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SPRÁVA A REGISTRATÚRÍYA AltCHlV ORGANIZÁCIE
*novela zákona*

~1 .n .^ f T f

Cierová skupina: zamestnanci obcf, miest, MČ KoSíc, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a prfspevkových organizácif na
úseku registratúry a archívu, asistenti, kontrolóri

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 8. marec 2016 / utorok pre členov RVC KE: 18,-   / účastnfk
Miesto konania: Košice, SBD 11., Bardejovská 3 pre nečlenov RVC KE: 33,- /účastník

Zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: p. Mária Hajduová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:0803

PROGRAM SEMINÁRA:

1. VýhláškaMVSRč. 410/2015 Z.Z. Tvorba spisu podľa § 11 vyhlášky Č. 410/2015/f
f

o podrobnostiach výkonu správy registratúry Z^. a vedenre denníka spisov

orgánov verejnej moci a o tvorbe spisov 5.  orytlaävavzorynávrhGvnavyradenie
6. Diskusia2. Zákonč. 266/2015 Z.z.,ktorýmsameníadopÍňa

zákon č. 395/2002 Z.z. o archrvoch

tellrfa registratórach a o zmene a doplneni niektorŕch T

zákonovv znení neskorších predpisov ^
3. Nové registratúme poriadky a registratúme plány <.i

Tľ\
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orgánov verejnej moci - metodika k vypracovaniu
^^Registratúmeho poriadku Školy">

Registratúrny plán školy a Skolského zariadenia ^̂

.s^

Vo vložnom je zahmuté: poplatok za seminár, obíerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizaíné náklady

Uzávierka prihláíok: 4. marec 2016

PrihJasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporóčame realizovať
prevodným prfkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identitikaíné údaje RVC KoSke: lCO 31268650, DtČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vloíného a spolu s prijmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom

<

z účtu o úhrade poplatku tvorf dokiad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysie zákona í.
18/1996 Z.z. v znení neskorSích predpisov. RVC Koäice nieje platcom DPH.

Otát:.

"Kritíka bez disciplinyje rozmar, dísciplma bez hitHsyjepítsivita."
Jean - Paul Sartre

So srdečným pozvaním.
Ing. Ľubomfra Borošová, RVC Košice

RVC Kosice je členom Asociáde vzdelávania samosprávy. RVCttoíice,Hlavná68,04001 Koäice
Informácie ovzdelávanfsamosprávy: www.avs-rvc.sk IČO; 31268650, DIČ: 2021412756


