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Vás pozýva na seminár RVC KE 2019/25

ELEKTRONICKÄ SCHRÁNKA V PRAXI
*PRAKTICKÝ KURZ NA PC PRE OBCE A ŠKOLY*

CIeFová skupina: riaditelia, zástupcovia a ostatnízamestnand Škoty, skoiských zariadení

ORGANIZAČNÉPOKYNY:
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 31. máj 2019, piatok
pre členov RVC KE: 38,-   / úcastnfk

Miesto konanSa: Košice, Park Komenského 6
pre nečlenov RVC KE: 53,-   / účastníkBudova PK6, Učebňa PC 1, Počítačové centrum FEI

Fakulta eíektrotechniky a informatíky, TUKE IBAN: SKSl 0200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: Ing. Erika Kusyová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX '^
Prezencia: od 8,30 h, začiatok: 9.00 h
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PROGRAM SEMINÁRA:

Praktlcké ukážky
Práca velektronickej schránke

o Vstup do el. schránky obce/Skoly, udelenie oprávnenf ktoré oprávnenia zamestnanec potrebuje a ako ich udeliť
o Postup pri vytváranf elektronického dokumentu, jeho podplsovanie
o Odosielanie el. úradných dokumentov (odpovedf na došlé podania, posielanle vlastných podanf a rozhodnutf)
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o Elektronické podpisovanie = autorizácia - pečaťou a mandátnyr^ certifíkátom (ako a kde získaťí>ezplatňú .iNKHBpmiu^'rW*^^ť>^

elektronickú pečať a mandátny certifikát pre riaditeFa Skoly) -J.'-.Y/*-"' ^fffff p^pf.^
o ČlenenieeLschránky

^'.'.nun} Tw^
..Jk>-

*w.^ r̂m-i .^minpn- '"*wmŕ#mmuM

o Dosah na registratúru ^r J
ŕ. ^y^

^Centráine úradné doručovanle - pcnrinnosťod 1.11.2018 pre $tátncŕ7ozpočtôvé organlzátíe -1. W 'ľJ ^^ŕl-uT >. fr^ . -".^-^ťMW-b>Wh*H
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o Ako požiadať o centralne úradné doručovanie
ŕ

Rovnopis. .JfV aNC; i(.TCtŕnŕťmnm^k^fn

j PrihiHy. EľťE. IVHJí::vr .Í i -^. Zaručená konverzla
Ako postupovať pri vylváranf rozhodnutf, praktickv postuo na PC v učebni. .^MUJ*_J| Tf^v T"Ttn>ľ r ItMTVsa^ur .'....Lt-ji.mTi n>n>^

Vo vloínom je zahrnuté: lektor, prenájom učebne a PC/ wifj sieť, pracovné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Uzávierka prihláSok: 27. máj 2019

Prihiasovať sa môžete cez www.rvcwchod.sk. mailom/ resp. výnimočne aj telefonicky. Platby vložného odporóčame
realizovať prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. IdentmkaZné údaje RVC KoSice: IČO 31268650, DIČ 2021412756.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade viožného 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 predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upojornenie. Odoslaním prihláškv sa záväzne prihjasuiete avzniká vám povinnosť uhradiť vložné. VprÍDade neúčasti.
vtožné nevraciame. ie mozné ooslať iného zamestnanca, Odhláška ie možná len do dátumu uzávierkv DrihláŠok

Cftát: *

^Počítacje najpozoruhodnejší stroj, s akým sme sa keety stretli. Je to ekvivalent bicyklu pre nase mysle."
Steve Jobs

So srdečným pozvaním,
tng. ĽubomÍra BoroSová, RVC Košice

RVC KoSice je členom Asociácie vzdelávania samosprävy. RVC KoÍlce, Hlavná 68,040 01 Koäíce
Informácle ovzdelávanfsamosprávy: www.avs-rvc.slc IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Tel.:055/6841161, 0905 883 099, www.rvcvychod.sl(. rycke@stonline.sk


