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Odborný program

AC  VZDELÁVACIA AGENTÚRA ZVOLEN
Vás srde ne pozýva na odborno-konzulta ný seminár

PPrraakkttiicckkéé ppoozznnaattkkyy
ZZ FFIINNAANN NNEEJJ KKOONNTTRROOLLYY

ppoodd aa nnoovvééhhoo zzáákkoonnaa

ktorý  sa  uskuto ní

vo Zvolene v Hoteli PO ANA d a 27. októbra 2016  –  štvrtok

Ing. Oxana Hospodárová
lektorka je skúsená odborní ka na danú problematiku

Cie om seminára je oboznámi  ú astníkov s praktickou aplikáciou zákona . 357/2015 Z. z. od 1.1.2016
a  Metodickým usmernením MF SR k finan nej kontrole, ú inným od 1.8.2016.

Seminár je ur ený
  pre všetky orgány verejnej správy – štátne

rozpo tové (RO) a príspevkové (PO) organizácie,
štátne fondy, RO a PO zriadené VÚC alebo
obcami a mestami, pre VÚC, obce, mestá, pre
štatutárnych a vedúcich zamestnancov týchto
orgánov,  hlavných kontrolórov a zamestnancov

útvarov hlavných kontrolórov VÚC, obcí, miest,
ako aj pre zamestnancov vykonávajúcich
finan nú kontrolu, pre riadite ov škôl,
ú tovní ky škôl a tiež alších odborných
zamestnancov, ktorí majú záujem získa
poznatky z prednášanej oblasti

Ciele finan nej kontroly

Osoby zodpovedné za výkon finan nej kontroly

Postupy pri výkone finan nej kontroly a praktické príklady
– základnej finan nej kontroly
– administratívnej finan nej kontroly

– finan nej kontroly na mieste

Finan ná kontrola pri poskytovaní verejných finan ných prostriedkov

Základné pravidlá finan nej kontroly

–  oprávnenia a povinnosti pri výkone finan nej kontroly

Dokumentácia z finan nej kontroly
a alšie ...

Praktické spôsoby riešenia problémov zaslaných ú astníkmi seminára vopred
alebo predložených v rámci diskusie

 Ú astníci obdržia pracovný materiál vrátane vzoru smernice na výkon finan nej kontroly,
metodické usmernenie MF SR a osved enie a absolvovaní seminára

Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí nájdete na www.acvzde lavan ie. sk

http://www.acvzdelavanie.sk/
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Organiza né informácie a podmienky

Miesto konania PO ANA business hotel, Ve ký salónik, 2. posch. – Námestie SNP 64/2, ZVOLEN
Hotel sa nachádza hne  ved a Zvolenského zámku, na za iatku pešej zóny mesta,
poskytuje príjemné klimatizované prostredie s wifi pripojením na internet a strážené parkovisko.
          Podrobný popis, ako sa sem dostanete, na: www.acvzdelavanie.sk/mapa

Harmonogram
8.15 h 9.00 h prezentácia ú astníkov
9.05 h 10.45 h prednáška I. as

10.45 h 11.15 h prestávka na obed
11.15 h 14.00 h prednáška II. as , diskusia

Uzávierka prihlášok Kapacita seminára je limitovaná, prihlášku prosíme zasla  obratom,
                                          najneskôr však 25. októbra 2016 na adresu:

AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, P. O. Box 53, 960 01 Zvolen
alebo e-mailom: agentura@acvzdelavanie.com

 agentura@acvzdelavanie.sk
 cez web: www.acvzdelavanie.sk/online-prihlaska/27-10-2016

Telefonický kontakt: 0902 120 165 , 0911 120 165

Údaje organizátora:  Ivana underlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, Námestie SNP 75/26, 960 01 Zvolen
I O: 47220937,  DI : 1085736872   [agentúra nie je platite om DPH]
Registrácia: OÚ Zvolen . OŽP-2013/05215-2, . živ. reg. 670-22838

Ú astnícky poplatok je stanovený pod a zákona . 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
V cene je zahrnutá: ú as  prihlásenej osoby na seminári, konzultácie s lektorom po as seminára,
autorsky spracovaný materiál, osved enie o absolvovaní, teplé hlavné jedlo (špecifické požiadavky na stravu
uve te v prihláške), káva / aj, minerálka a réžia.

  Ú astnícky poplatok 1 osoba

  Platba prevodom na ú et vopred 52 €

AV A  pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 organizácie 49 €

  Platba v hotovosti na mieste konania seminára 62 €

Na základe tejto pozvánky uhra te poplatok na ú et agentúry . 3158301253/0200, vedený vo VÚB ZV.

IBAN: SK47 0200 0000 0031 5830 1253 BIC: SUBASKBX
referencia platite a:  VS 2710 / ŠS Vaše I O / KS 0308

Pri úhrade dbajte na zadanie variabilného a špecifického symbolu, aby bola Vaša platba správne identifikovaná.
(v prípade, že nemáte pridelené I O, ako špecifický symbol uve te Vaše telefónne íslo)

Ak platbu na ú et zrealizujete neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára,
zárove  je potrebné odmailova  nám potvrdenie o vykonanej úhrade ú astníckeho poplatku

v podobe kópie výpisu z ú tu, bankou potvrdeného príkazu na úhradu alebo potvrdenky z internet bankingu.

Poplatok je možné uhradi  aj v hotovosti pri prezentácii na seminári, no prihlášku je potrebné zasla  vopred
aj v takomto prípade. Prosíme, aby ste poplatok neuhrádzali poštovými poukážkami.

Ú tovný doklad – elektronická faktúra bude po prijatí platby zaslaná na Vami uvedenú
e-mailovú adresu v záväznej prihláške. Zálohovú predfaktúru Vám vystavíme na vyžiadanie.

Storno prihlášky s nárokom na vrátenie ú astníckeho poplatku je zo strany prihláseného subjektu možné uskuto ni
najneskôr v de  uzávierky prihlášok. Pri neskoršom odhlásení je možné vysla  náhradného ú astníka.
Za nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu miesta alebo termínu konania seminára,

  príp.  na  jeho odvolanie, a zaväzujeme sa vzniknuté zmeny v as oznámi    prihláseným osobám telefonicky a e-mailom.
  Informáciu zverejníme tiež na našej internetovej stránke.

V prípade prijatia novej legislatívnej úpravy predmetnej oblasti do d a konania seminára, bude táto zahrnutá do programu.
V priebehu seminára nie je dovolené zhotovovanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov.

Prihlásením sa na seminár vyjadrujete súhlas s týmito organiza nými informáciami a podmienkami.
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