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                                                                                                                           Číslo poradia : 

 

Správa 

pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

zo dňa  11.09. 2014 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu : 

Správa o výsledku kontrol : „Kontrola dodržiavania  Zák. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v z.  n. p. rozpočtovými  organizáciami : 

1. Dom kultúry so sídlom Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš  

2. Múzeum Janka Kráľa, so sídlom Námestie osloboditeľov č. 30, 031 01 Liptovský Mikuláš “ 

 

 

        Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Správu  

3. Prílohu 
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JUDr. Bibiana Kuchárová                                                            

hlavná kontrolórka mesta     ......................................                                                            

 

 

 

Spracovateľ:       Podpis spracovateľa: 

-JUDr. Bibiana Kuchárová 
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-p. Jana Stančeková 

 referentka útvaru - členka kontrolnej skupiny                             .................................... 
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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 11.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu:   

Správa o výsledku kontrol : „Kontrola dodržiavania  Zák. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v z.  n. p. rozpočtovými  organizáciami : 

1. Dom kultúry so sídlom Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš  

2. Múzeum Janka Kráľa, so sídlom Námestie osloboditeľov č. 30, 031 01 Liptovský Mikuláš“ 

 

  

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

 

I.   berie na vedomie:      

 

Správu o výsledku kontrol :  

„Kontrola dodržiavania  Zák. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v z.  n. p. rozpočtovými  organizáciami : 

1. Dom kultúry so sídlom Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš  

2. Múzeum Janka Kráľa, so sídlom Námestie osloboditeľov č. 30, 031 01 Liptovský Mikuláš “ 
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Správa o výsledku kontroly 

 

I. Kontrolný orgán:  JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš 

(ďalej v texte len „hlavná kontrolórka“ alebo „kontrolný orgán“) predkladá Mestskému 

zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte len „MsZ“) v súlade s ust. § 18 ods. 1 

písm. d) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

nasledovnú správu o výsledku kontroly. 

 

II. Označenie kontroly: Kontrola dodržiavania  Zák. č. 395/2002 Z.z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z.  n. p.  rozpočtovými organizáciami  

 

III. Kontrola bola vykonaná: 

 na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 schváleného uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 46/2014 zo dňa 15.05.2014  

 procesným postupom  podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti  ustanovených v ust. 

§§ 13 – 25 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom 

znení, ako aj  v Pravidlách kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta 

Liptovský Mikuláš, ktoré s účinnosťou od 20.09.2008 schválilo MsZ uznesením č. 94/2008 

zo dňa 04.09.2008.  

 

IV. Kontrolované subjekty: 

1. Dom kultúry,  Sídlo: Liptovský Mikuláš, Hollého ul. č. 4,  IČO: 36 139 246 – rozpočtová 

organizácia  

2. Múzeum Janka Kráľa,  Sídlo: Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 30, IČO: 

36 140 473– rozpočtová organizácia  

 

V. Kontrolované obdobie: k 30.06.2014 

 

VI. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet kontroly: 

 

1.1. Všeobecné záväzné právne predpisy: 

a) Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej v texte len „Zák. č. 523/2004 Z.z.“)  

 

b) Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov  

v z.n.p. (ďalej v texte len „Zák. č. 395/2002 Z.z.“)   

 

c) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona a archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej v texte len „Vyhláška“ alebo „Vyhláška č. 628/2002 

Z.z.“) 

 

1.2. Interné predpisy kontrolovaných subjektov: 

 

a) Registratúrny poriadok na správu registratúry Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 

účinný od 01.01.2009  
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b) Registratúrny poriadok a Registratúrny plán Domu kultúry účinný od  01.01.2012  

 

VII.   Účel a predmet kontroly: 

 

Účelom kontroly bolo preveriť či kontrolovaný subjekt:  

 ako pôvodca registratúry postupuje pri správe registratúry podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov a interných predpisov uvedených v VI. časti tejto správy a to či 

zabezpečuje evidovanie, tvorbu, ukladanie, ochranu registratúrnych záznamov, prístup k nim 

a zabezpečuje ich vyraďovanie. 

 

V rámci predmetu kontroly kontrolný orgán preveroval: 

1. splnenie povinnosti zo strany kontrolovaného subjektu vypracovať registratúrny poriadok 

a registratúrny plán a povinnosť dať si ho schváliť štátnym archívom,   

2. ďalej či registratúrny poriadok a registratúrny plán kontrolovaného subjektu obsahuje zákonom 

určené náležitosti a či kontrolovaný subjekt vo svojej činnosti dodržiava a uplatňuje jeho 

jednotlivé ustanovenia, 

3. vedenie registratúrneho denníka,  

4. evidovanie záznamov v registratúrnom denníku a to či kontrolovaný subjekt eviduje všetky 

záznamy a to nielen tie došlé, ale aj záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti (záznamy ex offo), 

5. evidenciu spisov t. z.. súbor všetkých registratúrnych záznamov, ktoré vznikli z činnosti 

kontrolovaného subjektu ako aj došlé záznamy (zaraďovanie registratúrnych záznamov do 

spisov), 

6. ukladanie spisov a registratúrnych záznamov v registratúrnom stredisku, 

7. vyraďovanie registratúrnych záznamov po uplynutí lehoty uloženia. 

  

Kontrolným orgánom boli vyžiadané od kontrolovaných subjektov výsledky kontrol, pokiaľ boli  

vykonané  inými príslušnými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly podľa ust. § 14 

ods.2  písm. c) Zák. 502/2001 Z.z.  Na základe vyjadrenia štatutárnych orgánov kontrolovaných 

subjektov, v kontrolovaných subjektoch neboli doposiaľ vykonané príslušným štátnym 

archívom s regionálnou územnou pôsobnosťou, ktorým je v tomto prípade Štátny archív v Bytči 

pobočka Liptovský Mikuláš (ďalej v len „archív“ a „štátny archív“). 

  

VIII. Kontrolné zistenia: 

 

1. Dom kultúry,  Sídlo: Liptovský Mikuláš, Hollého ul. č. 4,  IČO: 36 139 246 – 

rozpočtová  organizácia (ďalej v texte len „DK“ alebo „kontrolovaný subjekt“)   

 

1.1. Splnenie povinnosti vypracovať kontrolovaným subjektom registratúrny poriadok 

a registratúrny plán 

 

V ust. § 16 ods. 2 písm. b) a ods. 3 v spojitosti s ust. § 17 ods.2  Zák. č. 395/2002  Z.z.  je 

kontrolovanému subjektu ako pôvodcovi registratúry, ktorý je právnickou osobou zriadenou mestom 

ako orgánom verejnej správy stanovená povinnosť vypracovať základné smernice pre správu 

registratúry a to:  registratúrny poriadok a registratúrny plán  a predložiť ich na posúdenie a schválenie 

štátnemu archívu.   
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Kontrolovaný subjekt má podľa Zák. č. 395/2002 Z.z. vypracovaný Registratúrny poriadok na správu 

registratúry, ktorého súčasťou  je Registratúrny plán s účinnosťou od 01.01.2012. Podľa ust. § 17 Zák. 

č. 395/2002 Z.z.   boli prekontrolované náležitosti  Registratúrneho poriadku, keď bolo zistené, že  

Predmetný interný predpis obsahoval : 

Prvá  časť:  Úvodné ustanovenia a základné pojmy  

Čl. 1 Úvodné ustanovenia,  

Čl. 2  Základné pojmy, 

Čl. 3 Prijímanie registratúrnych záznamov,  

Čl.4 Triedenie zásielok a odovzdávanie  registratúrnych záznamov, 

Čl. 5 Registratúrny  denník,  

Čl. 6 Evidovanie záznamov,   

Čl.7  Prideľovanie čísla spisu, 

Čl. 8 Obeh záznamov, 

Čl.9  Vybavovanie spisov, 

Čl. 10 Tvorba registratúrneho záznamu, 

Čl. 11 Používanie pečiatok a hlavičkového papiera, 

Čl. 12 Podpisovanie záznamov, 

Čl. 13 Odosielanie zásielok. 

Druhá časť : Ukladanie spisov a registratúrnych záznamov 

Čl.14 Registratúrny plán,  

Čl.15 Registratúra DK, 

Čl. 16 Registratúrne stredisko, 

Čl. 17 Využívanie registratúry,  

Čl. 18 Nazeranie do spisov, 

Čl. 19 Vypožičiavanie spisov, 

Čl. 20 Vydávanie výpisov a odpisov. 

Tretia časť : Vyraďovanie spisov 

Čl.21 Zásady hodnotenia a vyraďovania spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov, 

Čl.22 Znak hodnoty, 

Čl. 23 Lehota uloženia, 

Čl. 24 Postup pri vyraďovaní spisov a špeciálnych druhov záznamov, 

Čl. 25 Návrh na vyradenie spisov, 

Čl. 26 Preberanie spisov posúdených ako archívne dokumenty. 

Prílohami  Registratúrneho poriadku boli vzory a to: vzor č. 1 – prezentačná pečiatka, vzor č. 2 – 

štítok s identifikačnými údajmi,  vzor č. 3 –spisový obal, vzor č. 4 – zbierací hárok,  vzor č. 5 – 

Reverz, vzor č. 6 –výpožičný lístok,  vzor č. 7 – zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov 

bez znaku hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie, vzor č.8- zoznam spisov odovzdávaných do 

registratúrneho strediska, vzor č. 9 – návrh na vyradenie registratúrnych záznamov, vzor č. 10 – 

zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom „A“ navrhnutých na vyradenie,  vzor 

č.11- zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov, vzor č.12 - používané pečiatky, vzor č.13 – 

hlavičkový papier. 

Registratúrny plán DK je súčasťou Registratúrneho poriadku  podľa § 16 ods.3 Zák. 395/2002 Z.z., 

ktorý bol členený do vecných skupín a obsahoval registratúrnu značku, vecný obsah dokumentu, znak 

hodnoty a lehotu uloženia.  
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Zistené nedostatky č. 1:  

a) registratúrny poriadok kontrolovaného subjektu, ktorého súčasťou  je Registratúrny plán,  

účinný od 01.01.2012 nebol zo strany kontrolovaného subjektu predložený na schválenie 

štátnemu archívu a v dôsledku toho nebol schválený štátnym archívom podľa ust. § 24 ods. 3 

písm. c) Zák. č. 395/2002 Z. z. Tým došlo zo strany kontrolovaného subjektu k porušeniu  § 

16 ods. 2 písm. b) Zák. č. 395/2002 Z.z.,  

 

b) v Registratúrnom poriadku nie je dostatočne upravené personálne zabezpečenie správy 

registratúry, najmä úlohy a opis činnosti zamestnancov pôvodcu registratúry. Tým došlo 

k porušeniu zo strany kontrolovaného subjektu ust. § 17 ods. 1 písm. b) a písm. c) Zák. č. 

395/2002 Z.z. 

 

1.2. Vedenie Registratúrneho denníka kontrolovaným subjektom  

 

       Ust. § 16 ods. 3 a ods. 4 Zák. 395/2002 Z.z. neukladá povinnosť zabezpečovať kontrolovanému 

subjektu správu registratúry prostredníctvom elektronického informačného systému. Táto povinnosť je 

určená len orgánom verejnej správy.  

Podľa Prvej časti Čl. 2 Registratúrneho poriadku  je  registratúrny denník  základná evidenčná 

pomôcka správy registratúry. Obsahuje údaje o prijatí, tvorbe, odoslaní registratúrnych záznamov 

a uložení a vyradení spisov. 

Podľa Prvej časti  Čl. 5 Registratúrneho poriadku  zamestnanec DK vedie registratúrny denník  formou 

písomnej knihy došlej a odoslanej pošty. V denníku sa evidujú záznamy pochádzajúce z činnosti DK, 

záznamy doručené DK a ich vybavenie. Pre každý  kalendárny rok sa otvára nový denník a číselný rad 

v denníku sa začína vždy prvým pracovným dňom kalendárneho roka číslom jeden a končí sa 

posledným pracovným dňom kalendárneho roka. Podľa čl. 5 bod 8 Registratúrneho poriadku  v 

registratúrnom denníku sa uvádzajú údaje a to: poradové číslo,  prijaté dňa,  prijaté od, obsah podania, 

lehota vybavenia, vybavuje, vybavené, znak hodnoty a lehota uloženia podľa registratúrneho plánu. 

Kontrolovaný subjekt  má zavedené pre kalendárny rok 2014  dva  registratúrne denníky  a to:   knihu  

došlej pošty a  knihu odoslanej pošty (ďalej v texte len „registratúrny denník“), v ktorých  sa evidujú 

záznamy v poradí v akom vznikli, resp. v akom boli doručené a vybavené. K 30.06.2014 bolo podľa 

evidencie došlej pošty evidovaných spolu 296 registratúrnych záznamov (ďalej len „záznam“) 

a podľa evidencie odoslanej pošty 79 záznamov. Evidenciu došlej a odoslanej pošty vykonáva 

sekretárka DK na základe pracovnej náplne.  

Číselné rady  v oboch registratúrnych denníkoch  pre kalendárny rok 2014 začali číslom jeden.  

Registratúrny denník došlej  pošty obsahuje náležitosti a to:  rokovacie číslo, dátum doručenia, údaje 

o odosielateľovi, stručný obsah o zázname,  znak hodnoty a lehotu uloženia. 

Registratúrny denník odoslanej pošty obsahuje náležitosti a to: rokovacie číslo, dátum evidovania, 

údaje o adresátovi, stručný obsah o zázname, podpis zamestnanca ktorý záznam vybavuje,   

registratúrnu značku, znak hodnoty, lehotu uloženia, poštovné .  

Kontrolný orgán konštatuje, že registratúrny denník došlej pošty nie je prepojený s registratúrnym 

denníkom odoslanej pošty, keď nie sú zrejmé  údaje o „lehote vybavenia záznamov  a či sú  záznamy 

vybavené“. 

 

Zistený nedostatok č. 2 

V  registratúrnom denníku došlej pošty nie sú uvedené údaje a to: lehota vybavenia záznamov  a údaj 

o vybavení záznamu. Tým došlo k porušeniu Prvej časti čl. 5 bod 8 Registratúrneho poriadku.  
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1.3. Evidovanie záznamov kontrolovaným subjektom  v  registratúrnom denníku  

 

    Podľa Prvej časti Čl.2  Registratúrneho poriadku  záznam je písomná, obrazová, zvuková a iným 

spôsobom zaznamenaná informácia, ktorá pochádza z činnosti DK alebo bola DK doručená. 

Registratúrny záznam je informácia, ktorú DK zaevidoval v registratúrnom denníku. 

Podľa Prvej  časti Čl. 4 Registratúrneho poriadku zamestnanec podateľne triedi zásielky, ktoré sa :  

a) otvoria a následne zaevidujú v denníku,  

b) odovzdávajú adresátom neotvorené, 

c) noviny, časopisy, prospekty, reklamné materiály, inú tlač a pozvánky, ktoré nemajú formu 

listu. 

Podľa Prvej časti  Čl. 4 Registratúrneho poriadku  zamestnanec podateľne  záznamy  označí  

odtlačkom prezentačnej pečiatky, ktorá sa odtláča spravidla v hornej časti ľavej strany  záznamu tak, 

aby všetky údaje zostali čitateľné. Podľa  Registratúrneho poriadku  „vzor č.1- prezentačná pečiatka“ 

zamestnanec  má vyznačiť do prezentačnej pečiatky  dátum doručenia, poradové číslo, číslo, príloha 

a vybavuje.   

Podľa Prvej časti Čl.6 Registratúrneho poriadku  záznamy  sa evidujú v poradí v akom vznikli alebo 

v akom boli doručené. Súrne záznamy sa evidujú a odovzdávajú na vybavenie bezodkladne. 

Z telefaxov a elektronických záznamov sa vyhotovia alebo vytlačia kópie. Periodické správy alebo iné 

záznamy rovnakého druhu a charakteru viažuce sa k jednej veci alebo záznamy, o ktorých vedie DK 

zvláštnu systematickú evidenciu sa v denníku evidujú prostredníctvom tzv. zberného hárku. 

 

Kontrolný orgán preveroval zaevidovanie zásielok v registratúrnom denníku došlej pošty a označenie 

záznamov odtlačkom prezentačnej pečiatky, podľa prehľadu v tabuľke č. 1  

                tab. č. 1 

Por. č. Por. č. 

záznamu 

dátum Odosielateľ Obsah  

1. 12 08.01.2014 MsÚ Liptovský Mikuláš Stanovisko k dani 

2. 28 15.01.2014 IVES Košice WINIBEU – 7.02.00, CD-R 

3. 35 17.01.2014 Mesto Liptovský Mikuláš Inventarizácia pohľadávok 

4. 60 31.01.2014 Blažej Janovec Zmena nájomnej zmluvy + 

výpis 

5. 61 31.01.2014 IVES Košice Verzia APV WINPAM 8.00 

6. 71 06.02.2014 COPELY–LMT, Lipt. Mikuláš Inventarizácia pohľadávok 

7. 82 13.02.2014 FilmEUROPE,s.r.o. Bratislava Inventarizácia pohľadávok 

8. 127 24.03.2014 IVES Košice CD verzia APVWINPAM 8.01 

9. 158 07.04.2014 Mesto Liptovský Mikuláš Žiadosť o súhlas s bezp.nájmom 

10. 159 07.04.2014 IVES Košice WINIBEU – 8.01.06 CD 

11. 193 24.04.2014 N. Tomková Smrečany Žiadosť o zamestnanie 

12. 220 15.05.2014 Mgr. Kollár L.Mikuláš Žiadosť o prenájom 

13. 253 04.06.2014 MK SR, Bratislava Zmluva č. MK-3094/2014/7.1. 

14. 270 11.06.2004 MK SR, Bratislava Zmluva č. MK – 1774/2014/7.2. 

 

Prekontrolované záznamy podľa prehľadu v tabuľke č.1, ktoré  sa týkali činnosti DK a z nich 

vyplývali  povinnosti alebo záväzky kontrolovanému subjektu boli v registratúrnom denníku došlej 

pošty  zaznamenané v poradí v akom prišli a boli opatrené odtlačkom pečiatky s nasledovným znením:   
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Dom kultúry  

Liptovský Mikuláš        

Došlo dňa ........................  por. č.................. 

Číslo..................................  príloha................. 

Vybavuje .................................... ,  

 

čo bolo v súlade so vzorom č.1 Registratúrneho poriadku. V odtlačku  prezentačnej pečiatky na 

záznamoch podľa prehľadu tabuľky č.1 boli zapísané čitateľne  údaje podľa predtlače. 

 

1.4. Evidencia spisov t.j. súbor všetkých registratúrnych záznamov, ktoré vznikli z činnosti 

       kontrolovaného subjektu ako aj došlé záznamy 

 

Podľa Prvej časti Čl. 2 Registratúrneho poriadku spis je súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli 

pri vybavovaní jednej veci a DK ich zaevidoval v registratúrnom denníku. Spisový obal je 

neoddeliteľná súčasť spisu, do ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy (podania, 

vybavenia) spolu s prílohami. Pri prideľovaní čísla spisu registratúrnym záznamom kontrolovaný 

subjekt  postupuje podľa Prvej časti Čl. 7 Registratúrneho poriadku, keď číslo spisu sa prideľuje 

registratúrnym záznamom: 

a) ktorých vybavenie patrí do pôsobnosti DK, 

b) obsahujúcim informácie dôležité pre činnosť DK, 

c) vzniknutých z vlastného podnetu DK (ex offo), 

d) adresovaným DK, ale nepatriacim do jeho pôsobnosti, 

e) dodatočne pozvánke, ak na  ňu DK písomne odpovedá.  

  

Číslo spisu pozostáva z podacieho čísla registratúrneho záznamu (poradové číslo v denníku) a roku.  

Podľa Prvej časti Čl. 7  Registratúrneho poriadku  ak prídu k prvému podaniu ďalšie podania v tej istej 

veci dostane každé z nich nové podacie číslo, pod ktorým sa zaeviduje aj odpoveď naň. Tieto podacie 

čísla sa zapisujú na spisovom obale. Číslo prvého podania je číslom základným. Súhrn všetkých 

záznamov pochádzajúcich z vybavenia jednej veci tvorí jeden spis. Registratúrne záznamy, zapísané 

na spisovom obale sa vybavujú pod posledným najvyšším číslom. Po vybavení sa ukladajú pod 

základným číslom v rámci registratúrnej značky.  Spis sa ukladá do registratúry  roku, v ktorom mu 

bolo pridelené posledné podacie číslo. 

Podľa Prvej  časti Čl. 9 Registratúrneho poriadku spisy sa vybavujú v lehotách ustanovených 

všeobecne záväznými právnymi predpismi spravidla bezodkladne najneskôr do 30. dní, ak  ide 

o záznam ktorý upravujú osobitné predpisy, postupuje sa podľa nich. Určená lehota sa vyznačí na 

spisovom obale i v denníku. Spracovateľ je povinný oznámiť podateľni (v prípade nejasnosti zo strany 

podateľne, inak značku pridelí podateľňa)  registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia podľa 

registratúrneho plánu,  vyznačiť spôsob jeho vybavenia, dať pokyny na odoslanie vybavenia a určiť 

ďalší pohyb spisu. Spracovateľ je povinný označiť spisy, ku ktorým chce obmedziť prístup, slovami 

„obmedzený prístup“ a uviesť čas trvania obmedzenia.  Tieto údaje vyznačí na spisovom obale. Údaje 

o vybavení, uzatvorení a uložení spisu sa vyznačia aj v denníku ešte pred jeho uložením v registratúre 

spracovateľa. Záznam musí obsahovať údaje, ako bola vec vybavená a kde je spis uložený. Označenie 

spisu symbolom „a/a“ znamená, že spis je vybavený a možno ho uzatvoriť.  

Spracovateľ môže mať u seba len nevybavené spisy alebo spisy, ktoré majú charakter dlhodobých 

pracovných pomôcok. 
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Prekontrolovaná  bola vybratá vzorka  evidencie spisov  podľa tabuľky č. 2, kde bolo preverené či  

spisom boli pridelené: registratúrna značka, znak hodnoty a lehota  uloženia podľa registratúrneho 

plánu.                                                          

                                                      tab. č.2 

Por. 

čís. 

Číslo  

spisu  

dátum Adresa 

odosielateľa 

Obsah  Registrat. 

značka 

Znak hodnoty/ 

lehota uloženia 

1. 12 08.01.2014 MsÚ Liptovský 

Mikuláš 

Stanovisko k dani AL1 3 

2. 28 15.01.2014 IVES Košice WINIBEU – 7.02.00, 

CD-R 

YB5 5 

3. 35 17.01.2014 Mesto Liptovský 

Mikuláš 

Inventarizácia 

pohľadávok 

FU3 10 

4. 60 31.01.2014 Blažej Janovec Zmena nájomnej 

zmluvy + výpis 

AL1 3 

5. 61 31.01.2014 IVES Košice Verzia APV 

WINPAM 8.00 

YB5 5 

6. 158 07.04.2014 Mesto Liptovský 

Mikuláš 

Žiadosť o súhlas 

s bezp.nájmom 

AS2A 10 

7. 193 24.04.2014 Noemi T. 

Smrečany 

Žiadosť o 

zamestnanie 

OI 3 

8. 220 15.05.2014 Mgr. Kollár 

L.Mikuláš 

Žiadosť o prenájom AS2A 10 

9. 253 04.06.2014 MK SR, 

Bratislava 

Zmluva č. MK-

3094/2014/7.1. 

FG 10 

10. 270 11.06.2004 MK SR, 

Bratislava 

Zmluva č. MK – 

1774/2014/7.2. 

FG 10 

 

Kontrolný orgán konštatuje, že  DK vedie  a vybavuje spisy podľa tabuľky č. 2  súlade s Prvou časťou  

Čl. 7 a Čl. 9 Registratúrneho poriadku. Registratúrne záznamy boli založené v spisových  obaloch, 

ktoré obsahovali náležitosti a to: názov organizácie, číslo  spisu,  adresu odosielateľa,  dátum  

zaevidovania záznamu, predmet, základné číslo, ukladaciu značku, registratúrny znak a lehotu 

uloženia. 

 

1.5. Ukladanie spisov a registratúrnych záznamov kontrolovaným subjektom v registratúrnom 

stredisku 

 

 Podľa Druhej časti Čl. 15  Registratúrneho poriadku spisy sa ukladajú podľa ročníkov a podľa 

registratúrneho plánu v samostatných obaloch pre každú registratúrnu značku, v obale sú uložené 

podľa číselného poradia s najvyšším číslom navrchu. 

Podateľňa pred uložením spisu skontroluje úplnosť spisu a úplnosť údajov na spisovom obale. Spis, 

ktorý nie je označený registratúrnou značkou, znakom hodnoty (ak je v registratúrnom pláne 

stanovený) a lehotu uloženia, neprevezme. 

Ukladacie jednotky (spisové dosky, fascikle, zväzky, obaly) sa označujú podľa vzoru č.2 

Registratúrneho poriadku štítkom  s identifikačnými údajmi  a to:  názvom  kontrolovaného subjektu,  

názvom druhu agendy priradenej k registratúrnej značke,   registratúrnou  značkou, znakom hodnoty, 
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lehotou uloženia, číslami  spisov a rokom spisov.  Vybavené a uzatvorené spisy sa po roku úschovy 

v príručnej registratúre odovzdávajú do registratúrneho strediska. 

Podľa Druhej časti Čl. 16 Registratúrneho poriadku za správu registratúrneho  strediska zodpovedá  

riaditeľ.  Spisy sa v registratúrnom stredisku ukladajú podľa ročníkov a podľa registratúrnych značiek 

so zachovaním číselného poradia v rámci registratúrnej značky.   

Kontrolný orgán konštatuje, že  registratúrne záznamy  sú uložené v registratúrnom  stredisku, ktoré sa 

nachádza v DK v uzamykateľných skriniach na prvom poschodí pred sekretariátom. Spisy personálnej 

agendy sú uzamknuté v kovovej skrini v miestnosti číslo 225.  

 

Zistený nedostatok č. 3 

Priestory registratúrneho strediska  DK  nespĺňajú  podmienky pre všestrannú ochranu registratúrnych 

záznamov pred  odcudzením a poškodením, keď priestory neslúžia výlučne na účel registratúrneho 

strediska a nie je zabezpečená ochrana registratúrneho strediska bezpečnostnou zámkou na vstupných 

dverách podľa Čl. 16 bod 4  Registratúrneho poriadku a ust. § 18 ods. 2 a ust. § 20 ods. 2  v spojitosti s  

ust. § 19 ods. 2 Vyhlášky č. 628/2002 Z.z.  

 

Z  registratúrneho strediska bola  prekontrolovaná  vzorka vybavenej a uzatvorenej dokumentácie 

z roku 2011 podľa prehľadu tabuľky č. 3  

 

                                                                                                                                                 tab.č.3 

p.

č. 

Vec Registratúrna 

značka 

Podľa reg. 

plánu 

znak hodnoty 

a lehota uloženia 

Ročník 

spisov 

Čísla spisov 

rozsah  od-  do  

1. Inventarizácia RD 10 2011  

2. Granty FG 10 2011 Kult.poukazy 

PAN 2011 

Audiovizálny 

fond 

Europa cinemas 

3. Rezervácie- kultúrne 

akcie  

AH3 A-10 2011  

4. Knihy dochádzky OE1 3 2011 2 ks 

5. Pokladničné knihy FU10 10 2011 PK priepis. 

PK kino 

PK strav.lístky 

6.  Rozpočet FF1 A-10 2011  

7.  Verejné obstarávanie AB 5 2011 Digitalizácia 

kina 

 

Kontrolný orgán konštatuje, že prekontrolovaná vybavená a uzatvorená dokumentácia z roku 2011 

podľa prehľadu v tabuľke č.3 bola uložená v registratúrnom stredisku v spisových doskách,  ktorá  

bola  označená  štítkami s  identifikačnými údajmi  podľa vzoru č.2 Registratúrneho poriadku  a to: 

názov  organizácie,  vec,   registratúrna značka, znak hodnoty, lehota uloženia, čísla  spisov (rozsah od 

– do).  
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1.6. Vyraďovanie registratúrnych záznamov kontrolovaným subjektom po uplynutí lehoty 

uloženia 

 

Podľa Tretej  časti   Čl. 21 Registratúrneho poriadku   hodnotenie a vyraďovanie je súhrn odborných 

činností, pri ktorých sa z registratúry vyčleňujú registratúrne záznamy (spisy), ktorým uplynula lehota 

uloženia a posudzuje sa ich dokumentárna hodnota. Vyraďovanie spisov zahŕňa  posúdenie  

a rozhodnutie, že : 

a) spis má trvalú dokumentárnu hodnotu a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení 

z registratúry je určený do trvalej archívnej starostlivosti, 

b) spis nemá trvalú dokumentárnu hodnotu a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení 

z registratúry je určený na zničenie. 

Vyraďovanie registratúrnych záznamov DK obsahujúcich utajované skutočnosti pripravuje riaditeľ 

DK a vyraďovanie účtovných registratúrnych záznamov DK pripravuje ekonómka DK. 

Znakom hodnoty „A“ podľa Tretej  časti Čl. 22  Registratúrneho poriadku  sa označuje registratúrny 

záznam, ktorý má trvalú dokumentárnu hodnotu podľa kritérií hodnotenia záznamu ( obsah, pôvodca, 

obdobie vzniku, jedinečnosť vyhotovenia, hodnovernosť a nosič záznamu). Takéto spisy sú určené na 

odovzdanie do trvalej archívnej starostlivosti štátneho archívu. Znak hodnoty „A“ sa vzťahuje iba na 

jedno vyhotovenie registratúrneho záznamu.  Znak hodnoty „A“ je záväzný spravidla len pre spisy, 

ktorých pôvodcom je DK. Výnimku tvoria významné záznamy cudzieho pôvodu výrazne sa týkajúce 

činnosti DK. 

Lehotu uloženia spisov podľa Tretej  časti Čl. 23  Registratúrneho poriadku  stanovuje registratúrny 

plán. Lehota uloženia je počet rokov, počas ktorých DK potrebuje registratúrny záznam pre svoju 

činnosť. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcim po roku, v ktorom bol spis uzatvorený. 

Lehota uloženia sa môže v odôvodnených prípadoch a po prerokovaní s archívom predĺžiť. Lehota 

uloženia sa nesmie skrátiť. 

Podľa Tretej časti Čl. 24  Registratúrneho poriadku  DK predkladá na vyradenie návrhy a vyraďuje 

spisy a špeciálne druhy registratúrnych záznamov v pravidelných intervaloch dohodnutých 

s archívom; tieto nesmú byť dlhšie ako päť rokov. Ak nedôjde k dohode, lehotu určí archív. Riaditeľ 

DK dôsledne dbá, aby DK zabezpečil pravidelné a plánovité vyraďovanie spisov v súlade 

s ustanoveniami registratúrneho poriadku. Vyraďovanie spisov sa uskutočňuje v súlade 

s registratúrnym plánom. Správca registratúry zabezpečuje vyhotovenie zoznamu spisov určených na 

vyradenie z registratúrneho strediska a to osobitne pre vecné skupiny so znakom hodnoty „A“  podľa 

vzoru č.10 Registratúrneho poriadku  a bez znaku hodnoty „A“ podľa vzoru č.7 Registratúrneho 

poriadku. Takto členený zoznam je usporiadaný do ročníkov a vecných skupín podľa registratúrneho 

plánu s uvedením množstva vyradených spisov vyjadreného v ukladacích jednotkách (spisové dosky, 

balík, archívna škatuľa). 

Podľa Tretej časti Čl. 25 Registratúrneho poriadku podateľňa pripraví v dvoch vyhotoveniach návrh 

na vyradenie spisov podľa vzoru č.9, ktorý je prílohou Registratúrneho poriadku. Návrh schválený 

riaditeľom DK zaeviduje správca registratúry v denníku. Originál sa spolu s prílohami (zoznamami) 

odovzdá archívu, kópie si ponechá registratúrne stredisko. Spisy uvedené v návrhu zostanú uložené 

v registratúrnom stredisku tak, aby pri odbornej archívnej prehliadke mohli byť pohotove predložené 

zamestnancom archívu. Čísla položiek spisov označených znakom hodnoty „A“ a spisov bez znaku 

hodnoty „A“ vyraďovacieho zoznamu sa vyznačia aj na príslušnej ukladacej jednotke. Archív posúdi 

návrh a preverí jeho nadväznosť na predchádzajúce vyraďovacie konanie. Štátny archív vykoná 

odbornú prehliadku, posúdi dokumentáciu hodnotu spisov a vydá rozhodnutie, v ktorom stanoví, ktoré  
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spisy majú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú určené do trvalej archívnej starostlivosti a ktoré spisy 

nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú  určené na zničenie. 

Podľa Tretej časti Čl. 26 Registratúrneho poriadku vyradenie spisov sa vyznačí v evidencii 

registratúrneho strediska. DK zabezpečí všestrannú ochranu spisov, ktoré boli posúdené ako archívne 

dokumenty do času, kým ich archív prevezme do trvalej archívnej starostlivosti.  Štátny archív preberá 

do trvalej archívnej starostlivosti ucelené súbory archívnych dokumentov, alebo ich ucelené časti, 

uložené v označených archívnych škatuliach protokolárne v dohodnutej lehote podľa  ust. § 24 ods.3 

písm. e) Zák. 395/2002 Z. z.. Dokladom o prevzatí archívnych dokumentov je dvojmo vyhotovený 

preberací protokol. Vyhotovuje ho archív na základe odovzdávacieho zoznamu spisov so znakom 

hodnoty „A“ vyhotoveného DK podľa vzoru č.10 Registratúrneho poriadku  

 

Zistený nedostatok č. 4: 

Kontrolovaným subjektom nebolo uskutočnené vyradenie  registratúrnych  záznamov v rámci 

vyraďovacieho konania  podľa čl.  24  a čl. 26  Registratúrneho poriadku v spojitosti s ust. §  18, § 19 

a § 20  Zák. č. 395/2002 Z.z. Uvedené skutočnosti boli zistené na základe písomného vyjadrenia 

riaditeľa DK zo dňa 22.06.2014. 

 

1.7. Záver z kontroly v kontrolovanom subjekte DK: 

      

Vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky, v dôsledku toho bola z kontroly spracovaná Správa 

o výsledku kontroly č. 15/KO/2014.   

 

Na základe správy o výsledku kontroly č. 15/KO/2014  kontrolný orgán ukladá kontrolovanému 

subjektu podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) v spojení s ust. § 14 ods. 2 písm. g) a h) zákona č.502/2001 

Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov:  

1. prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 

a predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam týchto opatrení v lehote do 30.09.2014 a  

2. predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov 

zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa 

osobitného predpisu v lehote do 30.10.2014 

 

1.8. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:  

 

Zistený nedostatok Zistené nedostatky č. 1 

a) registratúrny poriadok kontrolovaného subjektu, ktorého súčasťou  je 

Registratúrny plán,  účinný od 01.01.2012 nebol zo strany 

kontrolovaného subjektu predložený na schválenie štátnemu archívu 

a v dôsledku toho nebol schválený štátnym archívom podľa ust. § 24 

ods. 3 písm. c) Zák. č. 395/2002 Z. z. Tým došlo zo strany 

kontrolovaného subjektu k porušeniu  § 16 ods. 2 písm. b) Zák. č. 

395/2002 Z.z.,  

 

b) v Registratúrnom poriadku nie je dostatočne upravené personálne 

zabezpečenie správy registratúry, najmä úlohy a opis činnosti 

zamestnancov pôvodcu registratúry. Tým došlo k porušeniu zo 
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strany kontrolovaného subjektu ust. § 17 ods. 1 písm. b) a písm. c) 

Zák. č. 395/2002 Z.z. 

 

Zistený nedostatok č. 2 

V  registratúrnom denníku došlej pošty nie sú uvedené údaje a to: lehota 

vybavenia záznamov  a údaj o vybavení záznamu. Tým došlo k porušeniu 

Prvej časti čl. 5 bod 8 Registratúrneho poriadku.  

 

Zistený nedostatok č. 3 

Priestory registratúrneho strediska  DK  nespĺňajú  podmienky pre všestrannú 

ochranu registratúrnych záznamov pred  odcudzením a poškodením, keď 

priestory neslúžia výlučne na účel registratúrneho strediska a nie je 

zabezpečená ochrana registratúrneho strediska bezpečnostnou zámkou na 

vstupných dverách podľa čl. 16 bod 4  Registratúrneho poriadku a ust. § 18 

ods. 2 a ust. § 20 ods. 2  v spojitosti s  ust. § 19 ods. 2 Vyhlášky č. 628/2002 

Z.z.  

 

Zistený nedostatok č. 4 

Kontrolovaným subjektom nebolo uskutočnené vyradenie  registratúrnych  

záznamov v rámci vyraďovacieho konania  podľa čl.  24  a čl. 26  

Registratúrneho poriadku v spojitosti s ust. §  18, § 19 a § 20  Zák. č. 

395/2002 Z.z. Uvedené skutočnosti boli zistené na základe písomného 

vyjadrenia riaditeľa DK zo dňa 22.06.2014. 

Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK: 

Opatrenia prijať do 

30.09.2014 

Plynie lehota na prijatie opatrení. 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

Lehota určená HK: 

správu podať do 

30.10.2014 

Plynie lehota na podanie správy o splnení opatrení. 

 

2. Múzeum Janka Kráľa,  Sídlo: Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 30, IČO: 

36 140 473– rozpočtová organizácia (ďalej v texte len „MJK“ alebo „kontrolovaný 

subjekt“ alebo „múzeum“) 

 

2.1. Splnenie povinnosti vypracovať kontrolovaným subjektom registratúrny poriadok 

a registratúrny plán 

 

V ust. § 16 ods. 2 písm. b) a ods.3  v spojitosti s ust. § 17 ods. 2 Zák. č. 395/2002  Z.z.  bola 

pôvodcovi registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, právnickou osobou zriadenou orgánom 

verejnej správy, právnickou osobou zriadenou zákonom alebo právnickou osobou, ktorej postavenie 

upravuje zákon   stanovená povinnosť vypracovať základné smernice pre správu registratúry  a to :  

registratúrny poriadok a registratúrny plán   a predložiť ich na posúdenie a schválenie príslušnému 

orgánu.   
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Kontrolovaný subjekt Príkazom riaditeľa múzea č. 1/2008 z 21.11.2008  (ďalej v texte len „Príkaz 

riaditeľa“) vydal   Registratúrny poriadok na správu registratúry, ktorého súčasťou je registratúrny 

plán s účinnosťou od 01.01.2009, ktorý bol dňa 27.08.2008 schválený Štátnym archívom v Bytči, 

pobočkou Liptovský Mikuláš.  

Podľa ust. § 17 Zák. č.395/2002 Z.z.   boli prekontrolované náležitosti  Registratúrneho poriadku, keď 

bolo zistené, že  Registratúrny poriadok obsahoval náležitosti a to: 

Prvú časť:   

Čl. 1 Úvodné ustanovenia,  

Čl. 2 Základné pojmy,  

Čl. 3 Prijímanie zásielok,  

Čl. 4 Triedenie zásielok a odovzdávanie záznamov,  

Čl. 5Vedenie registratúrneho denníka,  

Čl. 6 Evidovanie záznamov,  

Čl. 7 Prideľovanie čísla spisu,  

Čl. 8 Obeh záznamov,  

Čl. 9 Vybavovanie spisov,  

Čl. 10 Tvorba registratúrneho záznamu,  

Čl.11 Používanie pečiatok,  

Čl. 12 Podpisovanie a rozmnožovanie registratúrnych záznamov,  

Čl. 13 Odosielanie zásielok  

Druhú časť: „Ukladanie spisov a záznamov“  

Čl. 14 Registratúrny plán,  

Čl. 15 Registratúra múzea,  

Čl. 16 Registratúrne stredisko,  

Čl. 17 Využívanie registratúry,  

Čl. 18 Nazeranie do spisov,  

Čl. 19 Vypožičiavanie spisov,  

Čl. 20 Vydávanie výpisov a odpisov 

Tretiu časť: „Vyraďovanie spisov“  

Čl. 21 Zásady hodnotenia a vyraďovania spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov,  

Čl. 22 Znak hodnoty,  

Čl. 23 Lehota uloženia,  

Čl. 24 Postup pri vyraďovaní spisov a špeciálnych druhov záznamov,  

Čl. 25 Návrh na vyradenie spisov,  

Čl. 26 Preberanie spisov posúdených ako archívne dokumenty  

 

Súčasťou Registratúrneho poriadku boli vzory a to: vzor č. 1 – prezentačná pečiatka, vzor č. 2 – štítok 

s identifikačnými údajmi,  vzor č. 3 – podací (registratúrny denník), vzor č. 4 – spisový obal, vzor č. 5 

– zbierací hárok, vzor č. 6 – Reverz,  vzor č. 7- výpožičný lístok, vzor č. 8 - zoznam spisov 

odovzdaných z organizačných útvarov do registratúrneho strediska, vzor č. 9 – návrh na vyradenie 

registratúrnych záznamov, vzor č. 10 – zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom 

hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie, vzor č. 11 - zoznam vecných skupín registratúrnych 

záznamov bez znaku hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie, vzor č. 12 – vzor používaných pečiatok.  

Súčasťou Registratúrneho poriadku bol  Registratúrny plán, ktorý bol členený do vecných skupín 

a obsahoval  registratúrnu značku, vecnú skupinu, znak hodnoty a lehotu uloženia.  
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Zistený nedostatok č. 1 

V Registratúrnom poriadku nie je dostatočne  upravené personálne  zabezpečenie správy registratúry a   

úlohy a opis činnosti zamestnancov pôvodcu registratúry, čo je v rozpore s ust.  § 17 ods. 1 písm. b) 

a c) Zák. č. 395/2002 Z.z.   

 

V rámci kontroly bolo zistené, že kontrolovaný subjekt  pristúpil s účinnosťou od 01.07.2014  

k vydaniu nového Registratúrneho poriadku s čiastočne automatizovaným systémom správy 

registratúry, ktorý bol dňa 13.06.2014  schválený štátnym archívom. 

 

2.2. Vedenie registratúrneho  denníka kontrolovaným subjektom  

 

Ust. § 16 ods. 3 a ods.4 Zák.395/2002 Z.z. neukladá povinnosť zabezpečovať kontrolovanému 

subjektu správu registratúry prostredníctvom elektronického informačného systému. Táto povinnosť je 

určená len orgánom verejnej správy.  

Správu registratúry MJK podľa Prvej časti Čl. 1 Registratúrneho poriadku zabezpečuje 

administratívny zamestnanec múzea poverený vedením registratúrneho denníka, ako aj správou 

registratúrneho strediska.   

Registratúrny denník je základná evidenčná pomôcka správy registratúry, ktorá podľa Prvej časti Čl. 2 

má obsahovať údaje o prijatí, tvorbe, vybavení, odoslaní registratúrnych záznamov, uložení a vyradení 

spisov. Pre každý  kalendárny rok sa otvára nový denník a číselný rad v denníku sa začína vždy prvým 

pracovným dňom kalendárneho roka číslom jeden a končí sa posledným pracovným dňom 

kalendárneho roka.  

Kontrolovaný subjekt vedie podľa Prvej časti  Čl. 5 centrálny registratúrny denník (ďalej v texte len 

„registratúrny denník“). V denníku sa evidujú záznamy pochádzajúce z činnosti múzea t.j. záznamy 

múzeu doručené a ich vybavenia, ako aj záznamy vznikajúce z vlastného podnetu múzea.  

K 30.06.2014  bolo podľa evidencie v knihe pošty evidovaných spolu 46 registratúrnych záznamov 

(ďalej v texte len „záznam“). 

Podľa prílohy  vzoru č. 3 Registratúrneho poriadku  registratúrny denník má obsahovať: číslo, dňa, 

došlo od (číslo a dátum), obsah podania, predchádzajúce č., nasledujúce č., prílohy, vybavuje, 

vybavené/odoslané, dňa, uložené pod znakom. 

 

 (vzor č. 3 Registratúrneho poriadku – Podací registratúrny denník) 

 

Číslo 

 

Dňa 

 

Došlo od 

/číslo 

a dátum/ 

Obsah podania 

 

vybavuje Vybavené/odoslané Dňa 

 

Ulož. pod zn. Predchádzajúce č. 

Nasledujúce č.    Prílohy: 

    

 

   

 

 

 

Kontrolovaný subjekt  má zavedený registratúrny denník formou písomnej knihy pošty, v ktorom  sa 

evidujú záznamy v poradí v akom vznikli. Registratúrny denník obsahuje číslo podania, dátum kedy 

bol spis doručený, odkiaľ dátum a číslo, obsah spisu, vybavenie, vybavený dňa, odoslaný dňa, 

poznámka. 
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Zistený  nedostatok  č. 2 

Obsah (predtlač) registratúrneho denníka nezodpovedá vzoru č. 3 Registratúrneho poriadku, keď nie 

sú uvedené údaje - Predchádzajúce č., Nasledujúce č., Prílohy, Uložené dňa, Uložené pod znakom, 

čím došlo k porušeniu Registratúrneho poriadku ako interného predpisu kontrolovaného subjektu. 

V dôsledku toho nie je zabezpečená evidencia súvislosti medzi registratúrnymi záznamami vedenými 

v Registratúrnom denníku, ktoré tvoria jeden spis.  

 

2.3. Evidovanie  záznamov kontrolovaným subjektom v registratúrnom denníku 

 

Podľa Prvej časti Čl. 2 Registratúrneho poriadku záznam je písomná, obrazová, zvuková a iným 

spôsobom zaznamená informácia, ktorá pochádza z činnosti múzea, alebo bola múzeu doručená. 

Registratúrny záznam je informácia, ktorá bola zaevidovaná v registratúrnom denníku. 

Podľa Prvej časti Čl. 4 Registratúrneho poriadku administratívny zamestnanec  triedi zásielky, ktoré 

sa:  

a) otvoria a následne zaevidujú v denníku,  

b) odovzdávajú adresátom neotvorené, 

c) noviny, časopisy, prospekty, reklamné materiály, inú tlač a pozvánky, ktoré nemajú formu     

     listu. 

Po otvorení  zásielky zamestnanec následne ju zaeviduje v denníku a záznam označí odtlačkom 

prezentačnej pečiatky, ktorá sa odtláča spravidla v hornej časti ľavej strane záznamu tak, aby všetky 

údaje zostali čitateľne. V odtlačku prezentačnej pečiatky má administratívny zamestnanec podľa 

prílohy č. 1 vyznačiť dátum doručenia, evidenčné číslo, číslo spisu, prílohy, registratúrnu značku, znak 

hodnoty a lehotu uloženia a vybavuje.  

Podľa Prvej časti Čl. 6 sa záznamy v denníku evidujú v poradí v akom vznikli, alebo v akom boli 

doručené. Súrne záznamy sa evidujú a odovzdávajú na vybavenie bezodkladne. Z telefaxov 

a elektronických záznamov sa vyhotovia alebo vytlačia kópie, ak to vyžaduje vybavenie veci. 

Periodické správy, alebo iné záznamy rovnakého druhu a charakteru viažuce sa k jednej veci, alebo 

záznamy o ktorých vedie múzeum zvláštnu systematickú evidenciu sa v denníku evidujú 

prostredníctvom tzv. zberného hárku. 

 

Kontrolný orgán preveroval zaevidovanie zásielok v registratúrnom denníku došlej pošty a označenie 

záznamov odtlačkom prezentačnej pečiatky podľa prehľadu  tabuľky č.1  

 

                    tab. č. 1 

Por. č. Por. č. 

záznamu 

dátum Došlá od /  

Odoslaná komu 

Obsah  

1. 140003 

DOP 

31.01.2014 KONTAKT, Liptov, s.r.o. 

Námestie osloboditeľov 30,  

Liptovský Mikuláš 

Výpoveď z nebytového priestoru 

2. 140004 

ODP 

12.02.2014 Redakcia MY Liptov, Námestie 

osloboditeľov, Liptovský 

Mikuláš 

Žiadosť o zverejnenie inzerátu 

v týždenníku MY Liptov 

3. 140005 

DOP 

17.02.2014 Ľubica R., Smrečany 189 Žiadosť o úpravu pracovnej doby 

4. 140007 

ODP 

24.02.2014 Krajský pamiatkový úrad  

Žilina 

Žiadosť o výpis z Ústredia 

zoznamu pamiatkového fondu 
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5. 140009 

ODP 

13.02.2014 Múzeum J. Kráľa, Námestie 

osloboditeľov 30, Liptovský 

Mikuláš 

Výpoveď z nebytového priestoru - 

odpoveď 

6. 140012 

ODP 

18.02.2014 Mesto Liptovský Mikuláš, 

Štúrova 1989/41, Liptovský 

Mikuláš 

Obnovenie miesta hospodár - 

žiadosť 

7. 140013 

DOP 

03.03.2014 Mesto Liptovský Mikuláš, 

Štúrova 1989/41, Liptovský 

Mikuláš 

Obnovenie miesta hospodár - 

odpoveď 

8. 140014 

ODP 

28.02.2014 Mesto Liptovský Mikuláš, 

Štúrova 1989/41, Liptovský 

Mikuláš 

Predĺženie uzávierky - žiadosť 

9. 140016 

ODP 

06.03.2014 Karol Székely, KONTAKT, 

Liptov, s.r.o. Námestie 

osloboditeľov 30,  Liptovský 

Mikuláš 

Zaplatenie nájomného - výzva 

10. 140017 

DOP 

04.03.2014 Mesto Liptovský Mikuláš, 

Štúrova 1989/41, Liptovský 

Mikuláš 

Predĺženie uzávierky - odpoveď 

11. 140021 

DOP 

12.03.2014 Žilinský samosprávny kraj 

Žilina 

Oznámenie o zaslaní Vyhlásenia 

mikroprojektu k MS č 

o oprávnenosti výdavkov. 3 

12. 140023 

DOP 

27.03.2014 Angelika K., Kláštorná 140, 

Liptovský Mikuláš 

Žiadosť o letnú brigádu 

13. 140024 

DOP 

21.03.2014 Jozef S., Liptovský Ondrej č. 49 Ponuka na prenájom priestorov 

14. 140025 

DOP 

27.03.2014 Krajský pamiatkový úrad,  

Žilina 

Zaslanie 

15. 140026 

DOP 

28.03.2014 Zuzana T., Jamník 6, Liptovský 

Hrádok 

Ponuka na prenájom priestorov 

16. 140028 

ODP 

15.04.2014 Karol Székely, KONTAKT, 

Liptov, s.r.o. Námestie 

osloboditeľov 30,  Liptovský 

Mikuláš 

Zaplatenie nájomného – 2.  výzva 

17. 140030 

ODP 

23.04.2014 Štátny archív v Bytči, pobočka 

Liptovský Mikuláš 

Archívne dokumenty – 

odovzdanie do trvalej úschovy 

18. 140045 

ODP 

12.06.2014 Štátny archív v Bytči, pobočka 

Liptovský Mikuláš 

Návrh na vyradenie 

registratúrnych záznamov - 

predloženie 

19. 140046 

DOP 

13.06.2014 Štátny archív v Bytči, pobočka 

Liptovský Mikuláš 

Vyradenie registratúrnych 

záznamov - rozhodnutie 

 

Pozn. DOP – Došlá pošta 

          ODP – Odoslaná pošta 
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Prekontrolované záznamy podľa prehľadu v tabuľke č.1 boli v registratúrnom denníku zaevidované 

v poradí v akom prišli a opatrené odtlačkom pečiatky s nasledovným znením:   

  

Múzeum  Janka  Kráľa 

 

 

Dátum 

 

 

Podacie číslo: 

 

Číslo spisu: 

Prílohy/listy: Vybavuje: 

 

čo nebolo v súlade so vzorom č. 1 Registratúrneho poriadku, keď prezentačná pečiatka podľa vzoru č. 

1 Registratúrneho poriadku  má obsahovať nasledovné údaje: 

 

Múzeum  Janka  Kráľa  

Liptovský Mikuláš 

 

Došlo dňa 

 

Reg. zn. 

Ev. číslo 

 

Č. spisu 

Znak hodnoty 

Lehota uloženia 

Prílohy Vybavuje: 

  

Na prekontrolovaných záznamoch  v odtlačku pečiatky  boli  perom  dopísané zamestnancom MJK  

údaje a to :  dátum  kedy bol záznam doručený, podacie číslo, číslo spisu, vybavuje a v prípade, keď 

registratúrny záznam obsahoval  prílohy bol ich počet zaznamenaný v prezentačnej pečiatke. 

 

Zistený nedostatok č. 3 

Na registratúrnych záznamoch zaevidovaných v registratúrnom denníku bola používaná pečiatka, 

ktorá nezodpovedala vzoru č. 1 v Registratúrnom poriadku, keď chýbali v odtlačku pečiatky údaje  

a to: registratúrny znak, znak hodnoty a lehota uloženia, čím došlo k porušeniu  Registratúrneho 

poriadku ako interného predpisu kontrolovaného subjektu.  

 

2.4. Evidencia spisov t.j. súbor všetkých registratúrnych záznamov, ktoré vznikli z činnosti 

       kontrolovaného subjektu ako aj došlé záznamy 

 

Podľa Prvej časti Čl. 2 Registratúrneho poriadku spis je súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli 

pri vybavovaní jednej veci a múzeum ich zaevidoval v registratúrnom denníku. Spisový obal je 

neoddeliteľná súčasť spisu do ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy (podania, 

vybavenia) spolu s prílohami.  

Pri prideľovaní čísla spisu registratúrnym záznamom kontrolovaný subjekt mal postupovať podľa 

Prvej časti Čl. 7, keď číslo spisu sa prideľuje registratúrnym záznamom: 

a) ktorých vybavenie patrí do pôsobnosti MJK, 

b) obsahujúcim informácie dôležité pre činnosť MJK, 

c) vzniknutých z vlastného podnetu MJK (ex offo), 
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d) adresovaným MJK, ale nepatriacim do jeho pôsobnosti, 

e) dodatočne pozvánke, ak na  ňu DK písomne odpovedá.  

Číslo spisu pozostáva z podacieho čísla registratúrneho záznamu (poradové číslo v denníku) a roku.  

Ak prídu k prvému podaniu ďalšie podania v tej istej veci dostane každé z nich nové podacie číslo, 

pod ktorým sa zaeviduje aj odpoveď naň. Tieto podacie čísla sa zapisujú na spisovom obale. Číslo 

prvého podania je číslom základným. Súhrn všetkých záznamov pochádzajúcich z vybavenia jednej 

veci tvorí jeden spis. Záznamy zapísané na spisovom obale sa vybavujú pod posledným najvyšším 

číslom. Po vybavení sa ukladajú pod základným číslom v rámci registratúrnej značky v príručnej 

registratúre. 

Spis sa ukladá do registratúrneho strediska v roku, v ktorom mu bolo pridelené posledné podacie číslo. 

Podľa Prvej časti Čl. 9  Registratúrneho poriadku spisy sa vybavujú v lehotách ustanovených 

všeobecne záväznými právnymi predpismi inak lehotu určí príslušný vedúci zamestnanec v závislosti 

od naliehavosti a náročnosti vybavenia veci. Určená lehota sa vyznačí na spisovom obale i v denníku. 

Spracovateľ je povinný prideliť spisu registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia, vyznačiť 

spôsob jeho vybavenia, dať pokyny na odoslanie vybavenia a určiť ďalší pohyb spisu. Spracovateľ je 

povinný označiť spisy, ku ktorým chce obmedziť prístup a uviesť čas trvania obmedzenia a tieto údaje 

vyznačí na spisovom obale. Údaje o vybavení, uzatvorení a uložení spisu sa vyznačia aj v denníku ešte 

pred jeho uložením v registratúre organizácie. Záznam musí obsahovať údaje, ako bola vec vybavená 

a kde je spis uložený. Označenie spisu symbolom „a/a“ znamená, že spis je vybavený a možno ho 

uzatvoriť.  

Prekontrolovaná  bola vybratá vzorka  evidencie spisov  podľa tabuľky č.2 a to   prideľovanie čísiel  

spisov, vybavenie,  ako aj vystavenie  spisových obalov do ktorých sa zakladajú jednotlivé záznamy 

spolu s prílohami  z registratúrneho denníka.  

     tab. č. 2 

Por. 

čís. 

Číslo  

spisu  

Dátum Adresa 

odosielateľa 

Obsah  Registrat. 

značka 

Znak hodnoty/ 

lehota 

uloženia 

1. 3/2014 31.01.2014 KONTAKT, 

Liptov, s.r.o. 

Lipt. Mikuláš 

Výpoveď z nájmu 

nebytových 

priestorov 

AE 5 

2. 4/2013 12.02.2012  Redakcia MY 

Liptov 

Zverejnenie inzerátu 

+žiadosti 

AE 5 

3. 5/2014 17.02.2014 Ľubica R., 

Smrečany 189 

Žiadosť o úpravu 

prac. času 

HE1 3 

4. 7/2014 24.02.2014 Krajský 

pamiatkový úrad 

Žilina 

Výpis z ústredia 

pamiatkového fondu 

A12 A-5 

5. 12/2014 18.02.2014 Mestský úrad 

Lipt. Mikuláš 

Žiadosť o obnovenie 

miesta hospodárky 

A12 A -5  

6. 14/2014 28.02.2014 Mestský úrad 

Lipt. Mikuláš 

Predĺženie uzávierky 

- žiadosť 

A12 A-5 

7. 16/2014 06.03.2014 Karol Székely, 

KONTAKT, 

Liptov, s.r.o 

Zaplatenie 

nájomného - výzva 

A12 A-5 

8. 21/2014 12.03.2014 Žilinský 

samosprávny kraj 

Odsúhlasenie 

výdavkov 

DA2 A-5 
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mikroprojekt MS č.3 

9. 23/2014 27.03.2014 Angelika K.,  

Lipt. Mikuláš 

Žiadosť o brigádu A12 A-5 

10. 30/2014 23.04.2014 Štátny archív 

v Bytči, pobočka 

Lipt. Mikuláš 

Úschova dokladov - 

žiadosti 

AM4 10 

    

                                                         

Kontrolný orgán konštatuje, že  DK vedie  a vybavuje spisy  súlade s Prvou časťou  Čl. 7 a Čl. 9 

Registratúrneho poriadku. Registratúrne záznamy boli založené v spisových  obaloch, ktoré 

obsahovali náležitosti a to : názov organizácie, čísla spisov, adresy odosielateľov, dátumy 

zaevidovania záznamov, predmet, základné čísla, ukladacie značky, registratúrne znaky a lehoty 

uloženia. 

 

2.5. Ukladanie spisov a  registratúrnych záznamov kontrolovaným subjektom v registratúrnom 

stredisku  

 

Podľa Druhej časti Čl. 15 Registratúrneho poriadku spisy sa ukladajú podľa ročníkov a podľa 

registratúrneho plánu v samostatných obaloch pre každú registratúrnu značku; v obale sú uložené 

podľa číselného poradia s najvyšším číslom navrchu.  

Ukladacie jednotky ( spisové dosky, obaly) s označujú štítkom s názvom múzea, názvom druhu 

agendy priradenej k registratúrnej značke, registratúrnou značkou, znakom hodnoty, lehotou uloženia, 

číslami spisov a rokom spisov. Vybavené a uzatvorené spisy sa po roku úschovy v príručnej 

registratúre premiestňujú do registratúrneho strediska.  

Podľa Druhej časti Čl. 16 za správu registratúrneho strediska zodpovedá administratívny zamestnanec, 

alebo iný poverený zamestnanec múzea. Spisy sa v registratúrnom stredisku ukladajú podľa ročníkov 

a podľa registratúrnych značiek so zachovaním číselného poradia v rámci registratúrnej značky. 

Múzeum dôsledne dbá o také umiestnenie a materiálno-technické vybavenie registratúrneho strediska, 

aby spĺňalo podmienky pre všestrannú ochranu registratúry.  Administratívny zamestnanec, alebo iný 

poverený zamestnanec múzea pripravuje vyraďovanie spisov z registratúrneho strediska, vrátane 

vyraďovania špeciálnych druhov registratúrnych záznamov. 

 

Kontrolný orgán konštatuje, že registratúrne záznamy, ktorým ešte neuplynula lehota uloženia sú 

uložené v  registratúrnom stredisku, ktoré je  umiestnené v priestoroch MJK a slúži výlučne na tento 

účel podľa ust. § 20 v spojitosti s ust. § 19 Vyhlášky 628/2001 Z.z.. 

 

Z  registratúrneho strediska bola  prekontrolovaná   vzorka vybavenej a uzatvorenej dokumentácie 

podľa prehľadu v tabuľke č. 3 a to: 

                                                                            

                                                                                                                                     tab. č. 3 

Por. č. Názov – vecná skupina Reg. značka Znak hodnoty 

Lehota uloženia 

1. Správy o činnosti – ročné rok 2011 - 2013 AG1 A – 10 

2. Záznamy z pracovných porád rok 2008 - 2013 CB A – 5 

3. Organizačný poriadok rok 2010 BC A – 10 

4. Nájomné zmluvy rok 2003 - 2013 EF 10 
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5. Hospodárske zmluvy (dodávka energii) EB 10 

6. Účtovníctvo ročné z roku 2012 DL3 A – 10 

7. Rozpočet a finančný plán múzea DB A - 5 

8. Mzdové listy rok 2010 - 2013 GC 40 

9. Osobné spisy zamestnancov HD 70 od narodenia 

10. Inventarizácia majetku za rok 2012, 2013 DM1 5 

11. Kolektívne zmluvy rok 2009 - 2013 HM A - 10 

 

Správu registratúry v MJK vedie  ekonómka MJK na základe pracovnej náplne zo dňa 01.02.2009,  

ktorá spĺňa podmienku a má ukončené úplné stredné vzdelanie v súlade s  ust. § 16 ods. 2 písm. f) 

Zák. č.  395/2002 Z.z. 

Kontrolný orgán konštatuje, že prekontrolovaná vybavená a uzatvorená dokumentácia podľa prehľadu 

v tab.3 bola uložená v ukladacích jednotkách (spisových doskách, fascikloch) označená štítkom 

s identifikačnými údajmi podľa vzoru č. 2 Registratúrneho poriadku a to:  názvom  múzea, názvom 

druhu agendy priradenej k registratúrnej značke, registratúrnou značkou, znakom hodnoty, lehotou 

uloženia, číslami spisov a rokom spisov v súlade s Druhou časťou Čl. 15 Registratúrneho poriadku.  

  

2.6. Vyraďovanie registratúrnych záznamov kontrolovaným subjektom po uplynutí lehoty 

uloženia 

 

Podľa Tretej časti  Čl. 21 hodnotenie a vyraďovanie je súhrn odborných činností, pri ktorých sa 

z registratúry vyčleňujú registratúrne záznamy (spisy), ktorým uplynula lehota uloženia a posudzuje sa 

ich dokumentárna hodnota. Pri vyradovaní spisov sa posudzuje, či má: 

a) spis trvalú dokumentárnu hodnotu a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení 

z registratúry je určený do trvalej archívnej starostlivosti 

b) spis nemá trvalú dokumentárnu hodnotu a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení 

z registratúry je určený na zničenie 

Znakom hodnoty „A“ podľa Tretej časti Čl. 22 sa označuje registratúrny záznam, ktorý má trvalú 

dokumentárnu hodnotu podľa kritérií hodnotenia záznamu ( obsah, pôvodca, obdobie vzniku, 

jedinečnosť vyhotovenia, hodnovernosť a nosič záznamu). Takéto spisy sú určené na odovzdanie do 

trvalej archívnej starostlivosti štátneho archívu s regionálnou pôsobnosťou.  

Lehotu uloženia spisov podľa Tretej časti Čl. 23  stanovuje registratúrny plán. Lehota uloženia je 

počet rokov, počas ktorých múzeum  potrebuje registratúrny záznam pre svoju činnosť. Lehota začína 

plynúť 1. januára roku nasledujúcim po roku, v ktorom bol spis uzatvorený. 

Podľa Tretej  časti Čl. 24 múzeum  predkladá na vyradenie návrhy a vyraďuje spisy a špeciálne druhy 

registratúrnych záznamov v pravidelných intervaloch dohodnutých s archívom; tieto nesmú byť dlhšie 

ako päť rokov. Administratívny zamestnanec  dôsledne dbá, aby múzeum zabezpečilo pravidelné 

a plánovité vyraďovanie spisov v súlade s ustanoveniami Registratúrneho poriadku. Administratívny 

zamestnanec  zabezpečuje vyhotovenie zoznamu spisov určených na vyradenie z registratúrneho 

strediska a to osobitne pre vecné skupiny so znakom hodnoty „A“ a bez znaku hodnoty „A“. Zoznam 

musí byť usporiadaný do ročníkov a vecných skupín podľa registratúrneho plánu s uvedením 

množstva vyradených spisov vyjadreného v ukladacích jednotkách. 

Podľa Tretej  časti Čl. 25 administratívny zamestnanec pripravuje návrh na vyradenie spisov. 

Schválený návrh riaditeľom zaeviduje v denníku a  odovzdá štátnemu archívu s regionálnou  
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pôsobnosťou. Štátny archív posúdi návrh a preverí jeho nadväznosť na predchádzajúce vyraďovacie 

konanie, vykoná odbornú archívnu prehliadku, posúdi dokumentárnu hodnotu spisov a vydá 

rozhodnutie, v ktorom stanoví, ktoré spisy majú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú určené do trvalej 

archívnej starostlivosti a ktoré spisy nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú určené na zničenie.  

Podľa Tretej časti Čl. 26 vyradenie spisov sa vyznačí v evidencii registratúrneho denníka. Múzeum 

zabezpečí všestrannú ochranu spisov, ktoré boli posúdené ako archívne dokumenty do času, kým ich 

archív prevezme do trvalej archívnej starostlivosti. Archív preberá do trvalej starostlivosti ucelené 

súbory archívnych dokumentov alebo ich ucelené časti uložené v označených archívnych škatuliach 

protokolárne v dohodnutej lehote. Dokladom o prevzatí archívnych dokumentov je dvojmo 

vyhotovený preberací protokol. 

 

Kontrolný orgán preveroval vyradenie registratúrnych záznamov z registratúrneho strediska 

kontrolovaného subjektu, keď bolo zistené, že MJK podľa ust. § 19 Zák. č. 395/2002 Z.z. predložilo 

Štátnemu archívu v Bytči, pobočka Liptovský Mikuláš dňa 12.06.2014 pod č. ODP/14/00/83 Návrh na 

vyradenie registratúrnych záznamov.   

Na základe predloženého návrhu Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bytči, pobočka Liptovský 

Mikuláš zaslalo MJK  dňa 13.06.2014 pod č. A/III-3/1-364/2014 „Vyradenie registratúrnych 

záznamov – rozhodnutie“, v ktorom konštatuje, že predložený návrh na vyradenie registratúrnych 

záznamov obsahuje záznamy z rokov 1960-2009 pochádzajúce z činnosti MJK a je úplný, pretože 

nadväzuje na predchádzajúce vyraďovacie konanie z roku 2012, ktoré bolo vydané rozhodnutím  pod 

č. A/III-3/1-649/2012 a zároveň zobralo na vedomie prehlásenie múzea, že registratúrne záznamy 

navrhnuté na vyradenie nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť múzea.   

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bytči, pobočka Liptovský Mikuláš podľa ust. § 20 ods. 1 Zák. 

č. 395/2002 Z.z. posúdilo dokumentárnu hodnotu registratúrnych záznamov uvedených v predloženom 

návrhu a rozhodlo že: 

1. Registratúrne záznamy uvedené v zozname registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ 

pod poradovými číslami 1-36 z rokov 1960 -2012 spĺňajú kritéria hodnotenia záznamov podľa 

ust. § 2 a 3 Vyhlášky, sú preto archívnymi dokumentmi a múzeum si ich ponechá vo svojom 

registratúrnom stredisku. 

2. Registratúrne záznamy uvedené v zozname registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty  pod 

poradovými číslami 1-15  z rokov 2002 – 2009 nespĺňajú kritéria hodnotenia záznamov podľa 

ust. § 2 a 3 Vyhlášky, nie sú preto archívnymi dokumentmi a múzeum  ich môže zničiť. 

3. Registratúrne záznamy uvedené v zozname registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty  pod 

poradovými číslami 1-19 z rokov 1991 – 2009  nespĺňajú kritéria hodnotenia záznamov podľa 

ust. § 2 a 3 Vyhlášky, sú preto archívnymi dokumentmi a múzeum si ich ponechá vo svojom 

registratúrnom stredisku do uplynutia lehôt uloženia. 

 

2.7. Záver z kontroly v kontrolovanom subjekte MJK: 

      

Vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky, v dôsledku toho bola z kontroly spracovaná Správa 

o výsledku kontroly č. 16/KO/2014. 

Na základe správy o výsledku kontroly č. 16/KO/2014  kontrolný orgán ukladá kontrolovanému 

subjektu podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) v spojení s ust. § 14 ods. 2 písm. g) a h) zákona č.502/2001 

Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov:  
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3. prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 

a predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam týchto opatrení v lehote do 30.09.2014 a  

4. predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov 

zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa 

osobitného predpisu v lehote do 30.10.2014 

 

2.8. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:  

 

Zistený nedostatok Zistený nedostatok č. 1 

V Registratúrnom poriadku nie je dostatočne  upravené personálne  

zabezpečenie správy registratúry a   úlohy a opis činnosti zamestnancov 

pôvodcu registratúry, čo je v rozpore s ust.  § 17 ods. 1 písm. b) a c) Zák. č. 

395/2002 Z.z.   

 

Zistený  nedostatok  č. 2 

Obsah (predtlač) registratúrneho denníka nezodpovedá vzoru č. 3 

Registratúrneho poriadku, keď nie sú uvedené údaje - Predchádzajúce č., 

Nasledujúce č., Prílohy, Uložené dňa, Uložené pod znakom, čím došlo 

k porušeniu Registratúrneho poriadku ako interného predpisu kontrolovaného 

subjektu. V dôsledku toho nie je zabezpečená evidencia súvislosti medzi 

registratúrnymi záznamami vedenými v Registratúrnom denníku, ktoré tvoria 

jeden spis.  

 

Zistený nedostatok č. 3 

Na registratúrnych záznamoch zaevidovaných v registratúrnom denníku bola 

používaná pečiatka, ktorá nezodpovedala vzoru č. 1 v Registratúrnom 

poriadku, keď chýbali v odtlačku pečiatky údaje  a to: registratúrny znak, 

znak hodnoty a lehota uloženia, čím došlo k porušeniu  Registratúrneho 

poriadku ako interného predpisu kontrolovaného subjektu.  

Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK: 

Opatrenia prijať do 

30.09.2014 

Plynie lehota na prijatie opatrení. 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

Lehota určená HK: 

správu podať do 

30.10.2014 

Plynie lehota na podanie správy o splnení opatrení. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

P r í l o h a   k  správe: 

 

Právna úprava: (výňatok týkajúci sa problematiky kontroly) 
 

Zák. č. 395/2002 Z.z. upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov 

a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, archívu, vlastníka 

archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu 

registratúry.  

 

podľa ust. § 2 Zák. č. 395/2002 Z.z. 

1. Archív je odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne 

dokumenty. 

2. Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych 

záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania. 

3. Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných pôvodcom registratúry. 

4. Registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry. 

5. Pôvodca registratúry je právnická osoba, alebo fyzická osoba z činnosti ktorej vzniká 

registratúra. 

6. Vyraďovanie registratúrneho záznamu je súhrn odborných činností, pri ktorých sa 

z registratúry vyčleňuje registratúrny záznam, ktorému uplynula lehota uloženia; registratúrny 

záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou sa ukladá do archívu a registratúrny záznam bez 

trvalej dokumentárnej hodnoty sa zničí. 

7. Lehota uloženia je počet rokov, počas ktorých pôvodca registratúry potrebuje registratúrny 

záznam na svoju činnosť. 

8. Spis je registratúrny záznam, alebo súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti 

s vybavovaním tej istej veci. 

  

podľa ust. § 16 Zák. č. 395/2002 Z.z.  

ods. 2 

Pôvodca registratúry je povinný: 

a) evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti a došlé záznamy, 

b) vypracovať registratúrny plán a predložiť ho na schválenie štátnemu ústrednému archívu alebo 

štátnemu archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou; to neplatí pre pôvodcu registratúry 

z činnosti ktorého nevznikajú záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu, ani pre pôvodcu 

registratúry, ktorého výsledky činnosti sú predmetom autorského práva, 

c) zabezpečovať správu registratúry, 

d) zabezpečiť trvanlivosť registratúrneho záznamu; ak je registratúrny záznam vyhotovený na 

papieri, papier musí spĺňať požiadavky technickej normy, 

e) uchovať registratúrny záznam, z ktorého vyhotovil elektronickú kópiu, počas lehoty jeho 

uloženia, 

f) zabezpečovať, aby správu registratúry vykonávali osoby, ktoré majú najmenej úplné stredné 

vzdelanie, 

g) umiestniť registratúru v priestoroch, ktoré zaručujú jej zachovanie, 

h) umožniť výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry, 

i) vyraďovať pravidelne registratúrne záznamy len so súhlasom ministerstva, 
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j) označiť registratúrne záznamy, ku ktorým chce obmedziť prístup slovami „obmedzený 

prístup“ a uvedením času trvania obmedzenia, 

k) oznamovať bezodkladne ministerstvu prostredníctvom štátneho ústredného archívu alebo 

štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou zmenu svojho názvu a miesta uloženia 

registratúry, 

l) odovzdať archívne dokumenty po vyraďovacom konaní do archívu v lehote, ktorú archív určil, 

so zoznamom  odovzdávaných archívnych dokumentov a s evidenčnými pomôckami podľa 

registratúrneho poriadku, 

m) odovzdať bezodkladne registratúru právnemu nástupcovi alebo ak zanikne bez právneho 

nástupcu  

1. registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou ministerstvu 

prostredníctvom štátneho ústredného archívu alebo štátneho archívnu s regionálnou 

územnou pôsobnosťou usporiadané podľa jeho pokynov, 

2. uložiť registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty do uplynutia lehôt 

uloženia a oznámiť ministerstvu miesto, kde sú uložené 

ods. 3 

Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, právnickou osobou zriadenou orgánom 

verejnej správy, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie 

upravuje zákon, je povinný vypracovať aj registratúrny poriadok. 

ods. 4 

Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, zabezpečuje správu registratúry 

prostredníctvom elektronického informačného systému na správu registratúry, ak to ustanoví osobitný 

zákon.  

 

podľa ust. § 17 Zák. č. 395/2002 Z.z. 

ods.1   

Pôvodca registratúry upravuje v registratúrnom poriadku: 

a) evidovanie, tvorbu, ukladanie, ochranu registratúrnych záznamov, prístup k registratúrnym 

záznamom a ich vyraďovanie, 

b) personálne, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie správy registratúry, 

c) úlohy a opis činností zamestnancov pôvodcu registratúry na jednotlivých úsekoch správy 

registratúry, 

d) používanie pečiatok, zaručeného elektronického podpisu, zaručenej elektronickej pečate 

a časovej pečiatky. 

ods. 2 

Registratúrny plán člení registratúru pôvodcu do vecných skupín. U pôvodcu registratúry podľa §16 

ods. 3 je súčasťou registratúrneho poriadku. Registratúrny poriadok, ktorého súčasťou je registratúrny 

plán schvaľuje predmetnému pôvodcovi registratúry podľa ust. § 24 ods. 3 cit. zákona štátny archív 

s regionálnou pôsobnosťou.  

 

podľa ust. § 19 Zák. č. 395/2002 Z.z. 

ods. 1  

Pôvodca registratúry navrhuje na vyradenie registratúrne záznamy, ktorým uplynula lehota uloženia. 

Ak niektoré z registratúrnych záznamov, ktorým uplynula lehota uloženia ešte potrebuje, prerokuje vo 

vyraďovacom konaní jej predĺženie. Pôvodca registratúry nesmie do návrhu na vyradenie 

registratúrnych záznamov zaradiť registratúrne záznamy, ktorým neuplynula lehota uloženia. 

ods. 2  
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v návrhu na vyjadrenie pôvodca registratúry uvedie: 

a) vyhlásenie o tom, že všetkým registratúrnym záznamom navrhnutým na vyradenie uplynula 

lehota uloženia, 

b) vyhlásenie o tom, že registratúrne záznamy navrhnuté na vyradenie už nepotrebuje pre svoju 

činnosť, 

c) zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov navrhnutých na odovzdanie do archívu, 

d) zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov navrhnutých na zničenie. 

 

podľa ust. § 20 Zák. č. 395/2002 Z.z.  

ods. 1  

Vyraďovacie konanie  sa začína predložením návrhu na vyradenie. Ak návrh na vyradenie má všetky 

náležitosti, ministerstvo prostredníctvom štátneho ústredného archívu alebo štátneho ústredného 

archívu alebo štátneho archívu s regionálnou pôsobnosťou posúdi dokumentárnu hodnotu 

registratúrnych záznamov a vydá rozhodnutie o 

a) vyradení registratúrnych záznamov po uplynutí ich uloženia 

b) trvalej dokumentárnej hodnote registratúrnych záznamov a termíne ich odovzdania do archívu, 

c) tom, že pôvodca registratúry môže zničiť registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej 

hodnoty. 

ods. 2  

Pôvodca registratúry môže zničiť registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty, ak mu 

rozhodnutie podľa ods. 1 nebolo doručené do 60 dní od predloženia návrhu na vyradenie. 

ods. 3   

Vyraďovanie registratúrnych záznamov, ktoré obsahujú utajované skutočnosti, upravuje osobitný 

predpis. 

 

Na základe splnomocňovacieho ustanovenia uvedeného v  ust.  § 33 Zák. č. 395/2002 Z.z. vydalo 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky všeobecne záväzný predpis  Vyhlášku č. 628/2002 Z.z, 

v ktorej  boli  ustanovené   podrobnosti o  

a) hodnotení záznamov, vyraďovaní registratúrnych záznamov a preberaní archívnych 

dokumentov do archívu, 

b) ochrane registratúrnych záznamov  a archívnych dokumentov, 

c) evidencii archívneho dedičstva SR a prístupe k archívnym dokumentov, 

d) výkone správy registratúry orgánov verejnej správy, najmä podrobnosti o tvorbe spisu. 

 

podľa ust. § 2 Vyhlášky 

Pri hodnotení záznamu sú rozhodujúce kritéria: 

a) obsah záznamu, 

b) význam pôvodcu záznamu, 

c) obdobie vzniku záznamu, 

d) jedinečnosť vyhotovenia záznamu, 

e) hodnovernosť záznamu, 

f) vlastnosti nosiča záznamu, 

g) pri elektronickom zázname aj úplnosť štruktúrovaných údajov o jeho obsahu, štruktúre 

a väzbách elektronického záznamu a jeho správe. 
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podľa ust. § 3 Vyhlášky  

ods. 1   

Pri hodnotení obsahu záznamu sa posudzuje najmä informačná sýtosť záznamu, pôvodnosť jeho 

obsahu, závažnosť informácii a jedinečnosť obsahu záznamu. 

ods. 2  

Trvalú dokumentárnu hodnotu má najmä registratúrny záznam, ktorý obsahuje 

a) informáciu o vzniku pôvodcu registratúry, jeho organizačných zmenách a zániku, 

b) informáciu o činnosti pôvodcu registratúry, jeho ľudských zdrojoch, majetkovoprávnych 

a finančných pomeroch, najmä výročnú správu a rozbor činnosti, 

c) návrh všeobecne záväzného právneho predpisu vypracovaného pôvodcom registratúry, 

d) zápisnicu z rokovaní orgánov pôvodcu registratúry a ich rozhodnutia, 

e) interný akt riadenia pôvodcu registratúry, napríklad príkaz, smernicu, obežník, pokyn, 

nariadenie. 

 

podľa ust. § 4 Vyhlášky 

ods. 1  

Pri hodnotení pôvodu záznamu sa prihliada na význam pôvodcu záznamu z hľadiska jeho pôsobnosti, 

činnosti a vplyvu v oblasti jeho pôsobenia. 

ods. 2  

Registratúrne záznamy sa podľa pôvodcu registratúry hodnotia takto: 

a) registratúrnymi záznamami I. kategórie sú tie, ktoré vznikli z činnosti štátnych orgánov, 

orgánov územnej samosprávy a ďalších orgánov verejnej správy, 

b) registratúrnymi záznamami II. kategórie sú tie, ktoré vznikli z činnosti pôvodcov registratúry 

určených ministerstvom, 

c) registratúrnymi záznamami pôvodcu III. kategórie sú tie, ktoré vznikli z činnosti iných 

pôvodcov registratúry; tieto registratúrne záznamy spravidla nemajú trvalú dokumentárnu 

hodnotu. 

 

podľa ust. § 9 Vyhlášky 

ods. 1  

Pôvodca registratúry označuje znakom hodnoty „A“ registratúrny záznam, ktorý spĺňa kritéria 

hodnotenia záznamu podľa vyhlášky, vždy však kritérium obsahu, alebo registratúrny záznam, 

o ktorom to ustanovuje osobitný predpis. Pôvodca registratúry navrhuje znak hodnoty „A“ v návrhu 

registratúrneho plánu pre každú vecnú skupinu takýchto registratúrnych záznamov; pre ostatné vecné 

skupiny registratúrnych záznamov znak hodnoty „A“ v návrhu registratúrneho plánu nenavrhuje. 

ods. 2  

Znak hodnoty „A“ uvedený v návrhu registratúrneho plánu sa schvaľuje pri schvaľovaní 

registratúrneho plánu podľa kritérií hodnotenia záznamu. 

ods. 3  

Pôvodca registratúry uvádza znak hodnoty „A“ podľa schváleného registratúrneho plánu 

v registratúrnom denníku a na spisovom obale, ak ho pôvodca registratúry vyhotovil. Znak hodnoty 

„A“ sa uvádza aj v zoznamoch vecných skupín registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie 

a v zozname odovzdávaných archívnych dokumentoch. 
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podľa ust. § 10 Vyhlášky 

ods. 1  

Pôvodca registratúry navrhuje lehotu uloženia pre každú vecnú skupinu registratúrnych záznamov bez 

ohľadu na znak hodnoty v návrhu registratúrneho plánu, ak ju neustanovuje  osobitný predpis. 

Pôvodca registratúry musí navrhnúť počet rokov lehoty uloženia tak, aby mu umožňovala prístup 

k registratúrnym záznamnom po celý čas, v ktorom ich bude potrebovať na svoju činnosť, vrátane 

lehôt ustanovených pre vymáhanie práv a plnenie povinnosti podľa osobitných predpisov. 

ods. 2    

Lehota uloženia sa schvaľuje pri schvaľovaní registratúrneho plánu. Pôvodca registratúry nesmie 

vyradiť registratúrny záznam pred uplynutím schválenej lehoty uloženia. 

ods. 3  

Pôvodca registratúry  uvádza lehotu uloženia podľa schváleného registratúrneho plánu 

v registratúrnom denníku a na spisovom obale, ak ho pôvodca registratúry vyhotovil, arabskou 

číslicou. Lehota uloženia sa uvádza aj v zoznamoch vecných skupín registratúrnych záznamov 

navrhnutých na vyradenie a v zozname odovzdávaných archívnych dokumentov. 

ods. 4  

Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom pôvodca 

registratúry uzavrel spis alebo po splnení podmienky ustanovenej na začatie jej plynutia 

v registratúrnom pláne pôvodcu registratúry. 

ods. 5  

Lehotu uloženia určenú podľa registratúrneho plánu platného v čase vzniku registratúrneho záznamu 

môže pôvodca registratúry so súhlasom archívu upraviť podľa registratúrneho plánu v čase 

vyraďovania registratúrneho záznamu. 

 

podľa ust. § 11 Vyhlášky 

ods. 1  

Pôvodca registratúry vypracúva návrh na vyradenie registratúrnych záznamov, ktorým uplynula lehota 

uloženia. Súčasťou návrhu na vyradenie sú zoznamy všetkých vecných skupín registratúrnych 

záznamov usporiadaných podľa registratúrneho plánu platného v čase ich vzniku. Zoznamy sa 

zostavujú osobitne pre vecné skupiny registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ a osobitne 

pre vecné skupiny registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A“. 

ods. 2  

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov 

navrhnutých na vyradenie obsahuje údaje: 

a) poradové číslo vyraďovacej vecnej skupiny registratúrnych záznamov, 

b) registratúrnu značku a názov vecnej skupiny vyraďovacích záznamov podľa registratúrneho 

plánu, 

c) rok uzatvorenia vecnej skupiny registratúrnych záznamov, 

d) znak hodnoty podľa registratúrneho plánu, ak ho vecná skupiny má, 

e) lehotu uloženia, 

f) počet ukladacích jednotiek, napríklad počet archívnych škatúľ, počet zväzkov, počet tubusov 

a pod. 
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podľa ust. § 12 Vyhlášky 

ods. 1  

Vo vyraďovacom konaní sa posudzuje 

a) úplnosť predloženého návrhu na vyradenie, 

b) nadväznosť predloženého návrhu na vyradenie na predchádzajúce vyraďovacie konanie, 

c) správnosť zaradenia registratúrnych záznamov do príslušného zoznamu podľa registratúrneho 

plánu pôvodcu registratúry. 

ods. 2  

Vo vyraďovacom konaní možno po posúdení dokumentárnej hodnoty vecných skupín registratúrnych 

záznamov bez znaku hodnoty „A“ rozhodnúť o tom, že niektoré z nich majú trvalú dokumentárnu 

hodnotu a preradiť ich do zoznamu vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty 

„A“. 

ods. 3  

Návrh na vyradenie, ktorý neobsahuje údaje sa vráti pôvodcovi registratúry na doplnenie alebo 

prepracovanie. Ak návrh na vyradenie obsahuje údaje vydá sa rozhodnutie. 

ods. 4  

Registratúrne záznamy označené v rozhodnutí znakom hodnoty „A“ pôvodca registratúry odovzdá 

príslušnému archívu. Registratúrne záznamy bez znaku hodnoty „A“ pôvodca registratúry zničí. 

Pôvodca registratúry vyznačí vyradenie a zničenie registratúrnych záznamov v evidencii 

registratúrneho strediska. 

 

 


