
RVC Trnava je členom Asociácie vzdelávania samosprávy 

PREHĽAD PODUJATÍ S PRIHLÁŠKOU I POZVÁNKOU :  http://www.avs-rvc.sk/trnava 

 

 

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava   

+ 421 905 399 636,  e-mail: zmo@zmo.sk 
IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246 

 
Vás pozýva na  VIDEO záznam   

2-dňového kurzu 

SPRÁVA REGISTRATÚRY PRE ZAČIATOČNÍKOV  

v obciach a ROPO (od A po Z) 
 

 

TERMÍN MOŽNOSTI PREHRANIA VIDEOZÁZNAMU:  

13.3 od 10:00 h do 31.3. 23:59 h 2023 
LEKTOR: PhDr. Verona NOVÁKOVÁ, PhD. 

Pripojenie cez zaslaný LINK  
 

 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK ZA 2-DŇOVÝ KURZ: 
Člen RVC Trnava        40 €/účastník 
NEČLEN                         60 €/účastník 

 

PROGRAM 2-DŇOVÉHO KURZU, KTORÝ SI MÔŽETE POZRIEŤ ZA 

JEDEN DEŇ PODĽA VAŠICH ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ: 
1. deň 

• Zákonný rámec  správy registratúry 

• Tvorba registratúrneho poriadku a plánu -  aktuálne 
zmeny 2019, 2020 

• Evidovanie listinných a elektronických záznamov, 
vedenie registratúrneho denníka 

• Tvorba spisu, neelektronický spis, kombinovaný 
spis, elektronický spis 

• Agendové systémy - možnosti osobitného 
evidovania 

• Označovanie spisov a záznamov, základné zásady, 
najčastejšie chyby 

• Ukladanie spisov a záznamov v príručnej 
registratúre 

• Preberanie spisov a záznamov do registratúrneho 
strediska 

• Ukladanie spisov a agendových záznamov v 
registratúrnom stredisku 

• Nové úložné lehoty od 1.2.2022 a 1.9.2022 pre 
niektoré záznamy patriace do pedagogickej 
dokumentácie -  vyhláška Ministerstva školstva 
vedy, výskumu a športu SR č. 21/2022  -  a jej 
novela  č. 68/2022  Z. z.  

• Ukladanie elektronických a listinných účtovných 
záznamov - nové usmernenie MV SR 

• Agenda odídencov z Ukrajiny, ako súčasť 
účtovných záznamov - začlenenie do registratúry  

 

 
2. deň 

• Správa záznamov v registratúrnom stredisku 

• Príprava vyraďovacieho konania v súlade so zákonom 

• Výklad §18-20 zákona SNR č. 395/2002 Z. z. o 
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov 

• Postup pri vyraďovacom konaní: 

• Identifikácia a označenie registratúrnych záznamov 

• Dodatočné určenie vecnosti záznamov, praktický postup 

• Vyhotovenie zoznamov registratúrnych záznamov so 
znakom hodnoty A 

• Vyhotovenie zoznamov registratúrnych záznamov bez 
znaku hodnoty A 

• Návrh na vyraďovanie, zmena v podaní návrhu od 01. 
01. 2021 

• Informačný systém elektronického archívu 

• Odovzdanie registratúrnych záznamov  po 
vyraďovacom konaní do archívu 

• Odpovede na otázky 
z pôvodného kurzu 

 
 
 
 
 

 Dispozícii pracovný materiál k danej problematike. 

Nebudeme posielať samostatne mailom, stiahnete 
si ho zo stránky, kde bude prebiehať video.  

 

PRIHLÁŠKY  

Poslať ideálne  do 12.3.2023  max. do 29.3. 2023 cez elektronické formuláre https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/ 
Zaslaním e-mailovej adresy dávate súhlas so spracovaním údajov pre potreby organizátora pre dané podujatie 
v zmysle platnej legislatívy GDPR.   
 
PLATBA    

▪ Platba prevodom na účet IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171  vedený v SLSP, a.s. VOPRED  
▪ VS: 130323   SŠ = Vaše IČO, ROPO uvedú v správe pre príjemcu NÁZOV organizácie 
▪ Zaslaním prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou (objednávateľom) a organizátorom 

podujatia. STORNO prihlášky je možné mailom max. 2 pracovné dni pred začiatkom seminára. V opačnom prípade 
trvá povinnosť platby.  

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

http://www.avs-rvc.sk/trnava
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia-trnava/
mailto:zmo@zmo.sk
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/
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▪ Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade a spolu s výpisom z účtu o úhrade tvorí doklad pre zúčtovanie, 
má platnosť faktúry; pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods.1 Z. č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v z. n. p. 

 
POKYNY NA SPUSTENIE  VIDEOZÁZNAMU 

 

2-dňový VIDEO ZÁZNAM z online seminára 1.-2.6.22  

bude sprístupnení v termíne 13. - 31. 3. 2023 (10:00 – 23:59 h.) 

Dôležité pre Vás je: 

▪ Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete VIDEO záznam pozrieť. 

▪ Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a 
prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením. 

▪ Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch. Záznam nie je možné uložiť do PC. 
 
OTÁZKY NA SEMINÁR (LEKTORA)  

▪ Nové otázky nie je možné položiť vzhľadom na to, že  ide o videozáznam kurzu.  

▪ Súčasťou VIDEO záznamu sú otázky položené od účastníkov počas pôvodného online seminára. 
 

POKYNY NA SPUSTENIE 

Dôležité pre Vás je: 

▪ Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete VIDEO záznam pozrieť. 

▪ Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a 
prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením. 

▪ Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch. Záznam nie je možné uložiť do PC. 
▪ dňa 13.3.2023 najneskôr do 10:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie 2-dňového VIDEO 

záznamu. Na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je chránený proti zneužitiu a šíreniu. 
▪ materiál sa nebude posielať emailom, účastník si ho STIAHNE priamo zo stránky, kde budú prebiehať VIDEO 

záznamy.  
▪ 1 osoba = 1 email = 1 prístup na spustenie 
▪ email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia a TLAČIDLO (LINK) na spustenie. Tento LINK je 

viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. Oba dni sa 
nachádzajú na stránke pod konkrétnym LINKOM.  

▪ V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak 
zablokovať prístup. 

▪ do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (príp. slúchadlá); 

©  AUTORSKÉ PRÁVA 

Vytváranie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov z ONLINE seminára JE ZAKÁZANÉ, je porušením autorských 
práv a môže byť posúdené ako trestný čin podľa § 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v z.n.p.  Rovnako je zakázané 
zaznamenávať a šíriť pracovné materiály k semináru. 

 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Andrea Briestenská 

 vedúca kancelária ZMO, región JE Jaslovské Bohunice – RVC Trnava  

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

