Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVCKošice
RVCKošice - 21/2017

Vás pozývajú na

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE

. ~,

Aj tento rok vás pozývame na pravidelné podujatie pre profesijnú skupinu ekonómov a účtovníkov. Seminár je zostavený tak,
aby ste si znova viac prehlbií! vedomosti z oblasti účtovníctva, vedenia sociálneho fondu, finančnej kontroly, vedenia
administratívy z porád a schôdzí, ale i ďalších súvisiacich oblastí dôležitých pre vašu prácu. Program každej časti pripravili
skúsení lektori z praxe, s ktorými sa stretávate aj na nami organizovaných podujatiach počas roka. Vytvorili sme aj priestor
pre vzájomnú výmenu skúseností. Prijmite naše pozvanie na spoločné vzdelávanie sa.
Cieľová skupina: ekonómky a účtovníčky obd, miest, mestských častí Košíc, VÚC a nimi zriadených RO a PO, ostatní záujemcovia
ORGANIZAČNÉ POKYNY:
TÉMY VZDELÁVACíCH BLOKOV:

Miesto konania:

l.deň,12.6.2017

Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
Obed: 12.00 - 13.00 h
Prezencia:

13.00 -17.00

12.6.2017 - od 12.30 -13.00

h

Ing. Terézia Urbanová

Zistenia audítora v oblasti účtovníctva

h

a rozpočtovníctva

2. deň, 13.6.2017
ÚČASTNíCKY POPLATOK:

9.00 - 13.00 h

Dátum konania:
12. - 13. jún 2017 /pondelok

- utorok

-2 dni

Č. účtu: SK51 0200 0000 001274035053
pre členov RVC:
pre nečlenov

RVC:

Ing. Mária Kasmanová

Praktická aplikácia sociálneho

fondu v obciach,

rozpočtových

organizáciách

a príspevkových

zriadených

obcou

VS: 121306

126,- (/účastník

14:00 - 16:00

143,- (/účastník

Myslieť, šetriť, pracovať - seminár o možnostiach

Ing. Jozef Matys
úspor na

pracovisku
Dátum konania:
12. -14.

3.deň, 14.6.2017

jún 2017 /streda

- streda - 3 dni

Č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

pre členov RVC:

196,- ( /účastník

pre nečlenov

213,-

RVC:

9.00 - 12.30 h
VS: 121406

Finančná kontrola

Ing. Oxana Hospodárová
v praxi a spracovanie

administratívy

z porád a schôdzí orgánov obcí a škôl.

c /účastník

Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia RVCKošice, RVCMichalovce a RVCPrešov.
V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady.
"

..

,it,

:};1,,~,:"

.'

. '. U~ávierka.prihlášok:

5. jún 2017', .

.'

.

..

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVCKošice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo mailové prihlášky.
Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk.

Aby nedošlo ku skomoleniu Vašich pri hlasovacích údajov, neodporúčame

telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený účet a vopred.
Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade
poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších
predpisov. RVCKošice nie je platcom DPH.
Identifikačné

Molto:

údaje RVC Košice: IČO 31268650,

DIČ 2021412756

"Dôvodom, prečo to toľko ľudi v živote nikam nedotiahne, je,
že keď klope na dvere príležitost: hľadajú v záhrade štvorlistky. "
Walter Chrysler

Veríme, že aj v tejto uponáhľanej dobe a napriek mnohým povinnostiam, s ktorými sa každý deň stretávate, si dokážete zariadiť čas
v prospech tohto vzdelávacieho podujatia.
So srdečnýrn pozvaním organizační garanti podujatia:
Ing. Dušan Verčimak, RVCPrešov
Ing. Ľubomíra Borošová, RVCKošice
JUDr. Gabriela Štefanová, RVCMichalovce

RVCKE, MI a PO sú členmi Asociácie vzdelávania sarnosprávv.
Informácie o vzdelávaní sarnorprávv: '!Nww.avs~rv;.sl(

RVCKošice, Hlavná 68, 040 Ol Košice
Tel: 055/68';

(

IČO: 31268650, OIČ: 2021412756
11 61, 0905 883 099, rvcke@stonll!:!~~
www.rJCvyc~od.sk

