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• Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní •
Sme vyše 10 rokov na trhu v oblasti celoživotného vzdelávania. Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so
skúsenými lektormi za výhodné ceny. Našou zárukou kvality sú stovky spokojných zákazníkov.

KOMPLEXNÝ AKREDITOVANÝ KURZ:
SPRÁVCA REGISTRATÚRY - ARCHIVÁR
Na uvedený vzdelávací program bol spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.

Miesto konania:
Lektor:

V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 Trnava
PhDr. Veronika Nováková, PhD.

Cieľová skupina: vzdelávací program je určený pre záujemcov o získanie odborných vedomostí a zručností
v oblasti archivácie dokumentov, resp. správy registratúry.
Požadované vstupné vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie.
Stručný obsah akreditovaného kurzu: predpisy a práce, týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania
a vyraďovania dokumentov podľa súčasne platnej legislatívy SR. Práca odborného pracovníka pre správu
registratúry, registratúrny poriadok a plán, ako vykonávať práce pracovníka špecializovaného právneho
subjektu na úschovu záznamov nearchívneho charakteru. Ochrana osobných údajov, ako archivovať osobné
údaje. Absolvent akreditovaného kurzu bude mať komplexné poznatky a kompetencie z oblasti archivácie
a správy registratúry.
Metódy výučby: prednáška, výklad s ukážkou, seminár, cvičenie, exkurzia.
Forma ukončenia: záverečná skúška pozostáva z teoretickej časti – písomný test a z praktickej časti –
vypracovanie registratúrneho plánu.
ABSOLVENTI VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OBDRŽIA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

ÚČASTNÍCI OBDRŽIA PRACOVNÝ MATERIÁL NA CD.
Časový rozsah:
Účastnícky poplatok:

60 vyuč. hod. / spolu 8 dní
264 € s DPH (220 € bez DPH)

*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu kurzu, obed, pracovný materiál, občerstvenie a režijné náklady.

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom
konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa
Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Prosíme, v prípade, že na kurz nenastúpite, oznámte nám
túto skutočnosť. Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu. Bližšie
informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.
PaedDr. Miroslav Hloben, CSc.
riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prihláška: prihlasujem sa do kurzu „Správa registratúry“

Titul, meno a priezvisko: ............................................................................................ Dátum narodenia: .............................
Adresa bydliska: .............................................................................................................................. PSČ: ............................
E-mail: ............................................................................................... Tel. č.: .........................................................................
Názov a adresa zamestnávateľa / vyplniť v prípade, ak uhrádza zamestnávateľ: ............................................................
.................................................................................................................................................................................................
PSČ: .......................... IČO: ............................................. IČ DPH: ......................................... DIČ: .....................................

Dňa: ..............................................
1. V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava si stanovuje tieto podmienky stornovania účasti: a) do termínu otvorenia kurzu má účastník nárok
na vrátenie celého poplatku, b) prvé dva dni kurzu 50 % z ceny kurzu, c) v treťom a ďalších dňoch kurzu 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.

.......................................
podpis
Prosíme o dôsledné a presné vyplnenie prihlášky !

