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Vás pozýva na seminár 
 

  

 

 

Cieľová skupina:   starostovia, riaditelia škôl, vedúci zamestnanci, ostatní zamestnanci poslanci, hlavní kontrolóri  
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania:   17. apríl 2018 / utorok 

Miesto konania:   Prešov, Okresný úrad 

                                Námestie mieru 3 

Lektorka:      Ing. Erika Kusyová   

Prezencia:   od  8.30 h, začiatok: 9.00 h 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

   pre členov RVC PO:        18,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC PO:    33,- € / účastník   

   IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254                           

   SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

   VS: 1704 

 
PROGRAM  SEMINÁRA: 
 

- Štandardy pre informačné systémy - elektronickú schránku, webové sídlo, email:  
- Úvodné informácie – zákonné normy, termíny 
- KRIS - Koncepcia rozvoja informačných systémov 
- Interné normy inštitúcie 
- Kontroly - na čo sa pripraviť 

- Štandardy použitia súborov   
- Formáty elektronických dokumentov - príloh oficiálnych úradných správ, emailov, zodpovednosť za formát 

dokumentu 
- Typy súborov, ktoré má inštitúcia používať na webovom sídle, pri mailovej komunikácií a pri výkone verejnej moci 

elektronicky - eGovernment v praxi: 
- textové súbory 
- grafické  súbory 
- tabuľkové súbory 

- Ukážky, ako konkrétne postupovať pri tvorbe prístupných dokumentov  
- Názvy súborov 
- Autorizácia = podpisovanie elektronických úradných dokumentov 
- Zverejňovanie na webovom sídle inštitúcie vs. Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) 

- Štandardy názvoslovia elektronických služieb - správne tvary mailových adries  
- Elektronická schránka na slovensko.sk - základné povinnosti na ukážkach 

- Prijímanie podaní, ich spracovanie, el. registratúra, jej integrácia na el. schránku obce na slovensko.sk 
- Odpovedanie, vytváranie vlastných podaní a autorizácia dokumentov  
- Elektronické formuláre, zaručená konverzia 
- Vytváranie el. spisov, kombinovaných spisov 
- Archivácia el. spisov (dokumentov s kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP)) 
- Zverejňovanie na CUET  

- Základné bezpečnostné štandardy, bezpečnostný projekt, bezpečnostná smernica 
- Súvisiace právne predpisy, zákonné normy: 

- Zákon č. 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov 
- Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 
- Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)  
- Zákon 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  (zákon o dôveryhodných službách)  
- Zaručená konverzia 

- Diskusia 
 

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

Uzávierka prihlášok:  12. apríl 2018 
Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať 

prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO 31954120, DIČ 2021241937 

Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie  
*obec, mesto, škola, škôlka ...* 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
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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 predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.  V zmysle ochrany autorských práv a ochrany 

osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. 
 
 

Citát:                                    
                      „Chudoba je pre človeka bezpečná, veľkému bohatstvu hrozí oveľa viac nebezpečia.“                                                

Phaedrus 
 

So srdečným pozvaním,                
                        Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

ktorý sa uskutoční dňa 17. 4. 2018  v  Prešove, Okresný úrad, Námestie mieru 3 
 

zašlite do 12. 4. 2018 na adresu: 
RVC Prešov, Námestie mieru 1,  080 01  Prešov 

alebo tel., mailom: 
051/ 77 34 215, rvcpo@rvcvychod.sk   M: 0915 910 400, alebo cez www.rvcvychod.sk 

Obec / mesto / škola / iná organizácia: 

 

Telefón, e-mail:  

 

Meno a priezvisko účastníka / účastníkov:                             
 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                            uhradili  z nášho účtu:  

čiastku                               pre (koľkých)                           účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB, a.s. 

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254 

VS: 1704    KS: 0308        ŠS: IČO organizácie 

 

V                                                                                     , dňa                                         

 

 

 

 

................................................................................ 

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

 

  

€        
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http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcpo@rvcvychod.sk
mailto:rvcpo@rvcvychod.sk
http://www.rvcvychod.sk/

