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Ciefová skupina: zamestnanci miest a obcí vykonávajúci túto agendu/ starostovia, primátori

ORGANÍ2AČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 28. aprŕl 2017 / piatok pre členov RVC KE: l8,-   / účastník
Miesto konania: Košice, SBD II. pre nečlenov RVC KE'. 33,-   / účastník

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: Ing. Erika Kusyová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS: 2804

PROGRAM SEMINÄRA:
^ Základné informácie o zákone o eGovernmente.
^ Konkrétne povinnosti obce vo vzťahu k webovému sídlu a

bezpečnostnému projektu.
^ Postup obce pri práci s www.slovensko.sk
^ Elektronické schránky na www.slovensko.sk - ako začať, Ích zriadenie,

aktivácia, správa, komunikácia prostredníctvom el. schránky. ^ \^--^.y w^ Používaniejednotlivých modufov na www.slovensko.sk
^ Udelenie oprávnenia na prístup ďalši'm osobám (zamestnancom, právnym zástupcom ..).
^ Elektronický občiansky preukaz elD a kvalifíkovaný elektronický podpis (predtým zarucený el. podpís) -

ziskanie a použivanie.
^ Nastavenie upozornenf, ak do el. schránky príde podanie.
^ Získanie, inštalácia a použfvanie potrebných softvérov.
^ Praktické ukážky prihlásenia a spravovania elektronickej schránky.
^ Ukäzka podania žiadosti na úrad elektronicky, konkrétne formáty súborov a podpisovanie.
^ Oiskusia a poradenstvo.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, obÉerstvenie, iektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávierka prihlášok: 24. aprň 2017

Prihlasovať sa môžete maílom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporóčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúíi ako úttovný doktad. Identifikačné údaje RVC Koäicc: IČO 31268650, DlC 2021412756.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vlozného a spolu s prtjmovým pokladnicným dokladom; resp. výpisom

'."z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorgích predpisov. RVC KoŠÍce nie je platcom DPH.

Cítót:

"Preco nám skvelá technika, ktorá šetríprácu a uľahcuje život priniesla doteraz tak málo sfastia? Odpoveďje
jednoduchá: pretože sme saju nenauciU rozumne pouzívať."

Albert Einstein

So srdečným pozvaním/

RVCKoiicejeďenom Asodátíevzdelávania samosprávy. RVC Itoiice, Hfavná 68, 040 01 Koiice
Infoľmáde o vzdelávanf samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DtČ: 2021412756

Tel.:055/6841161,0905 883 099, www.rvcwchod.slc rvrlfpfax:fn"ii na CĽ


