Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Michalovce
RVC Michalovce 44/2019

Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Vás srdečne pozývajú na seminár

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE, MESTÁ, VÚC A ICH RO
AKREDITOVANÝ KURZ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA 2471/2018/29/1
Cieľová skupina: zamestnanci
a mestských
úradov,
pracujúci ako účtovníci
a ekonómovia,
zamestnanci rozpočtových
Aobecných
KREDITOVANÝ
KURZ
MINISTERSTVA
ŠKOLSTVA
2471/2018/29/1
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta a vyššieho územné celku (VÚC) pracujúci ako účtovníci a ekonómovia,
ostatní záujemcovia o túto tému.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Dátum konania 1. časti: 29.-30. jún -1.júl 2020
Miesto konania: Zemplínska šírava, Penzión Dolina
Lektorka:
Ing. Terézia Urbanová
Prezencia:
od 8.30 h, začiatok: 9.00 h, záver: 15:00 h
*ďalšie termíny 2. časť: 6.-7. júl 2020

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
pre členov RVC KE, MI, PO:
290,- € /účastník
pre nečlenov RVC KE, MI, PO: 320,- € /účastník
č. účtu: IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001
VS: 290707
.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM SEMINÁRA:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Právna úprava účtovníctva a súvisiace právne normy obcí: Zákon o obecnom zriadení, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani
z príjmov, Zákon o majetku obcí, Obchodný zákonník…
Zásady hospodárenia obcí, VÚC, rozpočtových a príspevkových organizácií. Vymedzenie a zriaďovanie rozpočtových
a príspevkových organizácií, financovanie a hospodárenie rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí, VÚC.
Rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov, jej charakteristika, organizačné kódovanie, funkčná a ekonomická klasifikácia,
právna úprava rozpočtovej klasifikácie
Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a jeho
aplikácia v praxi
Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p.
a jeho aplikácia v praxi
Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
Opatrenie MF SR 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
Praktické príklady a vzory v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva / účtovanie v jednotlivých účtových triedach, inventarizácia
majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov, účtovná závierka, osobitosti účtovania /
Rozsiahly materiál na CD – vnútorné prepisy, vzory tabuliek, vzory zúčtovania atď...

* Úspešný absolvent/-ka získa OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ SR s celoštátnou platnosťou.
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za semináre (celkovo sa uskutoční 5 samostatných školiacich dní), pracovný materiál, občerstvenie,
lektori, prenájmy priestorov, organizačné a administratívne náklady, náklady spojené s akreditáciou kurzu.
Uzávierka prihlášok: 20. november 2019
Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Michalovce. 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.
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 Michalovce nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO: 35532882, DIČ: 2021010420
Citát: „Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na
minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.“
J.A. Komenský
So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:

Ing. Ľubomíra Borošová, RVC KE

JUDr. Gabriela Štefanová, RVC MI

RVC Košice, Michalovce a Prešov sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk

Ing. Dušan Verčimak, RVC PO

RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
IČO: 35532882, DIČ: 2021010420
0915969634, 0918125777, www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com

Záväzná prihláška na seminár

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE, MESTÁ, VÚC A ICH RO
AKREDITOVANÝ KURZ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA 2471/2018/29/
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár

Elektronický výkon verejnej moci

Pripravovaný kurz sa uskutoční iba v prípade že naplníme počet do 35 – 38 účastníkov.
V prípade že skupinu nenanaplníme, kurz sa posunie na západné Slovensko.
Kurz sa uskutoční aj s možnosťou ubytovania na Zempl. šírave (podľa záujmu):

1. časti: 29. - 30. jún - 1. júl 2020
2. časť: 6. - 7. júl 2020
Záväznú prihlášku na seminár zašlite do 20.11.2019 na adresu: RVC Michalovce
Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce cez www.rvcvychod.sk alebo mailom: rvcmichalovce@gmail.com

Po tomto termíne Vás budeme kontaktovať.
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 Prima banka, a.s.

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001

V

VS:290707 KS:0308

ŠS: IČO organizácie

, dňa

................................................................................

pečiatka a podpis

Penzión Dolina
Penzión Dolina sa nachádza na východe Slovenska na Zemplínskej Šírave v časti Hôrka len 100 metrov od
vody a pláže. Hosťom je k dispozícií 11 dvojlôžkových izieb s možnosťou prístelky a 1 trojlôžkový klimatizovaný
apartmán. Na každej izbe je televízor, satelit, vlastné sociálne zariadenie (WC, kúpeľňa) a balkón.

Kontakt na hotel:
Telefon 1: + 421 56 6891 221
www stránka: www.dolinasirava.sk
GPS: 48°47'48.18 N - 21°58'30.43 E

RVC Košice, Michalovce a Prešov sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk

RVC Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
IČO: 35532882, DIČ: 2021010420
0915969634, 0918125777, www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com

