
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

Potvrdzujeme, že sme dňa ................................ 

uhradili z nášho účtu: (číslo)............................. 

čiastku ..................... € pre (počet).................  

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

................................, VS .................................. 

   

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V PRAXI PRE OBCE 

*PRAKTICKÝ KURZ NA PC V UČEBNI* 

 

 

 

Lektor:    

Ing. Erika Kusyová 

   

v prospech účtu RVC Martin  číslo  

0201643002/5600  

 
V ............................ dňa ........................ 2018 

 

Pečiatka a podpis 
 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 
 „Kvitni tam, kde si zasadená.“ 

Ella Grasso 

 
 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na 

praktický kurz 

 
 

 
ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V PRAXI  

PRE OBCE 

*PRAKTICKÝ KURZ NA PC V UČEBNI* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                          22. jún 2018 

Katolícka ZŠ s MŠ Antona Bernoláka 

Ul. S. Tomášika 1 

036 01  Martin 

 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcmartin.sk/


ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V PRAXI PRE OBCE 

*PRAKTICKÝ KURZ NA PC V UČEBNI* 

PROGRAM 

 Elektronické schránky na www.slovensko.sk – ako 

začať, ich zriadenie, aktivácia, správa, komunikácia 

prostredníctvom el. schránky. 

 Elektronický občiansky preukaz eID a kvalifikovaný 

elektronický podpis – získanie a používanie. 

 Získanie, inštalácia a používanie potrebných softvérov. 

 Návrh postupu obce pri práci s elektronickým 

dokumentom, doručeným do schránky na 

www.slovensko.sk. 

 Udelenie oprávnenia na prístup ďalším osobám 

(zamestnancom, právnym zástupcom ..). 

 Nastavenie upozornení, ak do el. schránky príde 

podanie. 

 Štandardy (textových) súborov, zákonná povinnosť 

úradu, zodpovednosť za dodržiavanie štandardov, 

dopad na konkrétneho zamestnanca, ktorý 

zverejní/odošle neštandardizovaný dokument, ako 

vytvoriť dokument správne, prečo neskenovať. 

 Konkrétne povinnosti obce vo vzťahu k webovému 

sídlu a bezpečnostnému projektu. 

 Praktické ukážky prihlásenia a spravovania 

elektronickej schránky. 

 Ukážka podania žiadosti na úrad elektronicky, 

konkrétne formáty súborov a podpisovanie. 

 Diskusia a poradenstvo.  

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ 

 
Účastník školenia bude pracovať v schránke svojej inštitúcie 

priamo na portáli slovensko.sk, na to, aby sa tam dostal, je 

potrebné si priniesť: 

 vlastný eID, el. občiansky preukaz s čipom 

a aktivovaným BOK - bezpečnostný osobný kód  (to sa 

dá len na polícií), 

 čítačku, 
 ak účastník nie je štatutár, tak musí mat udelene 

oprávnenie pracovať v schránke, to udeľuje štatutár, 

da sa to aj online, ak takéto poverenie nemáte, nebudete 

sa môcť prihlásiť do el. schránky inštitúcie, môžete sa 

síce prihlásiť do vlastnej, ale ta ma iné členenie.  

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                            22. jún 2018 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:       

Katolícka ZŠ s MŠ Antona Bernoláka 

Ul. S. Tomášika 1, 036 01  Martin 

Uzávierka prihlášok:  30. apríl 2018 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť 

podľa naplnenia kapacity, ktorá je 30 účastníkov.  

Poplatok: 

člen RVC Martin 42,00€/účastník 

nečlen RVC 57,00€/účastník 
 
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC : IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená 

pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku 

a má platnosť faktúry. 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 22062018 ŠS: IČO organizácie 

do 30. apríla 2018 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 13. marec 2018 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na praktický kurz 

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V PRAXI  

PRE OBCE 

*PRAKTICKÝ KURZ NA PC V UČEBNI*, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

22. júna 2018 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

 

Titul, meno a priezvisko, funkcia: 
 

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

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ________________________________ 
 

Tel.: _________________________________
  

V _________________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 30. 4. 2018 môžete poslať na 

e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť  

telefonicky: 043/41 329 58, faxom: 043/43 036 10 

prípadne poštou: 

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE 

VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1  

036 01 Martin  
alebo priamo na www.rvcmartin.sk 

http://www.slovensko.sk/
http://www.slovensko.sk/
mailto:rvc@rvcmartin.sk

