Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Košice
RVC Košice – 2018/27

Vás pozývajú na

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE
EKONÓMKY A ÚČTOVNÍČKY OBCÍ A VÚC A NIMI ZRIADENÝCH RO A PO
Pozývame na pravidelné podujatie pre profesijnú skupinu ekonómov, účtovníkov a správcov majetku. Seminár je zostavený
tak, aby ste si znova viac prehĺbili vedomosti z oblasti účtovníctva a majetku. V obsahu nájdete časť venovanú vnútorným
smerniciam na úseku účtovania, časť venovanú dlhodobému majetku a jeho správnemu vykazovaniu v účtovníctve a časť
zameranú na vykazovanie pohľadávok a záväzkov. 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
a vzdelávanie sa o zdravom spôsobe stravovania. Prijmite naše pozvanie na spoločné vzdelávanie sa.
Cieľová skupina: ekonómky a účtovníčky obcí, miest, mestských častí Košíc, VÚC a nimi zriadených RO a PO, ostatní záujemcovia

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:

Miesto konania:
Grand Hotel Permon, Podbanské
Obed: 12.00 – 13.00 h
Prezencia: 12.6.2018 – od 12.30 – 13.00 h

1.deň, 6.6.2018
13.00 – 17.00 h Ing. Mária Kasmanová
Vnútorné predpisy ako základ správneho účtovania v
samospráve.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Dátum konania:
6. – 7. jún 2018 /streda – štvrtok –2 dni
Č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
pre členov RVC:
139,- € /účastník
pre nečlenov RVC: 159,- € /účastník
Dátum konania:
6. – 8. jún 2018 /streda – piatok – 3 dni
č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
pre členov RVC:
209,- € /účastník
pre nečlenov RVC: 229,- € /účastník

VS: 060706

VS: 060806

2. deň, 7.6.2018
9.00 – 13.00 h
Ing. Michal Lažo
Dlhodobý majetok z pohľadu účtovníctva, oceňovania,
vykazovania a rozpočtu.
14:00 – 16:00
Mgr. Antónia Mačingová
Najedzte sa do štíhlosti...už nie je dôvod váhať, vaše
zdravie nepočká.
3.deň, 8.6.2018
9.00 – 12.30 h

Ing. Lucia Kašiarová, FCCA alebo
Ing. Miriam Majorová, PhD.
Komplexný pohľad na účtovanie a vykazovanie pohľadávok
a záväzkov.

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

Uzávierka prihlášok: 31. máj 2018
Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo mailové prihlášky.
Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.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 Košice nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Motto:

„Dobrý život nie je život bez námahy,
bez námahy sa nedá dôjsť k tým veciam, ktoré sú v živote podstatné.“
Erich Fromm

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 srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:
Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice
JUDr. Gabriela Štefanová, RVC Michalovce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RVC KE, MI a PO sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA
1. deň: streda, 6.6.2018
12.00 – 13.00
od 12.45

Obed
Prezencia na seminár

13.00 – 17.00

VNÚTORNÉ PREDPISY AKO ZÁKLAD SPRÁVNEHO ÚČTOVANIA V SAMOSPRÁVE
Lektorka: Ing. Mária Kasmanová

VP – obeh účtovných dokladov
VP - vedenie pokladnice
VP – rozpočtové hospodárenie
VP – finančná kontrola
VP – cestovné náhrady
VP – sociálny fond
18.00

Večera, voľný program

2. deň: utorok, 7.6.2018
do 9.00
9.00 – 13.00

Raňajky
DLHODOBÝ MAJETOK Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA, OCEŇOVANIA, VYKAZOVANIA A ROZPOČTU
pre obce, mestá, mestské časti Košíc, VÚC a nimi zriadené RO a PO (školy, sociálne zariadenia a iné)

Lektorka: Ing. Michal Lažo
Dlhodobý majetok - definícia podľa zákonných noriem
Formy nadobudnutia dlhodobého majetku
Hospodárenie s dlhodobým majetkom
Oceňovanie a vykazovanie dlhodobého majetku v účtovníctve
Dlhodobý majetok a rozpočet
Obecné byty ako špecifický majetok obce - správa obecných bytov
13.00 – 14.00

Obed

14.00 – 16.00

NAJEDZTE SA DO ŠTÍHLOSTI...UŽ NIE JE DÔVOD VÁHAŤ, VAŠE ZDRAVIE NEPOČKÁ.
Lektor: Mgr. Antónia Mačingová

„Pri riešení vlastného zdravotného problému som sa začala sústrediť na jedinú vec, ktorú som mohla okamžite ovplyvniť –
stravu. Súbežne som začala meniť získané mentálne vzorce o “bežnom” – normálnom stravovaní. Vhodným výberom
potravín a trvalou úpravou jedálnička sa mi podarilo dať zdravie do poriadku a preto som sa rozhodla tieto skúsenosti
odovzdávať ďalej. Môj systém stravovania pomohol tisíckam žien aj mužov a pevne verím, že pomôže aj Vám. Všetko, čo
som sa počas praxe naučila, je zhrnuté v knihách: Najedzte sa do štíhlosti 1, 2 a 3.“
„Jasno v hlave = poriadok na tanieri = ZDRAVIE, VITALITA, KRÁSA a SPOKOJNOSŤ“
18.00

Večera, voľný program

3. deň: piatok, 8.6.2018
do 8.30
8.30 – 12. 30

Raňajky
KOMPLEXNÝ POHĽAD NA ÚČTOVANIE A VYKAZOVANIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV
Lektorka: Ing. Lucia Kašiarová, FCCA alebo Ing. Miriam Majorová, PhD.

vznik, členenie, oceňovanie a vykazovanie pohľadávok a záväzkov
postupovanie pohľadávok
odpis pohľadávok
analytika pohľadávok a záväzkov
účtovanie pohľadávok a záväzkov
inventarizácia pohľadávok a záväzkov
12.30 – 13.30

Obed, záver podujatia
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Doplňujúce informácie:
Doplatok za jednoposteľovú izbu:
pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii
Grandhotela Permon. Výška doplatku je 38 €/ osoba/ noc. Túto službu poskytneme len ak to dovolí kapacita hotela. Ak
takúto požiadavku máte, uveďte to v prihláške.
Hotel umožňuje ubytovanie aj v 3-posteľových izbách. Ide o samostatné lôžko, nie prístelok. Aj takúto požiadavku uveďte
v prihláške s menami spolu ubytovaných.
PREPRAVA z Liptovského Mikuláša do Hotela Permon
V prípade, že cestujete vlakom, alebo autobusom, ponúkame vám možnosť presunúť sa z Liptovského Mikuláša do Hotela
Permon nami objednaným autobusom.
Autobus bude pristavený na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši 6.6.2018 o 10:30 h, odchod o 10:45 h
Po skončení podujatia bude rovnaká možnosť, autobus bude odchádzať v prípade záujmu (min. 10 ľudí) z Hotela Permon
obidva dni:
- 7.6.2018 o 15.10 (k vlaku smerom na východ 15:45 –R 607 Andrea Shop.sk)
- 8.6.2018 o 14:00 (k vlaku smerom na východ 14:41 –IC 523)
Cena za využitie tejto služby je stanovená na 8€ za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, prosím Vás o jej
objednanie, pripočítanie prepravného k vložnému a úhradu celej sumy naraz.
Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk
V prípade, že využijete prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, uveďte doplnkové informácie: spolubývajúci,
objednanie prepravnej služby a požiadavku na jednoposteľovú izbu ako poznámku k menu prihláseného účastníka.

Kontakt na hotel:
GRAND HOTEL PERMON****
Podbanské, Vysoké Tatry
Slovenská republika
Poštová adresa:
Grand hotel Permon, s.r.o.
032 42 Pribylina 1486
Tel.: +421-52-471 01 11
Rezervácie: +421 914 33 00 33
Fax: +421-52-449 01 33
E-mail: hotelpermon@hotelpermon.sk
GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E
Zastávka autobusu: "Pribylina - Permon" alebo "Pribylina - Zruby"
(informujte sa prosím u šoféra autobusu)
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE
EKONÓMKY A ÚČTOVNÍČKY OBCÍ A VÚC A NIMI ZRIADENÝCH RO A PO
ktoré sa uskutoční v Grand hoteli Permon, Podbanské
Vyberte a zaškrtnite: 2-dňové podujatie: 6.- 7.6.2018
3-dňové podujatie: 6.- 8.6.2018
Člen RVC

Ktoré RVC:

Nečlen RVC

Názov inštitúcie

Telefón, e-mail :

Titul, meno a priezvisko účastníka / účastníkov :

Ubytovanie v 2, resp. 3-posteľových izbách. Budem ubytovaný s:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa
čiastku

uhradili z nášho účtu č.
€ pre

(koľkých ) účastníkov seminára v prospech účtu VÚB,

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
VS: 060706 (2 dni) / resp. 060806 (3 dni), KS: 0308, ŠS: IČO organizácie

V

, dňa
zašlite do 31.5.2018 na adresu:
RVC Košice
Hlavná 68, 040 01 Košice
alebo faxom, zázn., tel., mailom:
055/ 684 11 61, rvcke@stonline.sk M: 0905 883 099, alebo cez www.rvcvychod.sk

...............................................................................
pečiatka a podpis
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