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Ciefová skupina: Štatutári obcí, Skôl a iných povinných inštitúcii, poverenízamestnanci, vykonávajúci túto agendu

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 3. júl 2017 / pondelok pre členov RVC KE: 34,-   / účastník
Miesto konania: Košice, Park Komenského 6 pre nečlenov RVC KE: 49,-   / účastník

UČebňa PC 1, Počítačové centrum FEI
IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

Fakulta efektrotechniky a informatiky, TUKE SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Lektorka: Ing. Erika Kusyová VS: 0307
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h
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^ Návrh postupu obce pri práci s elektronickým dokumentom, doručeným L
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do schránky na www.siovensko.sk ŕ

^ Udelenie oprávnenia na prístup ďalším osobám (zamestnancom, právnym zástupcom..
^ Nastavenie upozornenf, ak do el. schránky príde podanie
^ Standardy (textových) súborov, zákonná povinnost' úradu, zodpovednosť za dodržiavanie štandardov, dopad na

konkrétneho zamestnanca/ ktorý zverejnf/odosle neštandardizovaný dokument, ako vytvoriťdokument správne,
preČo neskenovať

^ Konkrétne povinnosti obce vo vzťahu k webovému sídlu a bezpečnostnému projektu.
^ Praktické ukáíky prihlásenia a spravovania etektromckej schránky
. Ukážka podania íiadosti na úrad elektronicky, konkrétne formáty súborov a podpisovanie
^ Diskusia a poradenstvo

Vo vloínom je zahrnuté: lektor, prenájom učebne a PC, witi sieť, pracovné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Uzávierka prihlášok: 28. jún 2017

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom/ alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným prfkazom vopred na účet RVC KoŠice.

Táto poivánka slúži ako úítovný doklad. IdentiflkaČné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756.
Pozvánka obsahuje vsetky údaje potrebné k úhrade vtožného a spolu s príjmovým pokladničným 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 neskorších predpisov. RVC Košice nie Je platcom DPH.

Citát:

"Nehľadaj veľké bohatstvo, ale také, aké môžeš ziskať spravodlivo, užiťmierou,
rozdaťveselo a opustiť v spokojností."

Francis Bacon

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Kosice

RVC Košiceje Členom Asociáde vzdelávania samosprávy. RVCKošk>,Hlavná68,04001 Koiice
Informácie o vzdelávaní samosprávv: www.avs-rvc.slt IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Tel.:055/6841161,0905 883 099, www.rvcwchod.sk rvcke@stonline.sk


