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Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov

Organizačný garant: RVCKošice

RVCKošice- 24/2017

Vás pozýva na seminár

Cieľová skupina: vedúce školských jedální, zamestnanci obcí, ktorí majú na starosti financovanie školskej jedálne

Dátum konania.;

Miesto konania:

Začiatok:

Prezencia:

30. - 31. máj 2017/ utorok - streda

Hotel Titris, Tatranská Lomnica

30.5.2017, obed od 12.00 h

od 12.30 - 13.00 h, začiatok o 13.00 h

ÚC:ASTNíCKY POPLATOK:

pr:e členov RVC : 124,- € / účastník

pre nečlenov RVC: 141,- € / účastník

IBi~N: SK49 0200 0000 0012 7403 5053

SIVIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

VS: 303105

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

PROGRAM SEMINÁRA:

l.deň:

Lektorka:
Základy ekonomiky a základná ekonomická dokumentácia školskej jedálne.
Mgr. Katarína Tamášová
Príprava podkladov pre účtovníctvo školy - základy zo zákona o účtovníctve.
Dokumentácia Šl a finančná kontrola - základy zo zákona o finančne] kontrole.
Rozpočet a rozpočtové pravidlá - základy zo zákonu o roipočtových pravidlách.
Školská jedáleň a inventarizácia.

Nakladanie s odpadmi vznikaj údmi pri prevádzke školských jedální v súlade s ustanoveniami zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení nlekrorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

Lektorka: RNDr. iveta Pristašová

2. deň:
Lektorka:

preniad leglslatívnvch predpisov ~ 0~;d~:';0-JpaJc',,'i:h6 :~Iu:;~',j~i~!:~"léi

nakladanie s odpadmi katalógové číslo: 200108- biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 200125-
jedlé oleje a tuky, 190809- zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky a pod.
vedenie evidencie o odpadov podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SRČ. 366/2015 Z. z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti (evidenčný list odpadu, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním atď.)

Verejné obstarávanie potravín
Mgr. Katarína Tamášová

'" opis predmetu zákazky
'" podmienky účasti, kritériá hodnotenia
'" sezónnosť potravín a výnodv
'" bezpečnosť a kvalita potraví", biopotraviny

Dokážete/me aplikovať uznesenie vlády SRČ. 168 z rnája 2016 k zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality
nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní?
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie MŠVVaŠ SRod septembra 2016.
Ako na prieskum trhu a výzvy - vzorová dokumer.tácia.

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

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo
mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez ~ww.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: RVC Košice nie je platcom DPH.

RVCKošice, Michalovce a Prešov sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy.
Informácie o vzdelávani samosprávy: www.avs-rvc.sk

RVCKošice, Hlavná 68 l, 040 Ol Košice
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Tel.:+421/55;'684116l. M: +421905883099, www.Q19Ci.chod.sk.rvcke@stonline.sk


