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RVC TRENČÍN  PONÚKAME VÁM   

VIDEOZÁZNAM 
SPRÁVA REGISTRATÚRY  

PRE ZAČIATOČNÍKOV V OBCIACH, MESTÁCH, 
ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH (OD A PO Z) 

Dostupnosť videozáznamu od 13. do 31. marca 2023. Pripojenie cez zaslaný LINK.   
 

Lektorka: PhDr. Verona Nováková, PhD. 
 

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 

 Účastníkom bude poskytnutý pracovný materiál. 
 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY:               
       
                     Poplatok pre členské obce, mestá RZMOSP:  40,- € /1 osoba / videozáznam  
                                             Poplatok pre nečlenov:         60,- € /1 osoba / videozáznam  

• Účastnícky poplatok uhraďte po prihlásení na účet organizátora. 
• IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 3002, BIC kód banky KOMASK2X, VS:13323, ŠS: VAŠE IČO vedený v Prima banka a.s.., TN.   
• Zaslaním záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom seminára. Organizátor: RZMOSP Trenčín, 

registrácia: KÚ Trenčín č. 47/2000,  IČO: 34006273,  DIČ: 2021265081. RZMOSP nie je platiteľom DPH. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného 
dokladu podľa § 10 ods. 1 Z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. Poplatok je stanovený dohodou v zmysle Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách. 
V poplatku sú zahrnuté: režijné náklady organizátora, lektora, pracovno-študijný materiál.  

• Objednať videozáznam si môžete obratom, najneskôr 10.3.2023 cez e-formulár  https://www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia/    
 

• Do svojho PC, resp. iného zariadenia prostredníctvom, ktorého budete videozáznam sledovať si NEMUSÍTE inštalovať žiadne aplikácie.  

• Z RVC Nitra obdržíte e-mail, ktorý bude obsahovať Pokyny na sprístupnenie videozáznamu. Prenos je cez www.rvcnitra.sk. Tento LINK je viazaný 
na jednu e-mailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, 
LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. Taktiež konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na 
viacerých počítačoch. V prípade technických problémov kontaktujte: Ing. Ivan Koprda, +421 903 484 542. - 

 

S pozvaním  
 

 
Mgr. Jaroslava Pupišová, riaditeľka kancelárie združenia, +421 905 680 840  
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