Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Hlavná 68, 040 01 Košice
Sme súčasťou systému vzdelávania miestnej a regionálnej samosprávy a nimi zriadených organizácii.

Vás pozýva na prezenčný seminár

RVC KE 2022/47

Práca v elektronickej schránke
*pre školy a školské zariadenia*
* prezenčná forma*
Cieľová skupina: zamestnanci, príp. štatutári všetky druhov škôl (MŠ, ZŠ, SŠ, zriadené obcou, mestom,
regionálnym úradom školskej správy (predtým okresný úrad v sídle kraja), VÚC-kou, cirkevné, súkromné,.. )
•

Seminár je určený pre skupinu maximálne 30 účastníkov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
LEKTORKA: Ing. Erika Kusyová
Dátum konania: 23. 9.2022 / piatok
- prezenčná forma
Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
pre členov RVC PO, KE, MI:
40,- €/účastník
Cesta pod Hradovou 13/A
pre nečlenov RVC PO, KE, MI: 55,- €/účastník
Začiatok:
9.00 h (Prezencia od 8.30 h)
Predpokladaný záver: 13.00 h
IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
Uzávierka prihlášok: 20. september 2022
VS: 230922
PROGRAM SEMINÁRA: na vlastnom notebooku
Základné nastavenia a postupy
• udeľovanie oprávnenia na prácu s elektronickou schránkou
• nastavovanie oznámení v elektronickej schránke
• vytváranie priečinkov
• odosielanie podaní na iné úrady
Vydávanie rozhodnutí
• príprava na vydanie rozhodnutia, čo je potrebné pripraviť
• vyhľadávanie adresátov
• vytváranie rozhodnutia ako elektronického úradného dokumentu
• podpisovanie rozhodnutia, ako získať certifikáty
• odosielanie a postup doručovania v prípade, ak rodič nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
• vyznačenie právoplatnosti
• registratúra a vedenie spisu

Potrebné pripraviť pred seminárom:
•
•

•

•

zriadená el. schránka inštitúcie pre právne postavenie OVM
inštalácie
o zo slovensko.sk
o ovládače ku certifikátu
pre vstup do schránky
o poverená osoba má udelený prístup, prinesie si eID a BOK, čítačku
o alebo štatutár, rovnako eID a BOK, čítačka
mandátny certifikát pre štatutára, riaditeľa, prípadne aj jeho štatutárneho zástupcu

Pripravte si:
•
•

informácie o rodičoch = adresátoch
text rozhodnutia vo formáte PDF

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
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ÚČTOVNÝ DOKLAD
Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný
mail) 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.
AKO sa na podujatie prihlásiť?

PRIHLÁŠKA

Prihlasovanie na podujatia RVC je už elektronické. Prihlásenie klikom na modrú šípku označenú
„Prihláška“. Týmto vstúpite priamo do podujatia na našom webe, kde si môžete prečítať obsah,
podmienky účasti a priamo sa na podujatie aj prihlásiť. Vyplníte elektronickú prihlášku a odošlete
jedným klikom. Po korektnom vyplnení vám príde automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete
použiť ako účtovný doklad.

Citát:

„Bez ohľadu na to, čo robí, každý človek na zemi zohráva dôležitú úlohu v histórii sveta.
A väčšinou o tom ani nevie.“
Paulo Coelho

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