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Pozývame Vás na odborný seminár

NOVELA ZÁKONA O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH
ÚCINNÁ OD 1.3.2011

KOŠICE 5.4.2011 9,00-14,00 hod. Kultúrno-spolocenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských
internátov Technickej univerzity /. Doprava autobusom císlo:
10- z Námestiaosloboditelov,17- z Námestiamaratónumieru
10 a 17- zo Stanicnéhonámestia.
Vystúpit na zastávke "Stodolova"

LEKTOR: Mária HAJDUOV Á, Archív mesta Košice

PROGRAM:

1. Novela zákona C.395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach -
informácia o úpravách zákona, nová metodika v oblasti správy registratúry.

2. Elektronické dokumenty v praxi - informácie o pripravovanom štandarde pre elektronické systémy na správu
registratúry, správe elektronických dokumentov a podmienkach ich hodnovernosti.

3. Spôsob výkonu správy registratúry podla najnovšich trendo~ (popis jednotlivých manipulacných úkonov), vrátane
tvorby interných noriem v tejto oblasti.

4. Informácia o pripravovanej vyhláške o výkone správy registratúry orgánov verejnej správy.

CENA: 30.- €. JU
Pri pocte úcastníkov 3 a viac z jednej organizácie je úcastnicky poplatok 27 € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj
náklady na obed, obcerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podla zákona c.18 / 1996
Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je
potrebné preukázat sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení úcastnickeho poplatku. V prípade neúcasti sa poplatok
nevracia. Úcastnícky poplatok môže byt uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Danový doklad obdržia úcastnici pri
prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

BANKOVÉ SPOJENIE:
UniCredit Bank, pobocka Zvolen, C.úctu: 6737671009/1111
Symboly: variabilný: 050411

konštantný: 0308, ICO: 37 549 944

Vyplnenú prihlášku zašlite na našu adresu poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Prihlášku
je možné zaslat aj faxom alebo e-mailom, najneskôr 1 den pred termínom konania seminára - možnost priameho
/ online / prihlásenia z webstránky: www.ipeko.sk, kde si môžete pozriet všetky aktuálne ponúkané vzdelávacie
aktivity našej agentúry.
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Záväzne prihlasujeme uvedených zamestnancov na seminár" Novela zákona o archívoch a registratúrach úcinná od
1.3.2011." , ktorý sa uskutocní dna 5.4.2011 v Košiciach.
Úcastnícky poplatok 30.-euro zajedného úcastníka / v prípade úcasti 3 a viac osôb z organizácie 27.-euro za osobu!
uhradíme:
l. Bankovým prevodom
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peciatka a podpis organizácie

2. V hotovosti pri prezentácii


