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v spolupráci so 

 Štátnym archívom v Prešove 

Vás pozýva na seminár s praktickou ukážkou 

 

  

 

 

 

 

V tomto roku pribudla orgánom verejnej moci v súvislosti zo zákonom o e-Governmente nová povinnosť – 

predkladať návrh na vyradenie registratúrnych záznamov len prostredníctvom elektronickej služby. 

 

Na požiadanie viacerých subjektov sme pripravili seminár k celému procesu správy registratúry priamo 

v regióne – tentokrát v Sabinove. 
 

Cieľová skupina:  odborní zamestnanci  obcí, škôl a iných povinných organizácií 
 

 seminár sa uskutoční v Sabinove 
 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   18. apríl 2018 / streda  

Miesto konania:   MsÚ Sabinov – veľká zasadačka 

                                Námestie slobody 57, Sabinov  

Lektor:       Mgr. Ľubica Kováčová 
Prezencia:    od  8.30 h, začiatok: 9.00 h 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC PO:        18,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC PO:    33,- € / účastník   

   IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254                           

   SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

   VS: 1804

 

PROGRAM  SEMINÁRA: 
 

1. Registratúrny poriadok, registratúrny plán a registratúrny denník 
2. Elektronická pošta 
3. Registratúrne stredisko 
4. Vyraďovacie konanie elektronicky 
5. Diskusia 

 

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, organizačné náklady 
 

 

Uzávierka prihlášok:  12. apríl 2018 
 

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať 

prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO 31954120, DIČ 2021241937 

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom 

z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona              

č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.  V zmysle ochrany autorských práv a ochrany 

osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. 

 

Citát:  
„Nedovoľte, aby to, čo nemôžete urobiť, prekážalo tomu, čo urobiť môžete.“ 

                                                                                                                                                                        John Wooden 
 
So srdečným pozvaním,                 

                       Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov  

SPRÁVA REGISTRATÚRY  
*od prijatia spisu po jeho vyradenie* 
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ktorý sa uskutoční dňa   18. 4. 2018, Veľká zasadačka MsÚ Sabinov, Námestie slobody 57 
 

zašlite do 12. 4. 2018 na adresu: 
RVC Prešov 

Námestie mieru 1,  080 01  Prešov 
alebo tel., mailom: 

051/ 77 34 215, rvcpo@rvcvychod.sk   M: 0915 910 400, alebo cez www.rvcvychod.sk 

Obec / mesto / škola / iná organizácia: 

 

 

Telefón, e-mail:  

 

 

Meno a priezvisko účastníka / účastníkov:                             
 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                   uhradili  z nášho účtu:  

čiastku                                    pre (koľkých)                             účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB, a.s. 

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254 

VS: 1804     KS: 0308   

 

 

V                                                                                     , dňa                                         

 

 

 

 

 

................................................................................ 

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

3.  

 

  

€        

  

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár 
 

SPRÁVA REGISTRATÚRY  
*od prijatia spisu po jeho vyradenie* 
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