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Vás pozýva na seminár
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Cierbvá skupina: zamestnanci obcí, miest, MČ Košíc, VÚC, rozpočtových a Jprfspevkových organizacÍÍsamosprávy^educi í
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ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍGKYÍPOPĽAŤÓK: 1
.^ T-.ť?.ľ<;-ŕŕí;\- r ? . -

UJ. ,-,-]
Dátum konania: 12. február 2016 / piatok pre členov RVC KE: 18,-   / účastmk
Miesto konania: Košice, SBD II. pre nečlenov RVC KE: 33,-   / úČastník

Bardejovská 3, zasadaíka na 1. poschodf IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:1102

PROGRAM SEMINÁRA:
6. Základnépravidlávýkonu1. Základné pojmy

administratívnej finančnej kontroly.

2. Finančné riadenie
financnej kontroly na mieste.

3. Čo je ciefom fínančnej kontroly
7. Materiály a dokumentácia z kon4. Finančná kontrola
8. Príklady avzory-finan^/ - fínang,iyefťťontr<\Základná fínančná kontrola

^Administratívna fínančná kontrola
^Finančná kontrola na mieste.

\?5. Aplikácia základnej finančnej kontroly v praxi

Vo vloínom je zahrnuté: poplatok za seminár, obíerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 9. február 2016

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame reatizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako úétovný doklad. Identtfikačné údaje RVC Koíice: IÍO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje vsetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. vypisom

/.

z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. ÚČastnícky poptatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Cftát:

"Nikdy neporastíeš, pokíaľsa nepohHsiš urobifnieco nadrámec toho, čo si užzvládoL "
R. WEmerson

So srdečným pozvaním,

Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Kosice Je členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVCKoSke,Hlavná68,04001 KoŠice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-nrt;.sk IČO: 31268650, DlC: 2021412756


