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Lektor:

JUDr.JozefSýkora, MBA
kontrolór z praxe, interný kontrolór v niektorych organizáciách štátnej a ústrednej
štátnej správy a samosprávy. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy
avoblasti finančnej kontroly poskytuje metodickú pomoc, tému finančnej kontroly
aktívne prednáša.Je vyhradávaným lektorom účastnfkmi našich seminárov. Publikuje
príspevkyvodborných periodikách a na on-line portáloch.
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Ďalšie úspešné pokračovanie v téme praktického výkonu fínancnej kontroty s
lektorom Mgr. Jozefom Sýkorom, ktorý je vysoko kladne hodnotený úČastníkmi
nasich seminárov.
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Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blfzkosti miesta konania semináru:
autobus č. 8,14,15J6,1S, 30, 32.
Parkovanie: pred budovou, prípadne na ceste pred budovou.
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CASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 - 09.00 Registrácia účastníkov
09.00-14.00 Odborný program s prestávkou na občerstvenie
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INFORMACIE: Mgr. Helena Chabalová
tel.: 02/65 45 63 61 , 0903 403 083; fax: 02/65 45 63 62
e-mail: proeko@proeko.sk

PRIHLASOVANIE: Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom, poštou alebo faxom najneskôr
5 dní pred začiatkom seminára.
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ORGANIZÄTOR: PROEKO - Inštitútvzdelávania s. r. o,
Strmývŕšok 18, Bratislava 841 06
v

IČO: 50685406, DIČ: 2120463257
zap. v OR Okresného súdu BA I.. odd. Sro, vl. č.117701/B
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V cene sú zahrnuté organizačné náklady a občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obložená
bageta, napolitánka). Poplatok je potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu
najneskôr 2 dni pred seminárom v prospech nasledujúceho účtu:
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PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. FAKTURAč. 190100150

Dodávatef: Variabilný symbol: 25102019

PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Konštantnýsymbol: 0308

Strmý vréok 18 Objednávka č.: zo dňa:
841 06 Bratislava

OdberateF: IČO: 00324639
DIČ:IČO: 50685406 2020746189
IČ DPH:DIČ:2120463257

Obec Poproé
Školská 2
044 24 Poproč

Banka: Tatra banka, a.s.
SVVIFT:
IBAN: SK3611000000002944035701
Čísloiiäu: 2944035701 Kódbanky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.10.2019 Konečný prijemca:

Dátum splatnosti: 29.10.2019
Firma nieje platÍteFom DPH

Forma úhrady: Prikazom

Oznaäenie dodávky Množstvo J-oena Zfava EURCekom

Fakturujeme Vám účastnícky poptetok za odbomý seminár Finančná kontrola bez pokút a sankcií z pohFadu
kontrotóra z praxe, konany v Košiciach dňa 25.10.2019

74.00 74,00
Uhradenázátoha .74,00 -74,00

Súčetpotooek 74,00
Uhradenézátahy -74.00
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SPOLUNAUHRADU 0,00

Výstavil: Mgr. Hetena Chabatová
chabatovah@proeko.sk
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IČO: 50685406, DlC: 2120463^7

OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, VI.Č.H7701/B

Dovorujeme si Vás upozomiť, ŽB v prípade nedodržania termínu splatnosť uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej
výške a zmluvnú pokutu (ak bofa dohodnutá).

Prevzal: Pečiatka:

Ekonomlcký a informaéný systém POHODA


