
Správa registratúry



Poznámka k prezentácii

 Táto prezentácia bola spracovaná výhradne pre
potrebu osobnej prezentácie autora s jeho slovným
výkladom.

 Bez predchádzajúceho súhlasu autora nie je možné
prezentáciu alebo jej časť, využiť na iný účel.
Prezentácia necituje doslovne, ale v zodpovedajúcom
kontexte.

 Prezentácia zohľadňuje stav k 10. novembru 2016.



1. Platná právna úprava správy registratúry,
nové legislatívne normy

 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov

 výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické
informačné systémy na správu registratúry

 vyhláška MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy
registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu



b súvisiace právne predpisy
• STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností
• STN 88 6101 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy
• zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov
• zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
• zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
• zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku

osobitné právne predpisy pre vedenie špecifických agend
• zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
• zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
• vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a 

ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia



b
osobitné  právne predpisy vydané Ministerstvom financií SR
• zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente)

• výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy v znení neskorších predpisov

• vyhláška MF SR č. 275/2014 o zaručenej konverzii

osobitné právne predpisy vydané Národným bezpečnostným 
úradom
• zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• vyhláška NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti



Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

Novely

• zákon č. 216/2007 Z. z. – účinnosť od 1. júna 2007

• zákon č. 41/2011 Z. z. – účinnosť od 1. marca 2011

- zaoberá sa najmä elektronickým registratúrnym 
záznamom        

- zadefinovaný „spis“

• zákon č. 266/2015 Z. z. – účinnosť od 1. novembra 2015 



Vyhláška č. 628/2002 Z. z.

novelizovaná 
 vyhláškou č. 251/2005 Z. z.
 vyhláškou č. 242/2007 Z. z. - zmena súvisiaca s úpravou lehoty 

uloženia registratúrneho záznamu
 vyhláškou č. 92/2013 - účinnosť - 1. mája 2013
Zmeny       
 doplnené kritérium hodnotenia záznamu
 väzba troch kategórií záznamov na pôvodcov záznamov
 hodnovernosť elektronického záznamu
 spisový obal
 vyraďovacie konanie a ďalšie ...



Model vzťahov medzi entitami 
registratúry



2. Elektronická komunikácia

Výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre 
elektronické informačné  systémy na správu 
registratúry 
– účinný od 1. februára 2012

 Zákon č. 305/201 o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
- účinný od 1. novembra 2013



Štandardy pre elektronický systém 
správy registratúry

 v rámci vzťahu medzi entitami registratúry a kontrolou prístupu
 v rámci podmienok kontroly a bezpečnosti
 vo vzťahu k zmenovému protokolu
 vo vzťahu k zálohovaniu a obnove
 vo vzťahu k prijímaniu elektronických záznamov
 vo vzťahu k hromadnému importu elektronických registratúrnych 

záznamov
 vo vzťahu k správe e-mailov
 vo vzťahu k skenovaniu a zobrazovaniu
 vo vzťahu k evidovaniu elektronických záznamov, atď.



Aktuálne štandardné procesy v SW na 
správu registratúry

 Proces spracovania doručeného a odoslaného záznamu
 Proces spracovanie spisu
 Schvaľovací proces
 Proces vyvedenia spisov do osobitnej evidencie a prenos dát
 Proces pripomienkového konania
 Proces sprístupnenia spisu
 Proces pre neformálne vyjadrenie, vzatie záznamu na vedomie
 Proces presunu spisov do príručnej registratúry a 

registratúrneho strediska
 Proces podpory využívania registratúry
 Proces vyraďovania spisov



3. Elektronický archív Ministerstva vnútra SR

 Špecializovaný portál obsahuje informácie o archívnych fondoch a 
archívnych zbierkach spravovaných štátnymi archívmi, archívne pomôcky, 
elektronické kópie archívnych dokumentov a elektronické formuláre

 Základným predpokladom využívania vybraných elektronických služieb je 
vytvorenie osobného prostredia používateľov z radov fyzických alebo 
právnických osôb

Oblasti používateľských e-služieb
- služby týkajúce sa vytvorenia a zrušenia osobného prostredia, histórie 
podaných žiadostí, vyhľadávania, komentárov k archívnym dokumentom,

- podávanie žiadostí o prístup k archívnym dokumentom,

- služby spojené s vyraďovacím a mimovyraďovacím konaním.



Elektronické služby MV SR

 Podanie žiadosti o vytvorenie osobného prostredia v elektronickom archíve
 Podanie žiadosti o zrušenie osobného prostredia
 Získanie prístupu k osobnému prostrediu v elektronickom archíve
 Podanie žiadosti o predloženie archívnych dokumentov na štúdium v 

archíve
 Podanie žiadosti o nahliadnutie do matriky
 Podanie žiadosti o vyhotovenie kópií archívnych dokumentov
 Podanie žiadosti o poskytnutie správnej informácie
 Podanie žiadosti o súhlas používať vlastné reprografické zariadenie
 Podanie žiadosti o nasnímanie priestorov archívu
 Podanie návrhu na vyraďovacie konanie
 Podanie návrhu na mimovyraďovacie konanie



b

Ďakujem za pozornosť

maria.mrizova@minv.sk
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