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Váspozývanaseminár

Cierová skupina: odborní zamestnand verejnej správy- obce, mestá, MČ Koš!c, VÚC, nimi zriadenych RO a PO
ORGAN12AČNÉ POKYNY:

ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:

Dátum konania: 15. február 2018 /ätvrtok
pre čtenov RVC KE: 18,- / účastnfk
Miesto konania: Košice, SBD U.,
pre neďenov RVC KE: 33,- /úcastník
Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Lektorka:
Mgr. Miroslava Miková
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia:
od 8.30 h, začiatok: 9.00 h
VS:1502

PROGRAM SEMINÁRA:
J
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Úvod

^ Elektronickývýkonverejnejmoci
^

Registratúrny poriadok

^ jnformačné systémy na sprävu registratúry
^ Vyraďovanie registratúrnych záznamov - elektronicky
^ Záver

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie/ lektor, prenájom priestorov/ organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 12. február 2018

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

Táto pozvánka služi ako úctovný doklad. Identlfikačné údaje RVC KoŠice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. ÚČastnícky popfatolc Je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. vznenf neskoršfch predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedlnenej neúčasti vložné
nevraciame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.
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)ng. Ľuborrnra Borošová, RVC Košice
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RVC Košice Je členom Asodáde vzdelávania samosprávy.
Informácie o vzdetávanf samosprávy: www.avs-rvc.sk
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RVCKošice,Hlavná68,04001 Košice

IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel.: +421/55/684 1161, +421 0905 883 099 www.rvcvychod.sk rvcke@stonline.sk

