
 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 
  Námestie mieru 1, 080 01  Prešov 

    
RVC Prešov –27/2019  

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

RVC Prešov je členom  Asociácie vzdelávania samosprávy.                                                                                       RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01  Prešov 
Informácie o vzdelávaní samosprávy:  www.avs-rvc.sk                                                                                                                     IČO: 31954120, DIČ: 2021241937 

Tel.:+421/51/773 42 15,  M: +421 915 910 400,   www.rvcvychod.sk,  rvcpo@rvcvychod.sk  
 

Vás pozýva na seminár 
 

 

 

 

 
 

Cieľová skupina:   starostovia, poslanci samospráv (obce, VÚC), zamestnanci obcí a nimi zriadených organizácií 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania:   24.4.2019 / streda 

Miesto konania:   Prešov, Okresný úrad  

                                 Námestie mieru 3 

Lektorka:       Mgr. Vladimír Pirošík  

Prezencia:    od  8.30 h, začiatok: 9.00 h 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

   pre členov RVC PO:        20,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC PO:    36,- € / účastník   

   IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254                           

   SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

   VS: 2404 

 
 

PROGRAM  SEMINÁRA: 
1. Informačné povinností obcí a miest podľa Ústavy SR a rozhodnutí súdov 
2. Sankcie za nedodržiavanie informačných povinností samosprávy 
3. Informovanosť versus ochrana osobnosti a súkromia 
4. Najčastejšie pochybenia samospráv pri plnení zákonných informačných povinností  
5. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o obecnom zriadení  
6. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o správnom konaní 
7. Zverejňovanie verejných vyhlášok  
8. Úradné tabule obce – pravidlá prevádzkovania 
9. Fotenie, vyhotovovanie audio a video záznamov z podujatí obce  
10. Obecné noviny, web, obecný rozhlas, FB profil - pravidlá  
11. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o verejnom obstarávaní   
12. Informačné povinností obcí a miest podľa stavebného práva 
13. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr – najčastejšie chyby 
14. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o slobode informácií 
15. Opakované použitie informácií (OPI) 
16. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o ochrane osobných údajov 
17. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o e-governmente 
18. Informačné povinností obcí a miest podľa školskej legislatívy 
19. Volebná legislatíva  
20. Informačné povinností obcí a miest podľa environmentálnej legislatívy 
21. Prehľad ďalších právnych predpisov obsahujúcich informačné povinnosti pre obce 
22. Otázky a odpovede 

 
 

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

Uzávierka prihlášok:  18. apríla 2019 

Prihlasovať sa môžete cez www.rvcvychod.sk, alebo mailom. 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 
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. 
 
So srdečným pozvaním,      
                               

                    Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov  

Najčastejšie chyby samospráv  
pri plnení informačných zákonných povinností 
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ktorý sa uskutoční dňa 24. 4. 2019  v  Prešove, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 

 

Prihlasujte sa  cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk,  
potom už nemusíte zasielať tlačenú prihlášku mailom,  

resp. poštou zašlite do 18. 4. 2019 na adresu: 
RVC Prešov 

Námestie mieru 1,  080 01  Prešov 
alebo mailom na rvcpo@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: 2404    KS: 0308        ŠS: IČO organizácie 

 

 

V                                                                                     , dňa                                         

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

3.  

 

  

€        

  

Záväzná prihláška na seminár 
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