
Regionálne vzdelávacie centrum Pre~ov
Námestie mieru 1,080 01 Prešov

Vás pozýva na seminár

RVCPrešov- 51/2019

Školské stravovanie
v obciach v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou

#

Ciel'ová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí, miest~ VÚC, škôl, vedúce školských jedální, kontrolóri

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Dátum konania: 19.9. 2019/ štvrtok

Miesto konania: Prešov, Okresný úrad,

Námestie mieru 3

Ing. Terézia Urbanová

od 8.30 h

9.00 h

ÚČASTNíCKY POPLATOK:

pre členov RVC PO: 20," € / účastník

pre nečlenov RVC PO: 36," € / účastník

IBAN: SK49 0200 0000 002578922254

SWIFT (Ble) kód banky: SUBASKBX

VS: 1909

Lektorka:

Prezencia:

Začiatok:

PROGRAM SEMINÁRA:

1. Platná legislatíva - školský zákon, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon dotáciách v

pôsobnosti MPSVaR SR, zákonník práce, postupy účtovania, ekonomická klasifikácia

2. Vykazovanie školského stravovania v rozpočtovníctve: výkaz FIN 1-12

Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, príjmové a

výdavkové položky, zapojenie nevyčerpaných prostriedkov školského

stravovania do príjmov rozpočtu,

3. Vykazovanie školského stravovania v účtovníctve: sklad potravín, bankový

výpis, pokladnica, záväzky, nevyfakturované dodávky, preplatky/nedoplatky

na stravnom, dotácia na stravu, náklady, výnosy, príspevok zamestnávateľa
podľa zákonníka práce, príspevok zo sociálneho fondu

4. Účtovanie školského stravovania - rôzne príklady účtovania školského

stravovania

5. Diskusia

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady.

Uzávierka prihlášok: 13. september 2019

Prihlasovať sa môžete cez www.rvcvychod.sk. alebo mailom. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným
príkazom vopred na účet RVCPrešov.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVCPrešov: IČO 31954120, DIČ 2021241937
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtuo úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákonač.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.V zmysle ochrany autorských práva ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Citát:
"Tajomstvom úspechu je vedieť niečo, čo iní nevedia."

So srdečným pozvaním,

Ing. Dušan Verčimak, RVCPrešov

Aristotle Onassis

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

RVC Prešov, Námestie mieru 1,08001 Prešov
ICO: 31954120, OIC: 2021241937

Tel.:+421/51/773 42 15, M: +421 915 910 400, www.rvcvychod.sk.rvcpo@rvcvvchod.sk


