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?^ľ^^Í!!J^?.^o-^r_^.i?il?'?^LZa^e?tI!n_a.aľh!v^rL aslstentky; sekf'RtárkV' zamestnanci. ktorf komunikujú
s klientmi elektronícky, prijfmajú alebo vytvárajú elektronické dokumenty, vedúci zamestnanci, hlavní kontrolón

OR6ANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPIATOK:
Dátum konania : 19. september 2013 /štvrtok pre členov RVC KE : 18,-   /účastmk
Miesto konania : SBD 11., Bardejovská 3, Košice pre nečlenov RVC KE : 33,- ť/účastník
Lektorka : Ing. Dagmar Albertová c. účtu : 1274035053/0200
Prezencia: od 8.30 h, začiatok : 9.00 h VS: 1909
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?Í.!T!I?ÍraA?os_kytlľ:iftnformácie v oblasti ieei5'atfyy P" tvorbe, evidovanf a správe dokumentov, v oblasti povinnostf
S^lcÍ?Íľ^^Lv^^i^dÍľr!e!ISTi?^ISI^ťi,nformácie °správe'evidencii a legislatívne správnom vyraďavaní
dokumentov, špecifiká manipulácie s elektronidcými dokumenttni

PROGRAM SEMINÁRA:

R Čo je nové v správe registratiiry BJ Požfvanie Štátnych symbolov a symbotov samosprávy
Zmeny a úpravy v odbornej správe dokumentov - apečatfv úradnomstyku
novela vyhláäky č. 628/2002 Z. z. liéinná od 1.5.2013 - . Použfvanie ätátnych symbolov
prijímanie alebo vytvárante elektronických dokumentov . Použfvanie úradných pečatf

18 Čo znamená pojem registratúra % Tvorba vnútorného predpisu úradu - "Vypožičiavanfe
  Ako sa tvori reglstratúmy plán sptsov a záznamov"

Registratúrny plán a jeho obsah. d*

Ukladanie a tvorba spisov a záznamov.

I@ Spôsobvytvárania úradných dokumentov
Tvorfaa záznamu.

^
Ukladanie spisov do registratúmeho stredíska.

Vyraďovanie spisov.
h^
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Vo vloínom Je žahrnuté : poplatok za seminár, obCerstvenÍe, lektor, prenájom priestorov, organizaené náklady
Uzávierka prihlášok : 16. september 2013

Prihlasovať sa môíete maitom, telefonicky, faxom, alebo cez iwww.nrewchod.sk. Platby vložného odportičame realizovať
prevodným priltazom vopred na účet RVC Kožice.

Táto poivánk* .lúŽI ako úftmmý doktod. Idmttftkačná údaj* RVC Koilc*: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje v5etky údaje potrebné k tlhrade vtožného a spolu s prfjmovým pokladniíným dokladom/ resp. výpisom z účtu
o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona c. 18/1996 Z.z. v znenf
neskorSfch predpisov. RVC KoSice nieje platcom DPH.

Motto:>

" MV!dyn o ltnikdyn sú dve slová, o ktorých si vidy pamätajte,  e ich nikdy netrebapôuSb'ať."
WendeU Johnson

So srdečným pozvanfm,
Ing. ĽubomÍra BoroSová, RVC KoSice
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RVC Koéice je členom Asociácie vzdelóvania ssmospráv^. l^ RVCKoite>,Hlavná68,04001 Koilce
Infbrmácie o vzdelávaní samosprávy: wwff.8V-rvc.sk Í ICO: 31268650, DIČ: 2021412756, é.ú" 1274035053/0200
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