POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa ................................
uhradili z nášho účtu: (číslo).............................
čiastku ..................... € pre (počet).................
účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie)
................................, VS ..................................

VYTVÁRANIE ROZHODNUTÍ
ELEKTRONICKY
Lektor:
Ing. Erika KUSYOVÁ


„Pamätajte – k šťastnému životu
potrebujete veľmi málo.“
Markus Aurélius

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
je členom

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X

V ............................ dňa ......................... 2020

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

Vás pozýva na

legislatívno-informačný seminár

www.avs-rvc.sk

www.rvcmartin.sk

VYTVÁRANIE ROZHODNUTÍ
ELEKTRONICKY

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

Martin
Veľká zasadačka MsÚ Martin

26. jún 2020

VYTVÁRANIE ROZHODNUTÍ
ELEKTRONICKY
PROGRAM
Stručný úvod
 povinnosť vydávať rozhodnutie v el. podobe
 podpisovanie v el. podobe
 čo robiť ak adresát nemá schránku aktivovanú
 aktuálne štatistiky
 aké najčastejšie chyby robia úrady pri tvorbe
rozhodnutí elektronicky a elektronickej
komunikácii všeobecne a ako im vyhnúť
Elektronický podpis
 spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny
certifikát vs. pečať
 formát elektronického podpisu
 praktické informácie – ako získať certifikáty
bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení
Postup pri vytváraní rozhodnutí,
 čo je potrebné pripraviť na vytvorenie
rozhodnutia v el. podobe
o čo si pripraviť z iného informačného
systému
o elektronický podpis - mandátny
certifikát alebo pečať
o vytváranie listinnej podoby
 ako udeliť zamestnancovi oprávnenie na vstup
do el. schránky
o čo môže a nemôže v schránke robiť
zamestnanec
 listinný a elektronický spis
 právoplatnosť rozhodnutia
 dlhodobé ukladanie elektronických rozhodnutí
Listinný rovnopis
 centrálne úradné doručovanie - kto áno, kto nie
 doložka autorizácie - čo to je a ako má vyzerať
Zaručená konverzia
 proces zaručenej konverzie
 overovanie konvertovaných dokumentov
Kontroly
Lektor:
Ing. Erika KUSYOVÁ

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:
26. jún 2020
830 -900 hod – prezentácia

Začiatok:
Miesto konania:

Veľká zasadačka MsÚ Martin

Uzávierka prihlášok:

VYTVÁRANIE ROZHODNUTÍ
ELEKTRONICKY,
ktorý sa uskutoční dňa
26. júna 2020

19. jún 2020

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa
naplnenia kapacity.

Poplatok:
člen RVC Martin
nečlen RVC

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na legislatívno-informačný seminár

bez poplatku
35,00€/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: 26062020 ŠS: IČO organizácie
do 19. júna 2020

Obec /mesto/organizácia:
...............................................................................
Počet účastníkov: ................................................
IČO:
člen RVC:

DIČ:
áno

nie

E-mail: ________________________________
Tel.: _________________________________
V _________________ dňa _______________
podpis

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)
Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti
nevraciame.

Tešíme sa na spoločné stretnutie .
Martin, 11. máj 2020

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

Záväznú prihlášku do 19. 6. 2020 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

