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POZVÁNKA 
 

Téma: MODERNÁ  SPRÁVA  REGISTRATÚRY V PRAXI 
 

Dátum konania: 1. apríl 2020 
 

Miesto konania: Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 hod. (registrácia účastníkov od 8:30 hod.) 
 

Lektor: Mgr. Mária Mrižová, PhD. 
Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy 
registratúry a archívnictva. 
 
Ak aktuálne stojíte pred otázkou či má Váš správca registratúry 
nastavovať aj procesy manipulácie s dokumentmi v rámci e-Governmentu 
tak odpoveď je jednoznačne „ANO“. Z vecného hľadiska by preto mal 
správca registratúry e-Governmentu porozumieť, vedieť odpovedať na 
otázky, definovať vecné zadania pre technické nastavenie konkrétneho 
manipulačného úkonu alebo pracovného proces a v neposlednom rade by 
to mal vedieť zadať/povedať IT zamestnancovi tak, aby ten zadaniu 
porozumel. 
 

Cieľ seminára: Cieľom seminára je poskytnúť správcovi registratúry informácie, s ktorých 
využitím môže zadefinovať a zaviesť procesy vedúce k modernej správe 
registratúry a poskytnúť návod vrátane praktických ukážok ako zabezpečiť 
jednotlivé manipulačné úkony, a to vo vzťahu ako k elektronickým, tak k 
listinným dokumentom. 
 

Seminár je určený 
pre: 

� orgány verejnej moci všetkých stupňov, 
� správcov registratúry, 
� IT zamestnancov, 
� asistentky, 
� tých, ktorí komunikujú s klientmi elektronicky, prijímajú alebo 

vytvárajú elektronické dokumenty alebo práve uvažujú nad zavedením 
elektronickej správy dokumentov. 

 
Program: 1. Platná legislatíva v oblasti správy dokumentov – aktuálne novinky a 

zmeny vrátane aktuálnych noviel zákona o e-Governmente 
2. Efektívna správa registratúry - príjem, evidovanie, tvorba spisov, 

spracovanie, elektronické odosielanie a ukladanie neelektronických 
záznamov, stanovenie procesných úkonov pri správe dokumentov, nové 
pravidlá pre prístup k nim vrátane praktických ukážok 

3. Povinnosti pri správe elektronickej registratúry – manipulácia s e-
dokumentmi v procese ich spracovania (obeh, spracovateľské procesy, 
schvaľovací proces, autorizácia, vyťažovanie informácií)vrátane 
manipulácie s elektronickými dokumentmi prevedenými do listinnej 
podoby 

4. Nové funkcionality informačných systémov na správu registratúry  
5. Prístup k registratúre s prihliadnutím na obmedzený prístup  
6. Vyraďovacie konanie – elektronické predkladania návrhov na vyradenie 
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Účastnícky 
poplatok: 

 
72,- Eur s DPH (60,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

23. marec 2020 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./ 
 

Kontakt:   RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk  

 

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 

 

MODERNÁ  SPRÁVA  REGISTRATÚRY V PRAXI 
/KOŠICE, 01.04.2020/ 

 

Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk. 
 
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie 
faktúry.  
 
Názov firmy:   

Adresa:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E-mail:  

Mená a priezviská 
účastníkov: 

 

 
Dôležitá poznámka: 
 
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu 
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. 
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na 
organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete 
bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak 
svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a nezúčastnite sa tejto akcie 
( stále je ale možné poslať náhradníka ). 
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku 
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov. 
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200 

Banka: VÚB Variabilný symbol: 200401 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


