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K o s c E

Váspozývanaseminár

Ciefová skupina: primátorí miest a starostovia obcí, posfanci a členovia komisií, hlavní kontrolóri, odborní
zamestnanci miest a obcí

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
ORGANIZAČNÉ POKYNY:

pre členov RVC KE: 20,-   / účastník
Dátum konania: 13. február 2020 / štvrtok pre nečlenov RVC KE: 36,-   / účastník
Miesto konania: Košice, SBD II. 20pÔOÔOÔl27W'Í(f§5'..cL-.y,

IBAN:
Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí SWIFT(BIC) kó^banky: SUBÄ§ŔK>F"y úrad PoproČ

Lektora: Ing. Erika Kusyová i
VS:1302 -Í-lj _*l.U iŕunri ui:

Prezenda: od 8.30 h,začiatok: 9.00 h J Dútvm T n
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PROGRAM SEMINÄRA: \fírHv*y. n^/v^.
Pokračujeme v téme eGovernmerrtu a pripravili sme seminár k webovýr+ sídlam. Cietom je prejsf všetky u í^
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povinnosti, ktoré majú inštitúcie verejnej správy pri spravovaní svojho we5u; Viaceré ínstitúcie pravidelne
monitorujú takéto webové sídla a podľa obsahu svojej agendy sú oprávnené udeliť obci, škole aj pokutu. Sú to

<

Ministerstvo fínancii, Úrad na ochranu osobných údajov, NajvyšŠí kontrolný úrad a Transparency International.

< Ä- čoje to webové sídlo inštitúcíe verejnej sprävy ako zverejňovaťdáta a dokumenty na webovom* t ; "

^ poziadavky na webové sídlo inštitúcie sídle
^ ako si skontrolovaťwebové sídlo ^> podpisy na elektronidcých dokumentoch

o samokontrola zamestnancami ^- zverejňovaniedatasetov
'- čo žiadaťod dodávatefa webového sídla - co ^- súvisiaca legislativa

vyžaduje legislath/a od inštitúcie kontroly webových sídiel - ako sa pripraviťJ* - ^

^ čo zverejňovať na webovom sídle o UPVII á^^^- zverejňovanie na CUET - centralnej úradnej o NKU ^s?ffs
elektronickej tabuli o TIS ,<ä? ^
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Vo vložnom je zahmuté: poplatok za seminár, pracovný materiál, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné

Uzávierka prihlášok: 11. február 2020

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vloŽného odporúčame realizovaf
prevodnym príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Ideirtffikacné údaje RVC Košice: IČO 312S8S50, DJČ 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým poidadniČným dokiadom, resp. výpjsom
'<>z úctu 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. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti níe je možné 20 semínára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedlnenej neúčasti ťJožné
nevraciame, máte možnosť posiať náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.

Cltát

"Nemám strach zo zajtrajška, pretože som videl vČerajšok a milujem dnesok
WiUiam Allen White

So srdečnym pozvaním/
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Košice je Členom Asocíácie vzdelávania samosprávy. RVC Koiice, Hlavnä 68, 040 01 Košice
Informáde o vzdelávanf samosprávy: www.avs-nfc.sk IČO: 31268650, DlC: 2021412756

Te).: +421/55/684 11 61, +421 0905 883 099 www.rvcvychod.sk rvcke@istonline.sk


