
 

PREHĽAD PODUJATÍ S POZVÁNKAMI 

A ELEKTRONICKOU PRIHLÁŠKOU NÁJDETE   

www.avs-rvc.sk 

 

Kliknite na Trnava, zobrazí sa vám stránka RVC Trnava, na 

ľavej strane pozrite MENU, potvrďte PODUJATIA  

https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/, zobrazí sa 

zoznam seminárov, vyberte si podujatie, o ktoré máte 

záujem a KLIKNITE NA JEHO NÁZOV, otvorí sa vám 

PRIHLÁŠKA. Vypíšte požadované údaje a kliknite na 

POSLAŤ. Následne dostanete mailom potvrdenie o prijatí 

prihlášky (môže sa  stať, že Vám príde do SPAMOV, 

skontrolujte si to. Ak máte nastavené automatické 

vymazávanie Spamov – potvrdenie Vám doručené nebude). 

 

Pri každom NÁZVE PODUJATIA nájdete POZVÁNKU, ktorú 

STIAHNITE do PC, vytlačte, pretože pozvánka je aj daňovým 

dokladom pre vaše účtovníctvo.  Prihlasovanie je možné až 

vtedy, keď je zverejnená pozvánka.  

 

 

 

RVC Trnava je členom  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálne vzdelávacie centrum 
pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

Ulica Paulínska 513/20, 917 00 Trnava 
+ 421 33 5511 735  

0905 399 636,  
e-mail: zmo@zmo.sk 

IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vás pozýva na seminár 
 
 

 

WEBOVÉ SÍDLO 

INŠTITÚCIE VEREJNEJ 

SPRÁVY  

(obce, ROPO) 

 
 
 
 
 
 
 

 

TRNAVA               19.NOVEMBRA 2020 
PÔVODNE PLÁNOVANÝ 18.3.2020 

 

http://www.avs-rvc.sk/
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/
mailto:zmo@zmo.sk


SEMINÁR ODPORÚČAME:  
▪ starostom,  
▪ riaditeľom škôl, školských zariadení, 
▪ odborným zamestnancom, ktorí 

spracovávajú uvedenú agendu.  
 

 

Webové sídlo inštitúcie verejnej správy  

 čo je to webové sídlo inštitúcie 
verejnej správy 

 požiadavky na webové sídlo inštitúcie 
 ako si ho skontrolovať (samokontrola 

zamestnancami ) 
 čo žiadať od dodávateľa webového 

sídla - čo vyžaduje legislatíva od 
inštitúcie 

 čo zverejňovať na webovom sídle 
 zverejňovanie na CUET - centrálnej 

úradnej elektronickej tabuli 
 ako zverejňovať dáta a dokumenty na 

webovom sídle  
 podpisy na elektronických 

dokumentoch 
 zverejňovanie datasetov 
 súvisiaca legislatíva  
 kontroly webových sídiel - ako sa 

pripraviť 

✓ UPVII 
✓ NKU 
✓ TIS 

 diskusia 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Lektor:   Ing. Erika KUSYOVÁ  

Termín:  19.novembra  2020 

Miesto:   zasadačka Okresného úradu,   
                 Kollárova 8, Trnava,1.pos. 

Začiatok: 9,00 h (prezentácia od 8,15h) 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 

  
pre členov RVC  17 €/os.  

pre nečlenov 34 €/os.  
 

VOPRED na účet RVC v Slovenská sporiteľňa, a.s., 

IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171 

VS 191120 (je VŽDY dátum konania seminára) ,  
ŠS = Vaše  IČO  

ROPO v správe pre príjemcu uveďte napr.:  
ZŠ + názov obce (mestá aj ulicu)  

Ak ste uhradili poplatok na pôvodný termín   
VS 180320 je to v poriadku,  

prihláška a platba sú v platnosti.  
 

▪ Platba prevodom na účet RVC vopred tak, aby bola 
platba PRIPÍSANÁ  NAJNESKÔR 2 PRACOVNÉ 
DNI PRED konaním seminára na účte RVC. 

▪ Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona 
č.18/1996 Z. z. o cenách. Zahrnuté sú v ňom 
náklady na organizáciu, lektora, občerstvenie, réžia 
RVC. Nie sme platiteľmi DPH.  

▪ Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné 
k úhrade a spolu s výpisom z účtu o úhrade tvorí 
doklad pre zúčtovanie, má platnosť faktúry. 

▪  V zmysle autorského zákona nie je možné 
vyhotovovanie zvukového, obrazového záznamu. 

▪ V prípade Vašej neúčasti poplatok nevraciame, je 
možné poslať náhradného účastníka. 

 

 
Mgr. Andrea Briestenská 

RVC Trnava 
 

 

PRIHLÁŠKA 
 

Prihlásiť sa môžete najneskôr   16.11.2020 
 

 

Prihlasujte sa cez elektronické 
formuláre 

www.avs-rvc.sk v časti TRNAVA:  
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/ 

 
Do časti mailová adresa napíšte mail, na 

ktorý Vám máme aj zaslať prípadne 
materiály zo seminára, pracovnú mailovú 

adresu účastníka seminára.  
 

 
 

 
 
 
Prípadné otázky pre lektora  pošlite 
v samostatnom maile. . 
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