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v praxi orgánov verejnej moa' " obcí a škôl
T--

Ciefová skupina: starostovia, rjaditelia škôl a Íných obcou zriadených organizácií, zamestnanci obcí a škôl pracujúci
s elektronickou poštou, webovým sídlom, vedúci zamestnanci, všetd zamestnanci, ktorívybavujú agendu aj elektronicky
Qetom seminára ja vysvetliť povinnosti orgánov verejnej moci podľa zákona o eGovernmente a praktické rady pri riešení
oprávnení vybavovania elektornickej agendy cez etektronickú schránku verejnej moci, vybavovanie agendy cez
slavensko.sk a iné možnosti, ktoré môžu obce a školy využiť.

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPtATOK:

Dátum konania: 30. máj 2016 / pondelok pre Clenov RVC KE: 18,-   / účastník
Miesto konania: Košice, SBD II. pre neclenov RVC KE: 33,-  / účastník

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: Mgr. Michal Belehorec SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:3005

PROGRAM SEMINÁRA:

Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a.

doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govemmente) t
Jf^.

Súvis s inými právnym predpismi <1 r

k,
/*

Vysvetlenie povinností.

^Využitie eGovemmentu v praxi.
^

Ako pracovať s ÚPVS www.slovensko.sk.

Komunikácia s inými úradmi
UkáŽka präce s elektronickým systémom a jeho dopady na praktické využitie v úrade
Ako doručovať a vybavovať podania.

Vo vložnom je zahmuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 23. máj 2016

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vtožného odporúčame realizovaf
prevodným príkazom vopred na účet RVC KoSice.

Táto pozvánka slúži ako úŕtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košlce: IČO 31268650, NČ 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spoiu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade popiatku 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. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Citát:

"Kto veľa hovori, zrieäka uskutočňuje svoje slová.
Múdry človeksa vždy boji. abyjeho slová nepredstíhovalijeho skutlsy.

Kon/ucius
So srdečným pozvaním,

Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVCKosiceje členom Asoaácievzdelávaniasgmosprgvy. RVCKoiict, í\'i,i 68 CJťťl -Ut Cfcŕn
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