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Organizačný garant:
rvcke@>stonline.sk
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Regionálne vzdelávacie centrá
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RVC Košice

Košice,MichalovceaPrešov
www.rvcwchod.sk

Vás pozýva na seminár
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Cieľ semtnára: informovať a naučiť zamestnancov samosprávy pracovať s elektronickými schránkami, pomôcť pri spustenf
elektronickej schránky, určenf základných prednastaveníschránky, zaškoijť používaterov
ORGANIZAČNÉ POKYNY:

ÚČASTNÍCKYPOPLATOK

Dátum konania: 21. máj 2014/streda

pre členov RVC KE: 18,- /úéastník
pre nečlenov RVC KE: 33,- /účastník

Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3
Zasadačka, 1. poschodie
Lektorka:
Ing. Juraj Jurčík" eGov systems s r.o.
Prezencia:
od 830 h, začiatok: 9.00 h

č. účtu: 1274035053/0200
IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
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PROGRAM SEMINÄRA:
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Čo prináša nový zákon o eGovernmente
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Elektronické služby portálu Slovensko.sk (ÚPVS)
Elektronické schránky povinných osôb a občanov
Elektronické obČianske preukazy / elD
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Ďalšie pripravované elektronické služby na SlovensjaiBlgSy?".^

Zákonné povinnosti obcí a miest podľa Zákona č. 305/2013 Z.z.
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Mozné rozpory s inými osobitnými právnymi predpismi
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Praktická ukázka instaláde

.'{.

<ŕ

.^*v

fl'

w^
0

0

->

^

zabezpečenie ich plnenia
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Praktícké využitie pri výkone kompetencie
Ďalšie elektronické sfužby a mobilné aplikácie pre samosprávy a občanov - informácia
.

Otázky a odpovede
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Diskusia

Vo vložnom je zahrnuté : poplatok za seminár, obČerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihtášok: 16. máj 2014
Prihlasovať sa môÍete www.rvcwchod.sk , mailom, telefonicky, alebo faxom. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako úctovný doklad. Identifíkačné údaje RVC Košlce: IČO 31268650, Dlč 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prfjmovým pokladnicným dokladom, resp. výpisom
účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúČtovanie. Účastnfcky poplatok Je stanovený dohodou v zmysle zákona č.

z

18/1996 Z.z. v znenf neskorších predpisov. RVC Kosice nieje platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.
Citát:
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"PrecžstavÍvosťje vsetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života."
Albert Emstein

So srdečným pozvaním,

Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice
RVC KoŠlce je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.

Infomnácie o vzdelávaní samosprávy : www "'w rvc.sk

RVC Koiice, Htavná 68,040 01 Koilce
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756, Č.ú.: 1274035053/0200

