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Ciefová skupina: obecní, mestskí a školskí kronikári, starostovia, riaditelia škôl, poslanci obd a miest, pracovníci na
úseku kultúry

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚÍASTMÍCKYPOPLATOK:

Dátum konania: 16. november 2017 / štvrtok pre Členov RVC KE: 18,-   / úČastník
Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3 pre neclenov RVC KE: 33,- /úČastník

Zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: Mgr. Agáta Krupová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:1611

PROGRAM SEMINÁRA:
1. Metodika vedenia obecných a Školských kroník - zber materiálu, návrh ílenenia ročného záznamu

v kronike, technické záležitosti týkajúce sa vedenia obecných a školských kroník.
2. Vedenie dokumentačných príloh ku kronike.
3. Ako postupovať pri získavaní súhlasu dotknutej osoby, akju fotografujeme,

resp. ak zfskavame fotografie na obohatenie dokumentačnej prflohy ku kronike.
4. Využitie elektronických databáz niektorých slovenských

a zahraničných inštitúdt zverejnenych na internete vpráci kronikára.
5. Diskusia ku konkrétnym problémom kronikárov.

Poznámka: Uvítame, ak kronikórí so sebou na seminár prínesú aj kroniku, ktorú píšu, resp. ukážku z
dokumentačnej prflohy ku kronike.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávierka prihlášok: 10. november 2017
Prihiasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, aiebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame
realizovať prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. IdentifikaČné údaje RVC Košlce: 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 poplatok je stanovený dohodou v zmysle
zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpísov. RVC Košäce nie je platcom DPH.
Upozomenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prih^asujete a vzniká vám povinnosť uhradiťvložné. V prípade neúčasti,
vložné nevraciame, Je možné poslať iného zamestnanca. Odhlásiť sa môíete najneskôr jeden deň pred konaním

ŕ
seminära.
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Veci nie sú vzfty také, ako vyzerajú. Mnohych oklameprvý dojem. "
Faedrus

So srdeČným pozvanfm,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Košice je čienom Asociácie vzdeiávania samosprávy. RVC Košice, Hlavná 68,040 01 KoSice
informácie o vzdelávanf samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Te).:055/6841161,0905 883 099, www.rvcwchod.sk rvcke@stonline.sk


