
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1, 08001 Prešov

RVC Prešov - 46/2018
Vás pozýva na seminár
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Ciel'ová skupina: odborní zamestnanci miest a obcí, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových

organizácií

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Dátum konania: 5. október 2018/ piatok

Miesto konania: Prešov, Okresný úrad

Námestie mieru 3
Lektor: Ing. Mária Kasmanová

Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

ÚČASTNíCKY POPLATOK:

pre členov RVC PO: 18,- € / účastník

pre nečlenov RVC PO: 33,- € / účastník

IBAN: SK49 02000000002578922254

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

VS: 0510

PROGRAM SEMINÁRA:

• Právna úprava vedenia pokladnice
Pokladnica v rámci obehu účtovných dokladov - vnútorný predpis
Poskytovanie a účtovanie preddavkov z pokladnice
Reprezentačné výdavky a výdavky na propagáciu - vnútorný predpis
Výdavky na kultúrne a športové akcie, ich účtovanie a organizácia /vstupné, tombola ..J
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady
Vedenie pokladničnej knihy - vnútorný predpis
Inventarizácia pokladnice
Účtovanie pokladnice
Účtovanie platieb uskutočnených platobnými kartami
Pokladnica a základná finančná kontrola
Diskusia
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Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávierka prihlášok: 1. október 2018

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvvchod.sk. Platby vložného odporúčame
realizovať prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO 31954120, DIČ 2021241937

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného 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. V zmysle ochrany autorských
práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Citát:
"Mnohí prišli vďaka peniazom o rozum, ale málokto ho vďaka nim získal."

Ernest 8/och

So srdečným pozvaním,

Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov

RVC Prešov je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk

RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
IČO: 31954120, DIČ: 2021241937

Tel.:+421/51/773 4215, M: +421 915 910400, www.rvcvychod.sk.rvcpo@rvcvychod.sk


