Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Hlavná 68, 040 01 Košice

Vás pozýva na seminár

RVC KE 2019/37

Školské stravovanie
v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou
*účtovanie a vykazovanie*
Cieľová skupina: ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ, VÚC, škôl, vedúce školských jedální, kontrolóri

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 20. september 2019 / piatok
Miesto konania: Magistrát mesta, Malá zasadačka
Trieda SNP 48/A, Košice
Lektorka:
Ing. Terézia Urbanová
Prezencia:
od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

pre členov RVC KE:
20,- € / účastník
pre nečlenov RVC KE: 36,- € / účastník
IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
VS: 2009

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: 16. september 2019
Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.
Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
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 Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedlnenej neúčasti vložné
nevraciame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.
Citát:

„Skutočnú hodnotu človeka poznáme podľa toho,
ako sa správa k niekomu, kto pre neho nemôže celkom nič urobiť.“
Samuel Johnson
So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice
...............................................................................................................................................................................................................................
RVC Košice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel.: +421/55/684 11 61, +421 0905 883 099 www.rvcvychod.sk, rvcke@stonline.sk

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Hlavná 68, 040 01 Košice

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár

Školské stravovanie
v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou
*účtovanie a vykazovanie*
ktorý sa uskutoční dňa 20. 9.2019 v Košiciach, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
zašlite do 16.9.2019 na adresu:

RVC Košice
Hlavná 68, 040 01 Košice,
prihláste sa cez www.rvcvychod.sk, alebo
mailom na adresu rvcke@stonline.sk

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia

Telefón, e-mail :

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov :
1.
2.
3.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa
čiastku

€

uhradili z nášho účtu
pre (koľkých)

účastníkov seminára v prospech účtu VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
VS: 2009 KS: 0308 ŠS: IČO organizácie

V

, dňa

................................................................................
pečiatka a podpis
...............................................................................................................................................................................................................................
RVC Košice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel.: +421/55/684 11 61, +421 0905 883 099 www.rvcvychod.sk, rvcke@stonline.sk

