
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

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

 
VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ  

PODĽA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SPRÁVE  

V ŠKOLSTVE 
 

 

 

Lektor:    

Ing. Erika Kusyová     
  

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2021 

 

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 niekomu odpustíme,  

uzly sú rozviazané a minulosť je voľná.“ 

Reshad Feild 

 

 

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 

ONLINE odborno-konzultačný seminár  

 
 

 

 
VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ 

PODĽA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ 

SPRÁVE  

V ŠKOLSTVE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                      24. marec 2021 

 

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


VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ  

PODĽA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SPRÁVE  

V ŠKOLSTVE 
 

Riaditeľ školy je podľa zákona o egovernmente 

orgánom verejnej moci a teda povinný vydávať 

rozhodnutia elektronicky (napríklad o prijatí 

dieťaťa, oslobodení, komisionálnych skúškach a 

iné). 

Na seminári sa budeme venovať praktickej 

stránke ako konkrétne pri vydávaní postupovať a čo 

všetko s takýmto vydávaním súvisí.  

Prejdeme aj otázku pripravenosti škôl, realitu a 

postupy dnes, existujúce informačné systémy a 

výhľady do budúcnosti.  

 

PROGRAM 

 Rozhodnutia v elektronickej podobe 
o súvisiaca legislatíva  

o elektronické schránky školy a rodičov 

povinnosti a rozdiely  

 Certifikáty na podpisovanie  
o aké certifikáty sú pre školu a riaditeľa potrebné 

o ako ich získať 

o ako ich používať  

 Vytváranie rozhodnutí, podpisovanie v 

elektronickej schránke  
o vytvorenie elektronického úradného dokumentu  

o podpisovanie certifikátom  

o odosielanie rodičom   

o vytváranie listinného rovnopisu pre účastníkov 

konania, ktorí nemajú el. schránku aktivovanú 

na doručovanie 

o vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí  

o ukladanie elektronického dokumentu na ďalšie 

použitie na právne úkony  

 

Lektor:   

Ing. Erika KUSYOVÁ 

 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                          24. marec 2021 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Uzávierka prihlášok:  22. marec 2021 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 19,00€/účastník 

nečlen RVC 39,00€/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: 24032021 ŠS: IČO organizácie 

do 22. marca 2021 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 23. február 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborno-konzultačný seminár 

VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ  

PODĽA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SPRÁVE  

V ŠKOLSTVE, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

24. marca 2021 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

Titul, meno a priezvisko, email: 
 

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

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 22. 3. 2021 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 

 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

