Regionálne vzdelávacie

centrá Košice, Michalovce

a Prešov

Organizačný garant: RVC Prešov
RVC Prešov - 45/2018

Vás pozývajú

na seminár

PRACOVNÉ STRETNUTIE
STAROSTOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
Vážená pani starostka
pozývame

/ pán starosta,

Vás na ďalšie,

v tomto

volebnom

období

posledné, podujatie

pre starostov

východné

Slovenska,

ktoré

organizujeme spoločne pre Košický a Prešovský samosprávny kraj. Vybrali sme pre vás témy, ktoré sú z vašich námetov
z posledných stretnutí, resp. to, čo nám aktuálna doba priniesla. Je rok komunálnych volieb, a preto aj výber tém tomu
zodpovedá. Ponúkame vám mix tém - ekonomických,

právnych, osobnostného

TÉMY VZDELÁVACíCH BLOKOV:

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

l.deň:

Miesto konania:

13.00 - 17.00

Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

Zodpovedné

Začíname obedom o 12.00 hod
Prezencia:

13.00 hod

Ing. Michal Lažo
hospodárenie

období *rozpočtové

25.9.2018 - od 12.45 - do 13.00 h

Začiatok podujatia:

rastu ...

na prelome volebných

hospodárenie

a účtovná závierka*

2. deň

l!!

9.00 -13.00

PhDr. Dušan Gallo

ÚČASTNíCKY POPLATOK:

Stratégie zvládania (zladenia) pracovného

Dátum konania:

života starostu

25. - 27. september 2018 / utorok - štvrtok - 3 dni
Č. účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254
VS: 252709

3.deň

pre členov RVC KE/MI/PO:

209,- € /účastník

GDPR a infozákon

pre nečlenov

229,- € /účastník

RVC KE/MI/PO:

9.00 - 12.30

JUDr. Vladimír

Pirošík

počas volebnej

kampane a ... po nej.

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov,
náklady. Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia RVCKošice, RVC Michalovce a RVC Prešov.
Uzávierka

prihlášok:

17. september

a osobného

*sám sebe manažérom*

organizačné

2018

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo
mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvvchod.sk.
Aby nedošlo ku skomoleniu Vašich
prihlasovacích 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. RVC Prešov nie je platcom DPH.
Identifikačné

údaje RVC Prešov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937

Motto:
"Dokážete

to a aj by ste mali, a ak máte dosť odvahy začať, tak to urobíte.

II

Stephen Kung
Veríme, že aj v tejto uponáhl'anej dobe a napriek mnohým povinnostiam, s ktorými sa každý deň stretávate, si dokážete
zariadiť čas v prospech tohto vzdelávacieho podujatia. Hotel ponúka kvalitné relaxačné služby, ktoré môžete využiť:
www.hotelbellevue.sk
So srdečným pozvaním,

Ing. Ján KOKARDA
predseda Rady RVC Košice
RVC Košice, Michalovce
Informácie

p. Jarmila

predsedníčka RtA;~c

a Prešov sú členmi Asociácie vzdelávania

o vzdelávaní samosprávy:

L~!roVÁ

samosprávy.

PhDr. Dušan DEMČÁK, PhD.

Michalovce

predseda Rady RVC Prešov
RVC Prešov, Námestie

www.avs-rvc.skIČO:

mieru l, 08001

31954120,
Tel.:+421/51/773

42 15, M: +421 915 910 400,

Prešov

DIČ: 2021241937

www.rvcvychod.sk.rvcpo@rvcvvchod.sk

