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Cieľová skupina: praktické školenie na PC pre zamestnancov a štatutárov inštitúcií, ktoré sú v zmysle zákona o 
egovernmente povinné vykonávať verejnú moc elektronicky
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania: 

Prezenčne: 8.10.2021 / piatok, 9.00 h     

Z dôvodu pandemickej situácie  a súvisiacich 
obmedzení je prezenčné podujatie určené LEN pre 
plne očkovaných účastníkov. Je potrebné sa 
preukázať Covid pasom pri prezencii. 

Miesto konania: Košice, Park Komenského 6 Budova 
PK6, Učebňa PC 1, Počítačové centrum FEI Fakulta 
elektrotechniky a informatiky, TUKE 

Prezencia:    od  8.30 h, začiatok: 9.00 h 

 
 

LEKTORKA:  Ing. Erika Kusyová  

      

    

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC:   40,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC: 55- € / účastník   

   IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053                           

    

   VS: 081021

Na školení sa naučíme: 
• stručné informácie o zákonnej povinnosti vydávať rozhodnutia elektronicky  
• vstup do schránky ako štatutár, ako poveriť ďalšiu osobu - potrebné náležitosti, postup  
• vydanie rozhodnutia  

o platné pravidlá, konkrétny postup krok za krokom 
o vytvorenie samotného elektronického úradného dokumentu, dáta v štruktúre elektronického 

formuláru, či, ako, kedy a kde použiť PDF 
o podpísanie rozhodnutia v elektronickej podobe - použitie mandátneho certifikátu alebo pečate (plus 

praktický návod ako vybaviť certifikáty) 
o odosielanie  

▪ ako odoslať elektronický originál do schránky účastníka konania, aktivovanej na doručovanie 
▪ ako vytvoriť listinný rovnopis = papierovú podobu pre tých účastníkov konania, ktorí nemajú 

aktivovanú el. schránku na doručovanie 
o ako vyznačiť právoplatnosť a vykonateľnosť - prečo vyznačovať právoplatnosť, ako postupovať 

• ako podať projekt elektronicky, ako dokladať vyžadované dokumenty, kedy použiť el. originál, kedy 
zaručenú konverziu  

• dlhodobé ukladanie dokumentov  
 
Odporúčanie pre účastníka, pripravte si:  

o aspoň jedno rozhodnutie v podobe nenaskenovaného textového dokumentu   
o údaje o rozhodnutí, údaje o účastníkoch konania  
o elektronický občiansky preukaz, BOK, čítačku  

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov 

 

Uzávierka prihlášok: 6.10.2021 /resp. do naplnenia kapacity = 28 ľudí 

 
Vo vložnom je zahrnuté: lektor, prenájom učebne a PC, wifi sieť, pracovné materiály, občerstvenie, organizačné náklady 
 

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, 
vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok. 

 

 

Ako pracovať s elektronickou schránkou,  
s dôrazom na postup pri vydávaní rozhodnutí v schránke na slovensko.sk 

 

* webinár/videoseminár * 
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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 Košice nie je platcom DPH.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Voči RVC vás prosíme o prihlasovanie sa cez náš systém na web stránke www.rvcvychod.sk. 
Je to jednoduché, prehľadné a po korektnom vyplnení vám príde aj automatické potvrdenie prihlásenia. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ktorý sa uskutoční dňa 8.10.2021 v Košiciach,  

Park Komenského 6 Budova PK6, Učebňa PC 1, Počítačové centrum FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE 

prihláste sa do 6.10.2021 
 

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia               IČO: 

  

 

Účastníci: Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:                     E-mail:  

  

  

 

           

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                  uhradili z nášho účtu 

 

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

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 

VS: 081021  KS: 0308    ŠS: IČO organizácie  

 

V                                                                                                         , dňa                                        

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 
 
 

Citát:  
„Čím viac sa snažíme držať minulosti, tým smiešnejší a zničenejší sa náš život stáva.“ 

                                                                                                                                                                                     Dalajláma 
 

So srdečným pozvaním,  
Ing. Ľubomíra Borošová, riaditeľka RVC Košice 

 

  

€        

  

 

Záväzná prihláška na podujatie 
Ako pracovať s elektronickou schránkou,  

s dôrazom na postup pri vydávaní rozhodnutí v schránke na slovensko.sk 
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Park Komenského 6 (PK6) - Učebňa PC 1 

Vybavenie: 28 stoličiek, 28 počítačov napojených na terminálový server. 

Adresa: Počítačové centrum FEI 

Park Komenského 6 

042 00 Košice 

 

http://mapa.zoznam.sk/?search=Park%20Komensk%C3%A9ho%206  
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