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/m Regionálne vzdelávacie centrá Itošice, Michatovoi
Organizačnýgarant: RVŕ

wda- irct(M.O  . naioi:

RVC Michalovce 44/2019

Regionálne vzdelávacie centrá KoSice, Michalovce a Prešov
rfľ

PODVOJNÉ ÚŕTOVNfCTVO PRE OBCE, MESTÁ, VOCA ICH RO
AKREDITOVANÝKURZMlNISTERSTVA ŠKOLSTVA 2471/2018/29/1

L

CÍeľová skupina: zamestnanci obecných a mestských úradov, pracujticf ako tičtovnfcl a ekonómovia, zamestnanci rozpočtovÝch
organizácií v zriaďovaterskej pôsobnosti obcs/mesta a vyíšieho územné celku (VÚC) pracujúci ato úítovníci a ekonómovia,
ostatní záujemcovia o túto tému.

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPIATOK:

pre členov RVC KE, Ml, PO: 290,-   /úČastníkOátum konania 1. íastl: 29.-30. iún -l.iúl 2020
Miesto konania: Zemplínska šírava, Pcruión Dolina pre neclenov RVC KE, M I, PO: 320,-   /účastnfk

Hotel Chemes, časť Kamenec Č. ÚČtu: IBAN: SK38 56000000 0043 5156 5001

Lektorka: Ing. Terézia Urbanová VS:290707
Obecný úrctdPoproČPrezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h, záver: 15:00 h

^  -&to*ďalšie termíny 2. íast': 6.-7. júl2020 Dátum:>

Císio súumntu:* Čitio

^ll^^^^^^?PROGRAM SEMINÁRA:
Príl^y WWH^-'>

*

1. Právna úprava účtovníctva a súvisiace právne normy obcí: Zákon o obe+om zriadení, Zákon o úct^ vrífctve, Zákofi b dárií
z pn'jmov, Zákon o majetku obcí, Obchodný zákonník...

2. Zásady hospodárenia obcí, VÚC, rozpočtových a príspevkovych organizácíí. Vymedzenie a zriaďovanie rozpočtových
a príspevkových organizácif, financovanie a hospodárenie rozpoČtových organizácií, pnspevkových organizácif, obcf, VÚC.
Rozpočtová klasifikácia pn'jmov a výdavkov, jej charakteristika, organizačné kódovanie, funkčná a ekonomická klasifikácia,
právna úprava rozpoítovej klasifikácie

3. Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpoétových pravldlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorych zákonov v z.n.p. a jeho
apljkácia v praxi

4. Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnenÍ niektorych zákonov v z.n. p.
a jeho apfikáda v praxi

5. Zákon Č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
6. Opatrenie MF SR 8. augusta 2007, ktorym sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtavej osnove pre

rozpočtové organizácie, prfspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššíe územné celky
7. Praktícké príklady a vzory v oblasti rozpočtovnfctva a úétovníctva / účtovanie vjednotlh/ých úétových triedach, inventarizácia

majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov, účtovná závierka, osobitosti účtovania / ťť

8. Rozsiahly materiál na CD - vnútorné prepisy, vzory tabuliek, vzory zúčtovania atď...
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* Úspešnv absotvent/-ka zfska OSVEDČENIE o absoh/ovaní akredltovaného kunu MŠ SR sceloStátnou Dlatnosťou

Vo vložnom je zahmuté: Doplatok za semináre (celkovo sa uskuto&ií 5 samostatnych iktrilacich dnl, v dvoch častiach viď.l. pracovnv
materiál. občerstvenie. lektori, prenáimy priestorov. oreanizacné a administratívne nákladv. nákladv spoiené s akreditáciou kurzu.

Uzávierka prihlášok; 30. novombor 2019 prihlasovanie uzavreté, úÍastnfcky DODlatok uhradiť do 15.6.2020.
Prlhlasovante na tato podulatíe Je centrálne dohodnuté cet RVC Mkhatovce. Z tohto dôvodu Vás žfadame o ohomné atebo maHové orihláikv
Odporúčame prlhlasovanle prlamo cez www.rvcwchod.sk. Abv nedoik* ku skomolenhi Vaiidljirihlasovacfch údajov. neodDorúíame telefonlcké
prihlasavanle. Platfav vložného budeme Drilfmaťvílučne na uvedený ú2et

Tdto ponánka slúži ato účtovny doklad. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s prQmovým pokladniíným dokladom,
resp, výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie, Účastnfcky poptatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 2.2. v znent
neskoršfch predplsov. RVC Michalovce nieje platcom DPH.

Identlffkačné údaje RVC Michalovce: IČO: 35532882, Dlč: 2021010420

Otát: ^Gefom vzdetania a múdmstlfe^ aby Sovek videl pred seboujasnú cestu žlmta, po ne/ opatme vykrafoval, pamätalna
m/nutosí pomalprftomnosťapreilvídaibudúcnost.''

J.A. Komenský
5o srdečným pozvaním organizačnígaranti podujatia:

Ing. Ľubomíra Borošová, RVC KE JUDr. Gabriela štefanová, RVC Ml Ing. Dušan Verčlmak, RVC PO

RVC Košlce, Michalovce a Preiov sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy RVC Mlchalovce, Nám. osloboditefov 30, 07101 Mlchalovce
Informácleovzdelávanfsamosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 35532882, DlC: 2021010420


