Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského
R

V.A.J.A.K. s.r.o., NÁM. SNP 9, 911 01 TRENČÍN
IČO 36333166 DIČ 2021790012 Č. REG. 14381/R – OKR. SÚD TRENČÍN

tel./fax 032/7430 677, tel. 032/7430 676, e-mail: vajak@vajak.sk, www.vajak.sk

Správa registratúry
Na uvedený rekvalifikačný kurz bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou
Ministerstva školstva SR.
Cieľová skupina: Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti správy registratúry.
Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu pozná predpisy a práce, týkajúce sa evidencie,
úschovy, spracovania a vyraďovania dokumentov. Vie vykonávať prácu odborného pracovníka pre správu
registratúry, vypracovávať registratúrne poriadky a plány, vykonávať vyraďovanie záznamov všetkých druhov
a starať sa o registratúru organizácii, ako aj vykonávať práce pracovníka špecializovaného právneho subjektu
na úschovu záznamov nearchívneho charakteru.
Forma realizácie: prezenčný kurz
Forma ukončenia: absolventi kurzu akreditovaného MŠ SR získajú celoštátne platné osvedčenie.
Časový rozsah kurzu:

60 vyuč. hod. (prezenčná časť + samoštúdium)
198,- EUR s DPH (165,- EUR bez DPH,

Účastnícky poplatok:
účastnícky
poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. Faktúru obdržíte pri otvorení kurzu.)

POZVÁNKA
Kurz sa začne 17.5.2017 (streda) o 9:00 hod. v sídle V.A.J.A.K. s.r.o. v Trenčíne na Nám. SNP 9 (oproti
knižnici v parku, pri podjazde smer Sihoť). Na termíne ďalších stretnutí sa účastníci dohodnú s lektorkou při
otvorení kurzu. Záväzné prihlášky zašlite obratom na horeuvedenú adresu. Účastnícky poplatok uhradíte
priamo v hotovosti v deň nástupu na kurz. V.A.J.A.K. s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že
na kurz nenastúpite, oznámte nám toto na horeuvedené tel.číslo.

PhDr. Jaroslav Sámela
riaditeľ V.A.J.A.K. s.r.o.

................................................................................................................................................

Záväzná prihláška
Meno a priezvisko.............................................................dátum nar........................................
Adresa bydliska........................................................................................................................
Adresa zamestnávateľa...........................................................................................................
mail....................................................... tel.č. ..........................................................................
Prihlasujem sa do kurzu „Správa registratúry“ - 17.5.2017
Upozornenie:
1. V.A.J.A.K. s.r.o. stanovuje tieto podmienky stornovania účasti:
a) prvé dva dni kurzu 50 % ceny
b) v treťom a ďaľších dňoch kurzu (výučby) až do ukončenia nárok na vrátenie časti príspevku zaniká
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.
3. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.
Záväznú prihlášku pošlite na adresu V.A.J.A.K. s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín

dňa:..............................

........................................
podpis

