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Gerová skuptna: starostovia obcí, primátori miest, riaditelia škôl, vedúd zamestnanci, ostatní zamestnanci obcí a škôl

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPLATOK

pre členov RVC KE: 18,-   /účastníkDátum konania 6. máj 2014/utorok
pre nečlenov RVC KE: 33,-   /účastníkMiesto konania ; Košice, SBD II., Bardejovská 3
Č.účtu :1274035053/0200Zasadačka, 1. poschodie
IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053Lektorka: Ing. Dagmar Albertová
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBXPrezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h
VS : 0605

Od 2. decembra 2013 začali pracoviská oddelení dokladov okresných riaditerstiev Policajného zboru vydávať nový typ
občianskeho preukazu s cipom - tzv. elektronické Identiflkačné karty /elD/. Umožnlla to novela zákona č. 224/2006 Z. z.
občianskych preukazoch.
Vydávanie elD kariet je neoddeltteľnou súčasťou elektronizáde verejnej správy, v ráma' ktorej stát občanom prostrednfctvom intemetu
postupne sprfstupnf elektronické služby verejnej správy - tzv. eGovemment služby. elD karta je bezpečným úiožiskom elektronickej
identity občana a dôveryhodným prostriedkom pri prfstupe k elektronickým službám, pretože spfňa požiadavky pre bezpeínú
autentifikáciu a jednoznačnú Ídentifíkáciu osoby. Projekt "Elektronická identifikačná karta" /elD/ je jedným z 11-tich projektov, ktoré MV
Sfí realtzuje v rámci Operačného proeramu informatfzácia spoločnosti SDofufinancovaného z Európskeho fondu reeionálneho rozvoia
Od 1. januára 2014 ministerstvo vnútra sprtstupňuje prvé elektronické služby budované v rámci Operačného programu informatizácia
spoločnosti /OPIS/ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ide o služby z agendy hlásenia
pobytu z projektu Elektronlcké sluíby Centrálnej ohlasovne /ES CO/.
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Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 2. máj 2014

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

Táto pozvánka slúži ako úCtovný doklad. Identifikacné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje vsetky údaje potrebné k úhrade vloíného a spolu s príjmovým poldadničným dokladom, resp. výpisom
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z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúČtovanie. Účastnfcky poplatok Je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších 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.

Citáí:

PriateTstvojedného múdrehoje lepšíe než priateľstvo všetkých nerozumných."lí

Demokriíos

So srdečným pozvanfm,
Ing. Ľubomíra BoroŠová, RVC Košice

RVC Košice j'e eienom Asoäácíe vzdelávania samosprávy. RVCKošice,Hlavná68,04001 Kosice
Informácie o vzdelávanf samosprávy: wwy rvc.sk IČO; 31268G50, DIČ; 2021412756, č.ú.: 127403S053/0200


