PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár:

Problematika pohľadávok
v zariadeniach poskytujúcich
sociálne služby
z hľadiska účtovníctva a osobitných predpisov,
administratívne úlohy zodpovednej osoby za správu pohľadávok,
ako predchádzať vzniku znehodnotených pohľadávok,
konzultačné fórum, tipy, rady a odporúčania z praxe

27. marca 2019
28. marca 2019

– B. Bystrica
– Košice

Lektor:
Ing. Miluška Horváthová
Dlhoročná špecialistka a lektorka v danej oblasti, autorka mnohých publikácií.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.

Zákon o sociálnych službách nevymedzuje pohľadávky za poskytnuté SS ani nerieši
nakladanie s neuhradenými pohľadávkami, či i spôsob ich vymáhania. Zariadenia SS sa
tak v dôsledku dlhodobo neuhrádzaných pohľadávok dostávajú do neľahkej
ekonomickej situácie. Na jednej strane sú povinné sociálne služby poskytovať , na druhej
strane často pre insolventnosť prijímateľov týchto služieb nemajú možnosť vymáhať
úhradu za poskytnuté služby, napriek tomu, že iný zákon to pri splnení určitých
podmienok umožňuje. Dôsledkom môže byť nemožnosť vymoženia pohľadávky alebo
preklúzia (zánik pohľadávky).
Pohľadávky za poskytnuté sociálne služby majú svoje špecifiká, avšak pre vznik,
dokladovanie a vymáhanie týchto pohľadávok je dôležitá ich účtovná evidencia, ktorú
upravuje zákon o účtovníctve a príslušné postupy účtovníctva vo väzbe na osobitné
predpisy.
Seminár je určený pre:
• verejných poskytovateľov obec/mesto, VÚC, právnické osoby zriadené alebo
založené obcou / mestom / VÚC
• neverejných poskytovateľov a ďalších záujemcov

PROGRAM
I.

Vznik, dokladovanie, účtovné doklady, evidencia, účtovanie, inventarizácia,
analýza výsledkov inventarizácie pohľadávok

•
•

Vymedzenie pohľadávok z hľadiska účtovného
Vymedzenie pohľadávok v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (§
73 zákona v prepojení na § 72 a 74)
Moment vzniku pohľadávok, dokladovanie vzniku pohľadávok
Členenie pohľadávok podľa druhu, dlžníkov - prijímateľov SS, zdrojov financovania
v zmysle postupov účtovania a osobitných predpisov (napr. § 12, 13 a § 3 z. o SS)
Evidencia pohľadávok (SE, AE, PE) a ich príslušenstva účtovnými dokladmi v zmysle
zákona č. 431/2002 Z. z., PÚ a osobitných predpisov (§ 67 a ods. 5 a 6 z. č. 448/2008
Z. z. v z. n. p.)
Sledovanie pohľadávok – iných aktív na PÚ (súvislosť s analytickou evidenciou a
rozhodnutím ÚJ), ich účtovné zobrazenie v ÚZA
Oceňovanie pohľadávok pri ich vzniku, inventarizácii, postúpení, vymáhaní, vrátane
určenia príslušenstva pohľadávok
Význam inventarizácie a odsúhlasovania pohľadávok na základe výsledkov
inventarizácie
Analýza pohľadávok z hľadiska ich vymožiteľnosti, zostatkovej doby splatnosti na
základe výsledkov inventarizácie pohľadávok
Zásady posudzovania znehodnotených pohľadávok (nevymožiteľné, sporné,
nedobytné, premlčané, v konkurze, v exekúcii,...) vo väzbe na povinnosť tvorby OP
v zmysle PÚ
Zásady tvorby opravných položiek a dôsledky nedodržania týchto zásad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Povinnosť prijať opatrenia k znehodnoteným pohľadávkam, premlčaným,
nepremlčaným v preklúzii v zmysle osobitných predpisov
Rozhodnutie ÚJ o vyradení pohľadávky z účtovníctva (zápočet, postúpení, odpis
pohľadávok, upustenie od vymáhania, ...)

II. Nakladanie s pohľadávkami v zmysle osobitných predpisov

•
•
•
•
•
•
•
•

Opatrenia k premlčaným resp. nepremlčaným pohľadávkam. (Kedy je pohľadávka
premlčaná. Preklúzia – dôsledok - zánik pohľadávky)
Uplatnenie pohľadávok v dedičskom konaní
Úhrada pohľadávky formou daru, alebo treťou osobou
Vymáhanie pohľadávok exekúciou
Ochrana klienta SS, ktorý sa ocitol v exekučnom konaní
Exekúcia zrážkami z dôchodku resp. inej dávky , prikázaním pohľadávky z účtu
v banke
Osobný bankrot klienta SS - zánik pohľadávok ?
Na koho sa vzťahuje, čo znamená pre veriteľa, priebeh bankrotu, čo
s neuhradenými pohľadávkami voči FO, ktorá má osobný bankrot

III. Ako predchádzať vzniku znehodnotených pohľadávok
Pohľadávky za poskytnuté sociálne služby majú svoje špecifiká. Vymáhanie
neuhradených pohľadávok je problematické aj vzhľadom k osobe prijímateľa sociálnych
služieb resp. jeho nemajetnosti či sociálnej odkázanosti avšak určité možnosti tu sú,
napríklad:
a) posudzovanie bonity prijímateľa SS z hľadiska schopnosti realizácie platieb za
prijaté sociálne služby pred uzatvorením zmluvy s prijímateľom SS uzatvorenej
v zmysle § 74 ods. 2 a 3 zákona o SS s výnimkou vo vymedzených prípadoch
b) podrobná evidencia údajov vrátane osobných údajov o budúcich prijímateľoch SS
a jeho rodinných príslušníkov, ktoré sú nevyhnutné na účel uzatvorenia zmluvy
o poskytovaní SS a platenia úhrady za prijatú SS, resp. následného vymáhania
povinných úhrad
c) nastavenie splatnosti platieb za poskytované SS prijímateľom týchto služieb vo
väzbe na predpokladaný príjem prijímateľa SS (napr. dôchodok, dávku v HM atď.)
d) zabezpečenie pohľadávok (zabezpečenie prevodom práva ručením alebo iným
vhodným inštitútom), ak prijímateľ SS má rodinu napr. deti, rodičov, prípadne
majetok.
e) dohodnutie prísnejších pravidiel porušovania zmluvných povinností prijímateľom
SS s následkom odstúpenia od zmluvy o poskytovaní SS
f) dohodnutie podmienok jednostranného vypovedania zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby poskytovateľom SS ak dôjde k závažnému porušeniu zmluvy
g) predlženie možnosti vymáhania pohľadávky zabezpečením uznania dlhu - záväzku
prijímateľom SS v zmysle osobitných predpisov
h) stanovenie kritérií pre rozhodnutie ÚJ (po dohode, usmernení zriaďovateľa)
o odpise pohľadávok s rizikom ich neuhradenia a sledovanie odpísaných
pohľadávok, o ktorých sa upustilo od ich vymáhania, ako iných aktív počas
zvoleného obdobia

Vyššie uvedené opatrenia - postupy v jednotlivých prípadoch, by mali byť spracované
v súlade so zákonom a usmernením zriaďovateľa formou vnútorného predpisu
zariadenia (podobným spôsobom ako postup v evidencii, účtovaní a vymáhaní
pohľadávok z hľadiska účtovníctva).

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
BANSKÁ BYSTRICA - MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Čsl. armády 26 (mapa)
Zo železničnej stanice: trolejbus č. 2 a 7, výstup pri Dome kultúry na zástavke Námestie
slobody.
Z autobusovej stanice: pešo.
KOŠICE - INŠTITÚT VZDELÁVANIA VETERINÁRNYCH LEKÁROV, Cesta Pod Hradovou
13/A (mapa)
Zo železničnej a autobusovej stanice: Košice linka č. 16, smer Podhradová, 1.
nástupište, výstup na zastávke Polianska. V prípade potreby je možné cestovať aj linkou
č. 29, smer Kavečany, zastávka Atletická.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 15.00

Registrácia účastníkov
Odborný program s prestávkou na občerstvenie

INFORMÁCIE:

Mgr. Helena Chabalová
tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083; fax: 02/65 45 63 62
e-mail: proeko@proeko.sk

PRIHLASOVANIE:

Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom, poštou alebo faxom najneskôr
5 dní pred začiatkom seminára.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
ORGANIZÁTOR:

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06
IČO: 35900831
DIČ: 2021906678
IČ DPH: SK2021906678
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:

75,- € s DPH

V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady,
občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obložená bageta, napolitánka) a DPH. Poplatok je
potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred seminárom v
prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
B. Bystrica 27.03.2019 – Variabilný symbol: 27032019
Košice 28.03.2019 – Variabilný symbol: 28032019
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Prihlásení účastníci môžu platbu uhradiť aj v hotovosti. Platbu v hotovosti vyznačte v
záväznej prihláške.
Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácii
alebo zašleme poštou.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky
Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín
seminára.
Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom seminára.
Uhradený účastnícky poplatok bude vrátený.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez
ohľadu na zvolený spôsob platby).

záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
E-mailujte, faxujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083, Fax: 02/65 45 63 62
E-mail: proeko@proeko.sk
Názov seminára:

Problematika pohľadávok v zariadeniach
poskytujúcich sociálne služby

Miesto a dátum konania (vašu voľbu označte):
☐ B.Bystrica – 27.3.2019

☐ Košice – 28.3.2019

Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme.

Priezvisko

Spolu k úhrade:

Meno, titul

E-mail

Vaše č. účtu
(IBAN):

Názov organizácie:
Ulica:

PSČ:

Mesto:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:
Za organizáciu vybavuje
Tel.: _________________________

Meno a priezvisko: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________

Úhrada bude vykonaná (vašu voľbu označte):

☐ v hotovosti v deň konania seminára
☐ prevodom na účet organizátora

Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov.

