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Cierová skupina: starostovia, primátori, zamestnanci obcí. miest, MČ Košíc, kontrolóri/ poslanci, ostatní záujemcovia

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:

Dátum konania: 18. apríl 2018 / streda pre členov RVC KE: 18,-   / úcastník
Miesto konania: KošÍce, 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:1804
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Standardy pre Informačné systémy - etektronkkú schránku, webové sídto, emaii: o ;ŕ o;"S>^ MN^
f:

J>

Úvodné informäcie - zákonné normy, termíny

m
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KRIS - Koncepcia rozvoja informačnych systémov
tnterné normy inštitúcie
Kontroly - na čo sa pripraviť x

Standardy použltia súborov
Formáty elektronických dokumentov - prífoh oficiálnych úradných správ, emailov, zodpovednosť za formát dokumentu
Typy súborov, ktoré má inštftúcia používať na webovom sÍdle, pri mailovej komunikáclí a pri výkone verejnej moci
elektronícky - eGovernment v praxi:

textové súbory
grafické súbory
tabufkové súbory

Ukážky, ako konkrétne postupovať pri tvorbe prístupných dokumentov
Názvysúbofov
Autorizácia = podpisovanie elektronických úradných dokumentov
Zverejňovanie na webovom sídle inStltúcie vs. Centrálna úradná elektroniclcá tabuía (CUET)

Standardy názvoslovia elektronlckých sluíieb - správne tvary maiiových adries
Etektronická schránka na slovensko.sk - základné povinnosti na ukážkach

Prijfmanie podaní, ich spracovanie, el. registratúra, jej integrácia na d. schránku obce na slovensko.sk
Odpovedanie, vytváranie vlastných podani a autorizácia dokumentov
Elektronické formuláre, zaručená konverzla
Vytváranie el. spisov, kombinovaných spisov
Archivácla el. spisov (dokumentov s kvatifikovanym elektronickým podpisom (KEP))
Zverejňovanie na CUET

Základné bezpečnostné štandardy, bezpečnostný projekt, bezpecnostná smernica
Súvisiace právne predpisy, zákonné normy:

Zákon č. 275/2006 Z. z. Zákon o informaČnych systémoch versjnej správy v znení neskorších predpisov
Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informaíné systémy verejnej správy
Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnenf
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Zákon 272/20161. z. o dôveryhodných sluíbách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných sluzbách)
Zaručená konverzia

Diskusia
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Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, iektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 13. apríl 2018

Prihlasovať sa môžete maitom, telefonicky, faxom/ alebo cez www.rvcvvchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. IdentifikaČné udaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

RVC Košiceje členom Asodáde vzdelávania samosprávy. RVCKoälce,Hlavná68,04001 Kosice
Informácie o vzdelávanf samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650. DIČ: 2021412756

TeL: +421/55/6841161, +421 OM5 883 099 www.rvcwchod.sk rvcke@istoniine.sk


