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Vás pozýva na odborný seminár

SPRÁVA REGISTRATÚRY V ZNENÍ ZMIEN OD 1.3.2019
(►školy, ►školské zariadenia, ►obce)
Termín:

22.03.2019 ( piatok ) o 09:00 hod., prezentácia od 08:30 hod.

Miesto:

Reštaurácia Family, Námestie slobody 1866/5, 071 01 Michalovce

Lektor:

Mgr. Margita Bandoľová – riaditeľka štátneho archívu Košice,
pobočka Trebišov

PROGRAM SEMINÁRA:
► Novela vyhlášky MV SR č. 410/2015 o podrobnostiach správy registratúry orgánov
verejnej moci a o tvorbe spisu
►Povinnosť úpravy registratúrnych poriadkov od 1. júna 2019
► Elektronická správa registratúry
►Elektronické vyraďovacie konanie
►Diskusia – „Vy sa pýtate, my odpovedáme“
(riešenie Vašich otázok a problémov pri správe registratúry)

ORGANIZAČNÉ POKYNY K SEMINÁRU:
Seminár sa bude konať dňa 22.03.2019 ( t.j. v piatok ) v priestoroch reštaurácie Family
( bývala budova Slovakotexu, 1.poschodie - prednášková miestnosť), Námestie slobody
1866/5, 071 01 Michalovce.
Účastnícky poplatok 42,- € je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1
o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, študijný materiál, občerstvenie,
teplý obed a režijné náklady AV. Akadémia vzdelávania Michalovce nie je platiteľom DPH.
Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite poštou alebo e-mailom na adresu:
avmichalovce@avmichalovce.sk najneskôr do 20.03.2019, do tohto termínu prosíme
tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet: VÚB a.s. Pobočka Michalovce,
č. ú.: 3185884159/0200, (IBAN - SK37 0200 0000 0031 8588 4159), VS: 220319
V prípade neúčasti vložné nevraciame - je možné vyslať náhradného účastníka.
Pozvánka slúži objednávateľovi ako príloha k účtovnému dokladu

...............…………………………....…Návratka .......................................................................
Záväzná prihláška na seminár – 22.03.2019
Organizácia

Meno, priezvisko, titul účastníka

telefón, e-mail :

1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
Účastnícky poplatok za .......... účastníkov vo výške ..........,- € bol uhradený dňa ..................
z účtu č. ................................................. pečiatka a podpis ....................................................

□ Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rámci Nariadenia Európskeho Parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

□ Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (www.avmichalovce.sk)

www.avmichalovce.sk

