
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

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

 

 

ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA ÚRADU - NOVINKY 
 

 

Lektor:    

Ing. Erika Kusyová 

   

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo   

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 
V ............................ dňa ......................... 2019 

 

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 

 
„Keď už všetko zlyhá,  

len odvaha,  

láska a múdrosť ostanú.“ 
    Pam Brown 

 

 

 

 

 

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 

legislatívno-informačný seminár  

 

 

 

 
ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA ÚRADU 

- NOVINKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                        21. marec 2019 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 

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


PROGRAM 

Štandardy, zákonné pravidlá pre zverejňovanie na webovom 

sídle, komunikáciu cez elektronickú schránku, email - 

praktické ukážky 

 Novinky na slovensko.sk 

1. Formát elektronického podpisu asice 

2. Elektronické podpisovanie = autorizácia - pečaťou 

a mandátnym certifikátom (ako a kde získať 

bezplatnú elektronickú pečať a mandátny certifikát) 

3. Elektronické formuláre a doložky – ktoré, kde a ako 

získať a používať 

4. Zúčtovanie preneseného výkonu štátnej správy 

5. Centrálne úradné doručovanie – povinnosť od 

1.11.2018 pre štátne rozpočtové organizácie  

 Práca v elektronickej schránke  

 Overovanie v štátnych registroch - ako získavať a 

používať údaje evidované v informačných systémoch 

verejnej správy  

1. Oversi.gov.sk = 1x a dosť 

 Postup pri elektronických exekúciách  

1. Podávanie podaní na Exekučný súd  

2. Náležitosti elektronických podaní  

 Povinné zverejňovanie = čo je potrebné zverejňovať, 

ako zverejňovať v elektronickej podobe a kde 

zverejňovať v el. podobe 

1. elektronické dokumenty  

2. výsledok vybavenia petície 

3. zmluvy, objednávky a faktúry 

 Zaručená konverzia   

 Rovnopis 
Súvisiace právne predpisy, zákonné normy: 

1. Zákon č. 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej 
správy v znení neskorších predpisov 

2. Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej 

správy 
3. Zákon č. 177/2018 proti byrokracii  

4. Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente)  

5. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov  
6. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,  

7. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  (zákon o dôveryhodných službách)  

8. Zákon č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti 

9. Vyhláška č. 85/2018 o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného 
rovnopisu elektronického úradného dokumentu 

10. Vyhláška č. 311/2018 o konverzii  

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ  

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                         21. marec 2019 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia   

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  14. marec 2019 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin bez poplatku 

nečlen RVC  35,00€/účastník 
 

(Poplatok nám prosím Vás uhrádzajte až v roku 

2019. Ďakujeme za pochopenie.) 
 

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: 21032019 ŠS: IČO organizácie 

do 14. marca 2019 

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 10. december 2018 

 

 

 
 

 

 

       PhDr. Dušan  GALLO  

riaditeľ ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na legislatívno-informačný seminár 
 

ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA ÚRADU 

- NOVINKY, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

21. marca 2019 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

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

Počet účastníkov: ................................................ 

 

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

 

E-mail: ________________________________ 
 

Tel.: _________________________________
  

V _________________  dňa _______________ 
   

    

    podpis 
 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 14. 3. 2019 môžete 

poslať na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo 

potvrdiť telefonicky:  

043/41 329 58, 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 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

