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                                                                       Vás pozýva na prezenčné podujatie                                            RVC KE 2022/53 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cieľová skupina:  odborní zamestnanci samosprávy a štátnej správy, starostovia, kontrolóri 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   11.11.2022 / piatok 
                                - prezenčná forma                     
 

Miesto konania: Košice, IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A 

                       Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov                  

Začiatok:       9.00 h /Prezencia od  8.15 h 

Predpokladaný záver: 13.00 h 

Uzávierka prihlášok:   8. november 2022     
 

   LEKTOR: 
 

   Mgr. Ľubica Kováčová 
 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

   pre členov RVC PO, KE, MI:       22,- €/účastník 

   pre nečlenov RVC PO, KE, MI:   39,- €/účastník 
    

   IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 

   VS:  111122 
 

 

PROGRAM: 

 

▪ SPRÁVA REGISTRATÚRY KLASICKY 
▪ SPRÁVA REGISTRATÚRY ELEKTRONICKY 
▪ CERTIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY AKO ICH ZÍSKAŤ 
▪ PRAKTICKÁ UKÁŽKA AKO VIESŤ KLASICKÝ DENNÍK 
▪ REGISTRATÚRNE STREDISKO 
▪ VYRAĎOVACIE KONANIE- ELEKTRONICKY 

 
Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál (poznámky lektorky a vzory určené na priame 
použitie), ktorý dostane každý účastník pri prezencii 
 

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

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém 
a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.  
 
AKO sa na podujatie prihlásiť? 
 

Prihláste sa klikom na modrú šípku označenú „Prihláška“. Vyplníte elektronickú prihlášku a odošlete jedným 
klikom. Po korektnom vyplnení vám príde automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete použiť ako 
účtovný doklad. 
 

 

Citát:                                              
„Život ide vpred, ale pochopiť ho môžeme len keď sa pozrieme vzad.“ 

                                                                                                                                                                                         Kierkegaard 
 

 
So srdečným pozvaním   
Ing. Ľubomíra Borošová, riaditeľka RVC Košice 

 

REGISTRATÚRNY DENNÍK *vedený klasicky* 
 
 

* prezenčná forma * 

 

PRIHLÁŠKA 
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