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Cierová skupina : primátori/ starostovia, riaditelia, odbornf pracovníci miest a obo', RO a PO
v / / v

ORGANIZAČNÉ POKYNY: UCASTNÍCKY POPLATOK :
/

Dátum konania : 14. február 2013 / štvrtok pre členov RVC KE : 18/-   /účastnik
Miesto konania : SBD II., Bardejovská 3, Košice pre nečlenov RVC KE : 33/-   /účastník
Lektorka : Ing. Erika Kusyová č. účtu : 1274035053/0200
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PROGRAM SEMINÁRA :
a>

" ť* Ako konkrétne zverejňovať podľa novely Praktické ínformácie*:* ^'*. <. :*'*.

infozákona 382/2011 Z.z., platnej od 1.1.2012 a v súlade ^ Ako vytvoriťfungujúci web v zmysle platnej legislatívy
so štandardami - zákonom 275/2006 Z.z. v znenÍ - zákona 275/2006 Z.z. v znp. o štandardoch
neskorších predpisov o štandardoch mformacných Ínformačných systémovverejnej správy a zákona
systémoch verefnej správy č.211/2000 Z. z.v znp. o slobode informádí
^ Aké majúbyťformátyazobrazovanéparametrepre ^ Čo má vedieťzamestnanec povinnej osoby - obce a čo

faktúry, objednávky, aké typy súborov majú byť žiadať od dodávateľov
použiténazverejneniezmluvy ^ Ako "zorganizovať' napíňaníe webu informáciami, aby

^ Kdea ako zverejňovať-konkrétne postupy bolo pre Ínštitúciu efektívne
V

a možnosti ^ Akovyberaťdodávateľawebu
./ Ktoré zmluvy sa zverejňujú a co sa nezverej'ňuje ^ Aké najčastejšie chyby sa pri tvorbe webu a jeho
^ Ukážky, ako konkrétne postupovať pri tvorbe naplňanf Ínformáciami vyskytujú a ako sa ich

/

pn'stupných dokumentov napríklad v prípade, akje vyvarovať
kdispozícii naskenovaná zmluva A Ukážky na konkrétnych vveboch miest, obci, skôi*I*v

Vo vložnom je zahrnuté : poplatok za seminár, občerstvenie/ lektor/ prenájom priestorov, organizacné náklady

Uzávierka prihlášok : 11. február 2013

!!lh^T?-! SJLľ-^e!e .m.ailo.m/.t^lef0^'^faxom; alebo cez www-l'vcwchod-sk Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným prfkazom vopred na účet RVC Kosice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifíkačné údaje RVC KoŠice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

^o^l\o"b^T..V!!.t^L?i?!je--^?-n.é--kúh?ŕ.vlo?neho aspolu SPríJmovym Pokladničným dokfadom, resp. výpisom z účtu
^^"Pl^tvo^doklad prezúčtovanie^častnícky poplatok je stanoven^ dohodou vzmysle'zákona'Č: 18/1996' Tz. *

vznení
neskorsích predpisov. RVC Košice nieje platcom DPH.

Motto:*

v

"Casto zabúdame, že ľudia, s ktorymi musime žiť, íiez musia žiť s nami.cf
Ricarda Huchová

So srdeéným pozvaním/
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Košice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVC Koílce, Hlavnä 68, 040 01 KoSice
Informácie o vzdelävaní samosprávy nájdete na www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DfČ: 2021412756, c.Ú.: 1274035053/0200
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