

✓ § 152a ... Rekreácia zamestnancov 

▪ problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2020 

▪ rekreácia zamestnancov v roku 2021 

✓ zmeny v Zákonníku práce platné počas mimoriadneho stavu 

➢ Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia  

✓ nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej dovolenke za rok 2019   

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

▪ vplyv na nárok na dovolenku 

▪ vplyv na krátenie dovolenky 

▪ dovolenka zamestnanca starajúceho sa o dieťa 

➢  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 

➢ Ukončenie pandemického roka 2020 v mzdovej a personálnej oblasti    

o  príprava na ročnú uzávierku ... na čo nesmiete zabudnúť 

▪ nevyčerpaná dovolenka za rok 2019, 2020, prenesená a preplatená dovolenka 

▪ denný vymeriavací základ pre DPN a náhrady príjmu pri DPN  

o    mzdové veličiny platné pre rok 2021 

o    povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím - náhradné plnenie 

o    januárová výplata 2021 ... rozdiel oproti výplate za december 2020 



ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 

 

Účastnícky poplatok za 1 účastníka je cena 39 eur. 

                                                                                             Variabilný symbol: 0812 

                                                                                             Špecifický symbol: IČO organizácie  

 
 

• Účastnícky poplatok uhraďte VOPRED TAK, ABY NAJNESKÔR DVA PRACOVNÉ 

DNI PRED KONANÍM SEMINÁRA BOLA PLATBA PRIPÍSANÁ  na účet organizátora 

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. Do kolónky „Informácia pre príjemcu platby“ uveďte skratku vašej 

organizácie napr. názov obce/mesta, školy ...   

• Zaslaním záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou  a 

organizátorom seminára.  

• Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. nie je platiteľom DPH t.z. organizácia nie je 

povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. 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..  

• Účastnícky poplatok je stanovený podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a zahŕňa : organizačné náklady, sledovanie seminára a materiál. 

 

 

PRIHLASOVANIE  

 PROSÍM ČÍTAJTE POZORNE 

 

• Uzávierka prihlášok : 4.12.2020 do 10.00 hod..  Do uvedeného termínu musí byť zrealizovaná 

aj úhrada účastníckeho poplatku. 

• ONLINE SEMINÁRA sa môžu zúčastniť len obce/mestá, rozpočtové organizácie zriadené 

obcou/mestom, príspevkové organizácie zriadené obcou/mestom, neziskové organizácie 

okresov: Malacky, Myjava, Senica, Skalica.  

• Prihlásiť  sa  na  ONLINE  SEMINÁR môžete obratom, najneskôr 2 dni pred konaním, cez 

formulár http://rvc-senica.sk/index.php?page=registracia-na-skolenie. 

• POZOR !!! Veľmi dôležité je uviesť v prihlasovacom formulári: meno a e-mailovú adresu 

účastníka ONLINE SEMINÁRA, na ktorú vám pošleme deň pred konaním online  seminára 

pracovný materiál a LINK na pripojenie sa.  

• Zaslaním  e-mailovej adresy dávate súhlas so spracovaním  údajov pre potreby organizátora 

pre dané podujatie v zmysle GDPR.  

• Ak prihlasujete z jednej organizácie viac účastníkov, ktorí budú sledovať seminár na 

viacerých PC v rámci úradu/školy/organizácie, je potrebné uviesť viacero e-mailových adries, 

teda podľa počtu PC, napr. Dvaja účastníci, dve e-mailové adresy, dva PC.   

 

PROSÍM ČÍTAJTE POZORNE 

  

• ONLINE SEMINÁR JE Z NAŠEJ STRANY CHRÁNENÝ PROTI ZNEUŽITIU 

A ŠÍRENIU.   

• Z RVC Nitra deň pred ONLINE SEMINÁROM obdržíte e-mail, ktorý  bude obsahovať: 

- Dátum a čas sprístupnenia seminára.  

- TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosu cez www.rvcnitra.sk.  

- Tento LINK je viazaný na jednu e-mailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na 

viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK 

http://rvc-senica.sk/index.php?page=registracia-na-skolenie
http://www.rvcnitra.sk/


nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR!!! Konkrétny 

LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch.  

• Link na ONLINE SEMINÁR si aktivujte cca 15 min. pred začiatkom, aby ste mali istotu, 

že spojenie je funkčné (obraz, zvuk). V prípade problémov s pripojením (napr. nefunguje 

tlačidlo / link atď.) KONTAKTUJTE: 

 

Ing. Ivan Koprda, mobil:  +421 903 484 542   

 

• Otázky pre lektora je potrebné posielať elektronicky cez FORMULÁR NA 

OTÁZKY (kliknite na stránku www.rvc-senica.sk, registrácia na školenie, formulár na 

otázky k danému semináru) najneskôr do ukončenia prihlasovania t.j. 2 dni vopred do 10:00 

hod.  

• Otázky pre lektora môžete posielať aj počas online seminára, konkrétny FORMULÁR NA 

OTÁZKY sa bude po sprístupnení seminára od 8:45 hod. nachádzať fyzicky pod oknom 

seminára (v spodnej časti stránky). Nezaručujeme, že na otázky, posielané počas seminára, 

lektor z časového hľadiska odpovie. Uprednostňujeme otázky poslané vopred.  Otázky 

musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej 

problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše špecifické problémy. Na záver 

ONLINE SEMINÁRA bude vyhradený priestor na otázky, ktoré lektor prečíta a zodpovie. 
 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

 

• do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie,  

• stolový PC s externými reproduktormi alebo notebook alebo smartphone alebo tablet, 

ktorým sa viete pripojiť prostredníctvom údajov, ktoré dostanete od nás e-mailom deň 

pred online seminárom,  

• pripojenie na internet, odporúčame PC pripojiť cez kábel alebo cez WIFI (len ak máte 

rýchly internet), 

• ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás, 

 spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme ☹ 

• POZOR! Ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. 

youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, 

ktorý Vám povolí prístup na web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú 

využívame na prenos je www.vimeo.com 

 

AUTORSKÉ PRÁVA:  

Vytváranie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov z ONLINE SEMINÁRA JE 

ZAKÁZANÉ, je porušením autorských práv a môže byť posúdené ako trestný čin podľa § 283 

Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.  Je ZAKÁZANÉ ďalej šíriť 

materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú prihlásené na seminár. Za obsah prednášky 

zodpovedá lektor a obsah seminára je aktuálny k dátumu jeho vysielania.  

 

     Vážení záujemcovia o ONLINE SEMINÁRE, 

veríme, že v súčasnej dobe využijete túto formu vzdelávania a naše ONLINE SEMINÁRE budú 

pre Vás dobrým pomocníkom a zdrojom nových informácií, aby ste zvládali náročný výkon 

Vašej práce. 

S pozvaním  

Ing. Terézia Urbanová 

riaditeľka neziskovej organizácie 

https://forms.gle/R21VDvaSotyAgcnC8
https://forms.gle/R21VDvaSotyAgcnC8
http://www.rvc-senica.sk/
http://www.rvcnitra.sk/
http://www.vimeo.com/


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 08.12.2020 

Priezvisko, meno, titul  Kristína Sládková 

  

  

  

  

Telefón 0907792669 

e-mail na ktorý budú zaslané prihlasovacie 

údaje 

admin@zsssenica.sk 

 
 
IDENTIFIKÁCIA PLATBY:   

 

Deň úhrady        09.11.2020        

Úhrada účastníckeho poplatku za počet účastníkov  1 

Suma v eur            39,00 €   

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 08122020 

Špecifický symbol - IČO organizácie 36084603 

Poznámka pre príjemcu - názov organizácie  
 

 

V Senici, dňa 09.11.2020                             

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

                                                                                                                        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; 

Web www.rvc-senica.sk 

 

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. je členom  

 

 

mailto:admin@zsssenica.sk
mailto:vrbova@rvcsenica.sk
mailto:kralova@rvcsenica.sk
http://www.rvc-senica.sk/

