Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce
Sme súčasťou systému vzdelávania miestnej a regionálnej samosprávy a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácii.

Vás pozýva na naše vzdelávacie podujatie

RVC MI 2021/38 WV

DOKUMENTÁCIA ÚRADU PO NOVOM
*nový zákon o archívnictve - 364/2020 Z.z.*presun na 16.11.21
* webinár/videoseminár *
Cieľová skupina: orgány verejnej moci – obce, školy, DSS a iné organizácie – štatutári a odborní zamestnanci

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Webinár:
8.11.2021 / pondelok, 9.00 h
Lektor :
Mgr. Ľubica Kováčová
Nový termín :
16.11.2021/utorok, 9.00 h
Pripojenie sa a nastavenie zariadenia: od 8:30 - do 8:55 h ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Webinár = online prístup (zároveň máte aj prístup
pre členov RVC MI:
22,- € / účastník
k záznamu z webinára od nasledujúceho dňa)
pre nečlenov RVC MI: 37,- € / účastník
Videoseminár:
9. - 15.11.2021 (do 24:00 h)
IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001
Nový termín :
17.- 24.11.2021 (do 24:00 h )
SWIFT (BIC) kód banky: KOMASK2X
VS: 081121
Videoseminár = záznam z webinára
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zákon 364/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
Povinnosti pôvodcu registratúry
Záznamy elektronické, neelektronické, kombinované
Úradné doručovanie elektronicky
Evidovanie záznamov klasicky alebo elektronicky
Registratúrne stredisko
Vyraďovacie konanie elektronicky

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovnýmateriál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu na
podujatie a v prípade možnosti aj vzory dokumentov,s linkom na webinár, resp. videoseminár.
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu, vyhotovenie a uloženie
videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.
ÚČTOVNÝ DOKLAD
Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p
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. o cenách
v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.
V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej
podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Citát:

„História sa stále opakuje: pri nástupe sa pália knihy, pri odchode archívy.“
Milan Růžička

So srdečným pozvaním,
Ing. Lucia Pavliková, MBA , RVC Michalovce
RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
IČO: 35532882, DIČ: 2021010420
Tel.: 0915 969 634, 0918 125 777, www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce
Sme súčasťou systému vzdelávania miestnej a regionálnej samosprávy a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácii.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie
seminára z organizačných dôvodov. Táto pozvánka spolu s prihláškou (tlačená) je určená pre vašu vnútornú potrebu – ako účtovný
doklad k prevodu vložného za podujatie. Voči RVC vás prosíme o prihlasovanie sa cez náš systém na web stránke
www.rvcvychod.sk/michalovce. Je to jednoduché, prehľadné a po korektnom vyplnení vám príde aj automatické potvrdenie prihlásenia.

Záväzná prihláška na seminár

DOKUMENTÁCIA ÚRADU PO NOVOM
*nový zákon o archívnictve - 364/2020 Z.z.*presun na 16.11.21
*
ktorý sa bude konať (vyberte si jednu možnosť):
☐
☐

WEBINÁR: 8.11.2021,16.11.21 od 9.00 h /uzávierka prihlášok: 15.11.2021 (zároveň máte aj prístup k záznamu)
VIDEOSEMINÁR: 9.- 15.11.2021 17.-24.11.21 (do 24:00 h)/ uzávierka prihlášok: do 24.11.2021

Obec / mesto / mestská časť/ iná inštitúcia

IČO:

Telefón, e-mail:

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:
1.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa
čiastku

uhradili z nášho účtu

€

pre (koľkých)

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001
V

účastníkov seminára v prospech účtu Prima banka, a.s.

VS: 081121

KS: 0308 ŠS:

IČO :

, dňa
................................................................................
pečiatka a podpis
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Pokyny k webináru:

➢

Uzávierka prihlášok na webinár: 7. november 2021 (+ prístup k záznamu od 9.11.2021 do 15.11.2021)

➢

Prihlasovať sa môžete cez www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu
účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny k webináru a na spustenie video seminára.
Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Michalovce. Po uhradení poplatku
vám bude zaslaný link na webinár, jeden deň pred jeho konaním (poobede).

15.november 2021 ( + prístup k záznamu od 17.11.2021 do 24.11.2021)

➢

Technické odporúčania:
➢ Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie, pripojíte sa cez váš prehliadač „Join from your
browser“ – akýkoľvek máte vo svojom PC, napr. Google Chrome, MS Edge, Explorer, Opera, Firefox a
pod.
➢ Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk (kameru potrebovať nebudete), preto vás prosíme
o pripájanie sa pred jeho začiatkom, t.j. od 8.30-8.55h
➢ Po kliknutí na link vyberte možnosť: „Join with Audio“ a ste na webinári (samozrejme len v prípade, že je
spustený, teda od 8:15 h)
➢ Odporúčame si zabezpečiť aj slúchadlá pre väčší komfort pri počúvaní prednášky – akékoľvek, postačia aj
slúchadlá od mobilu.
➢ Skontrolujte si internetové pripojenie - ideálne je káblové pripojenie, mobilné dáta, Wifi pripojenie na
optickom rýchlom internete. Najmenej stabilné pripojenie je Wifi na starších balíkoch ADSL internetu.
➢ Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúcich 5 pracovných dní.
Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane
spúšťať z vami zadanej mailovej adresy a z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo,
ktoré je pripojené k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť.

Pokyny k videosemináru:

➢ Uzávierka prihlášok: 8. november 2021, resp. až do 15. novembra 2021
➢
16.november resp. až do 22.november 2021
➢ Video bude sprístupnené v termíne: 9. – 15.11.2021 (do 24:00h)
➢
17.- 24. 11.2021 ( do 24:00 h)
➢ Prihlasovať sa môžete cez www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu
účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
➢ Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Michalovce. Po úhrade poplatku
vám bude zaslaný link na video spolu s heslom, najskôr 17.11.2021
➢ Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane
spúšťať z vami zadanej mailovej adresy a z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo,
ktoré je pripojené k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť.
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