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                                                                                                                                                                                  RVC Prešov  – 20/2023 
Vás pozýva na seminár 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

Cieľová skupina:  riaditelia, zástupcovia a odborní zamestnanci všetkých typov škôl a školských zariadení 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania:     27. 3. 2023/pondelok 

                                  prezenčná forma                     

Miesto konania:     Prešov, Odborový dom kultúry 

                                  Námestie mieru 1, zasadačka č. 71   

Prezencia:            od  8.30 h 

Začiatok:                        9.00 h 

Uzávierka prihlášok:   23. marec 2023 

    LEKTORKA: 

    Mgr. Ľubica Kováčová  
 

    ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

    pre členov RVC PO:       25,- €/účastník 

    pre nečlenov RVC PO:   40,- €/účastník 

    IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254 

    VS: 270323 

PROGRAM: 
 

❖ Nová úprava registratúrneho plánu 

❖ Vyraďovacie konanie 

❖ Návrh na vyradenie záznamov 

❖ Zoznamy registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A" 

❖ Zoznamy registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A" 

❖ Registratúrny denník elektronicky 

❖ Vysvedčenia 

❖ Diskusia 
 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii 

 
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie 
videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady. 
 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál 
v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár. 
 

AKO SA NA PODUJATIE PRIHLÁSIŤ? 
 

Prihlasovanie na podujatia RVC je už  elektronické. Prihlásenie klikom na odkaz vedľa. Týmto vstúpite 

priamo do podujatia na našom webe, kde si môžete prečítať obsah, podmienky účasti a priamo sa na 

podujatie aj prihlásiť. Vyplníte elektronickú prihlášku a odošlete jedným klikom. 

Po korektnom vyplnení vám príde automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete použiť ako účtovný 
doklad. 
 

ÚČTOVNÝ DOKLAD 
 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný e-mail), slúži ako 
účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. 

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. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.  
 

Citát:                                        „Čo musíš zaplatiť, máš platiť s úsmevom.“ 
                                                                                                                                                                          Walther von der Vogelweide  
 

So srdečným pozvaním,                
                                                      Ing. Dušan Verčimak,    riaditeľ RVC Prešov 

Archivácia v úrade - vyraďovacie konanie na školách 
*ako si urobiť poriadok v registratúrnom stredisku a v príručnej registratúre* 

 

* prezenčná forma *    
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