
 

RVC ROVINKA 

JE ČLENOM 
 

 
 

Aktuálne podujatia  

RVC Rovinka 

 

www.avs-rvc.sk 

 

kliknite na Rovinka,  

zobrazí sa stránka RVC Rovinka,  

na ľavej strane pozrite MENU,  

kliknite na PODUJATIA,  

zobrazí sa Vám zoznam seminárov, 

vyberte si podujatie, o ktoré máte 

záujem a kliknite  NÁZOV 

PODUJATIA – otvorí sa Vám 

PRIHLÁŠKA,  

vypíšte požadované údaje a  

kliknite POSLAŤ 
 

 

 

 

 

-  automaticky obdržíte oznámenie o potvrdení 

prijatia Vašej prihlášky  

na Vami zadaný e-mail. 

Pri každom NÁZVE PODUJATIA 

nájdete POZVÁNKU 

 

 

 
 

POZVÁNKY NA VŠETKY SEMINÁRE, 

resp. AKREDITOVANÉ KURZY  

ZASIELAME UŽ LEN                                   

V ELEKTRONICKEJ PODOBE, preto Vás 

prosíme o prihlasovanie cez WEB stránku 

cez NASLEDOVNÝ LINK 

http://www.avs-rvc.sk/rovinka/podujatia/ 

 

PRIPRAVUJEME 

 
 

OKTÓBER 2019 
 

15.10.2019 /utorok/ 

Veterinárny zákon – ODCHYT PSOV               

a ČIPOVANIE 

JUDr. Bohuslav Harviľák 

 

17.10.2019 /štvrtok/ 

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku... 

Ing. Iveta Ištoková 

 

24.10.2019 /štvrtok/ 

FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach,      

RO a PO zriadených obcou/mestom 

Ing. Mária Kasmanová 

 

NOVEMBER 2019 
 

07.11.2019 /štvrtok/ 

Evidencia obyvateľstva 

JUDr. Marek Dlapa 

 

Všetky pripravované semináre nájdete              

na www.avs-rvc.sk/Rovinka/podujatia 
 
 

 

 Ponuka bude doplnená podľa aktuálnych 

legislatívnych zmien, príp. 

Vašich požiadaviek a návrhov. 

 

 RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum  
Majerská 326, 900 41  Rovinka 
           mobil: 0902 388 227 

IČO: 311 03 031, DIČ:2020683995 
e – mail: rvc.rovinka@stonline.sk 

www.avs-rvc.sk 

 

 

 

Vás pozýva 

na odborný seminár 

 

 
 

ŠKOLSKÉ 
STRAVOVANIE 

 

V OBCIACH,                              
V ROZPOČTOVÝCH 
A PRÍSPEVKOVÝCH 

ORGANIZÁCIÁCH 
ZRIADENÝCH OBCOU 

 

 

 

ROVINKA                               04.10.2019 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.avs-rvc.sk/rovinka/podujatia/
http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvc.rovinka@stonline.sk


 

PROGRAM: 

 

▫ Platná legislatíva – školský 
zákon, zákon o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, zákon 
o dotáciách v pôsobnosti 
MPSVaR SR, zákonník práce, 
postupy účtovania, ekonomická 
klasifikácia 
 

▫ Vykazovanie školského 
stravovania v rozpočtovníctve: 
výkaz FIN 1-12 Finančný výkaz 
o príjmoch, výdavkoch 
a finančných operáciách, 
príjmové a výdavkové položky, 
zapojenie nevyčerpaných 
prostriedkov školského 
stravovania do príjmov rozpočtu 
 

▫ Vykazovanie školského 
stravovania v účtovníctve: 
sklad potravín, bankový výpis, 
pokladnica, záväzky, 
nevyfakturované dodávky, 
preplatky/nedoplatky                   
na stravnom, dotácia na stravu, 
náklady, výnosy, príspevok 
zamestnávateľa podľa zákonníka 
práce, príspevok zo sociálneho 
fondu 
 

▫ Účtovanie školského 
stravovania – rôzne príklady 
účtovania školského stravovania. 
 

▫ Diskusia 

 

 ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
 

Lektor:      Ing. Terézia URBANOVÁ 
 

Termín:     04. október 2019 /piatok/ 
                   
Miesto:       veľká zasadačka č. 401 

                   Technický a skúšobný ústav  

                    pôdohospodársky - TSÚP  

                    900 41  Rovinka č. 326 
 

Začiatok:    o 9 h                   
 - prezencia od 8,30 h 
 - ukončenie cca o 14h 

                 ! Prosíme o dochvíľnosť ! 
 

Účastnícky poplatok:  

      člen RVC                      25€/osoba      

  nečlen RVC                      50€/osoba 
 POPLATOK za seminár je potrebné uhradiť 

VOPRED, najneskôr 2 dni pred uskutočnením 

seminára musí byť platba pripísaná  na účet 

organizátora č.ú:  35-0025733112/0200,   

IBAN: SK86 0200 0000 3500 2573 3112,  

SWIFT (BIC) KÓD: SUBASKBX  

VS: 04102019, ŠS: IČO obce/mesta/RO/PO 

Zároveň sa do 26.09.2019 prihláste cez web stránku 

http://www.avs-rvc.sk/rovinka/ príp. nám zašlite 

záväznú prihlášku e-mailom na adresu 

rvc.rovinka@stonline.sk.  
Organizátor: -RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, 
IČO: 31103031 DIČ: 2020683995 –poplatok je stanovený dohodou 

v zmysle Z. č. 18/1996 Z. z. o cenách, -v poplatku sú zahrnuté režijné 

náklady organizátora, lektora a občerstvenie, -nie sme platcami DPH, 
-pozvánka obsahuje všetky potrebné údaje k úhrade poplatku a spolu 

s príjmovým pokladničných dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade 

poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie, -v zmysle ochrany autorských 
práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať 

obrazové a zvukové záznamy, -v prípade neúčasti poplatok 

nevraciame 

So srdečným pozvaním 

 
Mgr. Petra Kardošová 

 

 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 

na odborný seminár “Školské stravovanie” ktorý       

sa uskutoční dňa 04.10.2019 vo veľkej zasadačke         

č. 401 TSÚP v Rovinke. 
 

Prihlásiť sa môžete najneskôr 

 

do 26.09.2019 

 

 

Prihlášky neposielajte poštou. 

 

 

Prihlasujte sa cez elektronické formuláre 

www.avs-rvc.sk v časti ROVINKA: 

https:www.avs-rvc.sk/rovinka/podujatia 

 

 

Do časti mailová adresa napíšte mail, na ktorý 

Vám máme aj zaslať prípadné materiály  

zo seminára, najlepšie pracovnú mailovú adresu 

účastníka seminára. 

 

 
 

 

 

 Vaše požiadavky a návrhy: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
 

V prípade Vašej neúčasti nevzniká nárok na vrátenie 

účastníckeho poplatku, je možné poslať náhradného účastníka. 

Za porozumenie ďakujeme. 
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