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                                                                              Vás pozýva na seminár                                   RVC MI 2018/34    

 

  

 

 

Cieľová skupina:  zamestnanci miest a obcí, škôl a školských zariadení, mestských organizácií a subjektov samosprávy, 

štatutári, kontrolóri. 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   30. november  2018 / piatok 

Miesto konania:   Mestské kultúrne stredisko 
                                         Nám. osloboditeľov 25, Michalovce,  

Lektor:       Mgr. Michal Belohorec  

 

Prezencia:    od  8.30 h, začiatok: 9.00 h 

  

  ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC MI:        15,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC MI:    30,- € / účastník  

   IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001 

   SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

   VS: 3011 

PROGRAM  SEMINÁRA: 
 Legislatíva eGovernmentu so zameraním na novelizované znenia zákonov: 

o  Zákon č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente  
o  Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách 
o  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy 
o  Výnos ÚPVII  č. 55/2014 Z. z. o štandardoch ISVS 
o  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zameraný s pohľadu eGovernmentu 

 Praktické riešenie otázok a podnetov, ktoré prijíma NASES (technický prevádzkovateľ ÚPVS) od samospráv 
prostredníctvom kontaktného centra. 

 Publikovanie informácií o OVM 
 Práca s nástrojmi ÚPVS: 

o  Centrálna elektronická úradná tabuľa. – Zverejňovanie oznamov a ich administrovanie 
o  Modul elektronických schránok. – Prihlásenie sa, nastavenie a správa elektronickej schránky. Metódy odosielania podaní  
o  Autentifikačný modul. – Overovanie totožnosti a s tým spojená aj správna autorizácia elektronických dokumentov.   
o  Platobný modul. Vytváranie a doručovanie elektronických platieb.  
o  Modul centrálnej elektronickej podateľne. Fungovanie modulu a práca s doručenkami. Ako správne reagovať pri chybách  

v doručovaní. 
o  Modul elektronických formulárov. Vstup do modulu. Registrovanie vlastných formulárov. Získavanie a administrovanie  

zverejnených formulárov.  
o  Modul elektronického doručovania. - Ako a komu doručovať.  
o  Notifikačný modul. – Spôsob notifikovania. Význam notifikácie.  
o  Modul procesnej integrácie a integrácie údajov. – ako integrovať údaje zo systémov OVM  
o  Modul dlhodobého uchovávania. - Riešenie spôsobu archivovania elektronických úradných dokumentov. Ich recertifikácia a  

používanie časových pečiatok  
o  Modul centrálneho doručovania. - Ako využiť centrálne doručovanie v samospráve.                                                                                                                                                   
  

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady. 
                                                                                         Uzávierka prihlášok: 28. november 2018 

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred 

na účet RVC Michalovce, platba v hotovosti v deň  konania seminára o 2 € viac. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO: 35532882, DIČ: 2021010420. 
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 Michalovce 
nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade 
neospravedlnenej neúčasti vložné nevraciame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia. 

Citát:                                   „Sú to v podstate vzťahy medzi ľuďmi, ktoré dodávajú životu cenu.“    

                                                                                                                                                                        Lafayette Ronald Hubbard                                                                           

So srdečným pozvaním,                                               JUDr. Gabriela Štefanová, RVC Michalovce 
 

                   Elektronický výkon verejnej moci  
v podmienkach samosprávy a školstva - eGovernment 

 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcmichalovce@gmail.com
http://www.rvcvychod.sk/
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ktorý sa uskutoční dňa 30.11.2018 v Michalovciach, MsKS, Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce, 
zašlite do 28.11.2018 na adresu: 

RVC Michalovce 
Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce cez www.rvcvychod.sk alebo mailom: rvcmichalovce@gmail.com 

 

 

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia 

 

 

Telefón, e-mail:  

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:                             
 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                 uhradili z nášho účtu 

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

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001          VS: 3011  KS: 0308  ŠS: IČO organizácie  

 

 

V                                                                                     , dňa                                         

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

3.  

 

  

€        

  

 
Elektronický výkon verejnej moci  

         
 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár 
Záväzná prihláška na seminár 

 

Elektronický výkon verejnej moci  
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http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcmichalovce@gmail.com
http://www.rvcvychod.sk/

