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Vás pozýva na seminár

Cäerová skupina: prednostovia, hlavní kontrolóri obcí, zamestnancs obcí, nepedagogickí zamestnanci škôl
a školských zariadení, zamestnanci RO a PO
ORGANIZAČNÉPOKYNY:

ÚČASTNÍCKYPOPtATOK:

Dátum konania: 16. február 2018 / piatok

pre členov RVC KE: 18,- / účastník
pre nečlenov RVC KE: 33,- / účastník

Miesto konania: KosÍce,SBDII"
Bardejovská 3, zasadacka na 1. poschodí
Lektorka:
Ing. Oxana Hospodárová
Prezencia:
od 8.30 h, zaäatok: 9.00 h

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT(BIC) kód banky: SUBASKBX
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PROGRAM SEMINÄRA:
Finančná kontrola

Í Císlo záznamt.i.

^

Osoby zodpovedné za výkon finančnej kontroly
Postupy pri výkone FK

J Pri/ahy.

^
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^ Základná finančná kontrola - praktické priklady
^
^

Nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly
Administratívna finanaiá kontrola - kedy sa vykonáva
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Vybavuje:
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a v akom rozsahu
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Finančná kontrola na mieste - príklady
^ Základné pravidlá finančnej kontroly
^ Dokumentácia z finančnej kontroly
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Vo vloznom je zahmuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor. prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávierka prihlášok: 13. február 2018
Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, atebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vloíného odporóčame realizovať
prevodnym príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúzi ako účtovny doklad. IdentffikaČné údaje RVC Kosice: IÍO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vloíného a spolu s prijmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
\-s
z účtu o úhrade poplatku tvorí doktad 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
osobností nie je možné zo seminára reaiizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedlnenej neúčasti vložné
nevradame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhiásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.
Gtát:

"Aj mojou najväčšou chybou bolo, že som sa ustavicne bál, že urobím nejakú chybn.
Až keď som saprestal báť, príšiel úspech.
JackDorsey
So srdečným pozvaním,
Ing. ĽubomÍra Borošová, RVC Košice
RVC Koiice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk

RVCKosice,Hlavná68,04001 KoSice

IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
TeL: +421/55/684 11 61, +421 0905 883 099 www.rycyychod.sk rvcke@istonline.sk

