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Rada riaditeľov(Generálny riaditeľ, Ekonomická riaditeľka a Medicínsky riaditeľ) ako
kolektívny orgán FNsP Nové Zámky v súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento

Registratúrny poriadok a Registratúrny plán
na správu registratúry
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky

Registratúrny poriadok na správu registratúry a registratúrny plán sa vzťahujú na činnosť
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky uvedenej v Organizačnom poriadku.
Tento Registratúrny poriadok a registratúrny plán nadobúda účinnosť dňom:
..........................
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REGISTRATÚRNYPORIADOK
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
PRVÁ ČASŤ
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Registratúrny poriadok ustanovuje postup organizačných útvarov Fakultnej nemocnice s
poliklinikou Nové Zámky (ďalej len „FNsP“) pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s
registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náleţitom a pravidelnom vyraďovaní spisov.
Súčasťou registratúrneho poriadku je registratúrny plán organizácie, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto
predpisu.
(2) Na registratúrne záznamy, ktorých evidenciu a manipuláciu upravujú všeobecne záväzné právne
predpisy a interné predpisy (ďalej len „špeciálne druhy registratúrnych záznamov“) (napr.
zdravotná dokumentácia, účtovné záznamy, záznamy personálnej agendy, záznamy verejného
obstarávania a pod.) sa ustanovenia tohto registratúrneho poriadku vzťahujú primeraným
spôsobom.1
(3) Správu registratúry podľa Organizačného poriadku FNsP Nové Zámky zabezpečuje Správca
registratúrneho strediska, zamestnanec FNsP poverený vedením registratúrneho strediska (ďalej
len “správca registratúry”). Činnosť podateľne podľa Organizačného poriadku FNsP Nové Zámky
podlieha kompetencii Úseku generálneho riaditeľa a za jeho činnosť zodpovedá prostredníctvom
Správcu registratúry Vedúci odboru administratívno-prevádzkových činností (ďalej len „OAPČ“).
(4) Vedúci OAPČ dôsledne dbá, aby kaţdý zamestnanec dodrţiaval pri správe registratúry
ustanovenia registratúrneho poriadku, a to v rozsahu primeranom svojím pracovným
povinnostiam. Za správne vedenie správy registratúry zodpovedá generálny riaditeľ FNsP,
medicínsky riaditeľ, ekonomická riaditeľka, vedúci oddelení a kliník, vedúci jednotlivých odborov a
samostatní referenti. Kontrolu nad dodrţiavaním zásad manipulácie so záznamami vykonáva referát
kontroly. Nedodrţiavanie ustanovení registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sa povaţuje za
závaţné porušenie pracovných povinností.
(5) FNsP a jej organizačné zloţky spravujú registratúru tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, strate
alebo neoprávnenému pouţitiu registratúrnych záznamov alebo spisov. Ak sa zistí, ţe došlo k
poškodeniu, zničeniu alebo strate, správca registratúry vyhotoví zápisnicu o výsledku šetrenia a
moţných dôsledkoch porušenia celistvosti registratúry. Zápisnicu, ktorou sa určí spôsob
nahradenia registratúrneho záznamu alebo spisu, prípadne iné potrebné opatrenia, podpisuje
medicínsky riaditeľ, resp. ekonomická riaditeľka a generálny riaditeľ FNsP. V prípade potreby
organizácia pristúpi k rekonštrukcii spisu podľa osobitného predpisu.2

1

Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach,
zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov).
2
§ 17 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry
orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.
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(6) Zamestnanec FNsPpri rozviazaní pracovného pomeru, sluţobného pomeru alebo zmene
pracovného zaradenia protokolárne odovzdá nadriadenému útvaru (medicínskemu riaditeľovi, resp.
ekonomickej riaditeľke, prednostovi kliniky, vedúcemu oddelenia) alebo ním poverenému
zamestnancovi (ďalej len “zástupca”) spisy a evidenčné pomôcky.
(7) Dozor nad vyraďovaním spisov vrátane špeciálnych druhov záznamov FNsP vykonáva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom územne príslušného štátneho archívu v
Nitre – pobočka Nové Zámky (ďalej len “archív”).3
(8) FNsP vedie evidenciu záznamov v štátnom jazyku Slovenskej republiky.4
Čl. 2
Základné pojmy
Na účely tohto predpisu sa rozumie
a) záznamom- písomná, obrazová, zvuková alebo iným spôsobom zaznamenaná informácia, ktorá
pochádza z činnosti úradu alebo bola FNsP doručená,
b) elektronickým záznamom - pôvodný, elektronicky vytvorený registratúrny záznam, ktorý FNsP
uchováva na dátovom nosiči, prenáša alebo spracúva pomocou technických prostriedkov v
elektronickej, magnetickej, optickej alebo v inej forme.Z hľadiska správy registratúry je elektronický
záznam, rovnako ako záznam papierový, neoddeliteľnou súčasťou správy registratúry FNsP. Ak tomu
nebránia bezpečnostné, technické, organizačné alebo právne podmienky, pouţíva sa v
korešpondenčnom styku i jeho elektronická podoba (e-mail). Elektronickú korešpondenciu nie je
moţné zároveň zasielať v listinnej podobe okrem vopred dohodnutého prípadu. Od okamihu podania
kaţdý elektronický záznam má byť v systéme chránený proti prepísaniu a neoprávnenému pouţívaniu.
Elektronický záznam zasielaný formou korešpondencie (e-mail) sa posudzuje z hľadiska dôleţitosti
jeho obsahu na : a) závaţný, ktorý sa zašle na mailovú adresu podateľne alebo vytlačený odovzdá do
podateľne na zaevidovanie do registratúrneho denníka, b) beţný, ktorý nepodlieha povinnej evidencii v
registratúrnom denníku a ktorý sa povaţuje za ekvivalent osobnej alebo telefonickej informácie,
b)spisom - registratúrny záznam alebo súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s
vybavovaním tej istej veci,
c) spisovým obalom - neoddeliteľná súčasť spisu, do ktorej sa zakladajú jednotlivé registratúrne
záznamy (podania a vybavenia) spolu s prílohami,
d) spisovým zväzkom - súbor viacerých spisov, ktoré sú evidované pod rôznymi číslami spisov
a týkajú sa rovnakej problematiky alebo vecne navzájom súvisia,
e) interným záznamom - registratúrny záznam vzniknutý v procese komunikácie dvoch alebo
viacerých útvarov alebo organizačných zloţiek útvaru,
f) registratúrou súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných organizáciou,
g) registratúrnym strediskom - miesto, kde sa ukladajú a ochraňujú vybavené a uzatvorené spisy
útvaru do uplynutia predpísaných lehôt uloţenia a do ich vyradenia,
h) zásielkou - záznam pri odosielaní a doručovaní adresátovi,
i) spracovateľom - zamestnanec úradu, ktorému bol registratúrny záznam pridelený na vybavenie a
ktorý zodpovedá za priebeţné ukladanie registratúrnych záznamov do spisu, za vedenie spisov a
za kontrolu vybavenia registratúrneho záznamu alebo spisu,
j) podateľňou - pracovisko, ktoré zabezpečuje príjem a triedenie zásielok, ich prideľovanie útvarom
a ich zloţkám, túto činnosť zabezpečuje sekretariát generálneho riaditeľa FNsP;
k) správcom registratúry - zamestnanec organizácie, ktorý vykonáva činnosti podľa čl. 16 ods. 3
tohto registratúrneho poriadku a metodicky usmerňuje zamestnancov organizácie na úseku správy
registratúry, zodpovedá za metodické usmerňovanie a koordináciu všetkých odborných činností
súvisiacich so správou registratúry organizácie vrátane činnosti registratúrneho strediska a
pripravuje vyraďovacie konania,
3

§ 24 a § 24a zákona č. 395/2002 Z. z.
§ 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

4
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l) správou registratúry - organizovanie manipulácie so záznamami a spismi (prijímanie, triedenie,
evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odosielanie záznamov a ukladanie, ochrana a vyraďovanie
spisov (záznamov), ako aj náleţité personálne obsadenie, priestorové a materiálno-technické
zabezpečenie registratúry organizácie. Súčasťou správy registratúry je aj príprava registratúrneho
poriadku a registratúrneho plánu.
m) registratúrnym denníkom - základná evidenčná pomôcka správy registratúry, obsahuje údaje o
prijatí, tvorbe, vybavení, odoslaní registratúrnych záznamov a uloţení a vyradení spisov.
n) podaním - kaţdý podnet, ktorý organizácia prijala na úradné vybavenie,
o) vybavením - záznam obsahujúci informáciu o spôsobe vybavenia podania,
p) registratúrnym plánom - pomôcka na účelné a systematické označovanie a ukladanie spisov,
pridelením registratúrnej značky určuje záznamom miesto v registratúre; ďalej určuje záznamom
znak hodnoty a lehotu uloţenia,
r) registratúrnou značkou - symbol ustanovený registratúrnym plánom pre určitý spis alebo skupinu
spisov, skladá sa z veľkých písmen abecedy a čísiel,
s) registrom -evidenčná pomôcka, vedená za účelom pohotového vyhľadávania spisov, záznamov
evidovaných v registratúrnom denníku; abecedne usporiadaný menný alebo vecný evidenčný
súpis,
t) znakom hodnoty (ZH) - symbol, ktorý vyjadruje dokumentárnu hodnotu spisov (záznamov), ako
aj postup, ako sa má s nimi naloţiť po uplynutí lehôt uloţenia; na rozlíšenie dokumentárnej
hodnoty sa spisy a rôzne záznamy označujú symbolmi A, S,
u) lehotou uloţenia (LU) - doba, ktorou sa určuje, po koľkých rokoch od svojho vybavenia alebo
vyhotovenia sa spis /záznam/ stane predmetom vyraďovacieho konania; lehota uloţenia začína
plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bol spis vybavený alebo vyhotovený,
v) vecou, vecnou skupinou - stručný a jednoznačný opis obsahu záznamu, názov vecnej skupiny –
názov podľa registratúrneho plánu,
x) reverzom -písomné vlastnoručne podpísané vyhlásenie o uznaní niečoho.

DRUHÁ ČASŤ
ZÁSIELKY
Čl. 3
Prijímanie elektronických zásielok
(1) Prijímanie elektronických zásielok upravuje osobitný predpis.5
(2) FNsP prijíma elektronické zásielky prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail).
(3) FNsP prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch PDF, TXT, ODT, DOC, DOCX, PNG,
JPG, JPEG, XLS, XLSX, ODS. Ak je elektronická zásielka doručená v inom dátovom formáte,
povaţuje sa za nedoručenú.
(4) Prijatý elektronický záznam sa ukladá v tvare, v ktorom bol doručený. Pôvodca skontroluje obsah,
formát, bezpečnosť a moţnosť zobrazenia doručeného elektronického záznamu pouţívateľsky
zrozumiteľným spôsobom. Ak doručený elektronický záznam obsahuje chybný dátový formát,
škodlivý kód alebo počítačový program, ktorý môţe spôsobiť pôvodcovi škodu na programovom
vybavení alebo ním spracúvaných informáciách, pôvodca o tom informuje jeho odosielateľa, ak z
neho bolo moţné zistiť adresu. V takom prípade sa chybný elektronický záznam povaţuje za
nedoručený.
5

§ 1 aţ § 3 vyhlášky č. 49/2019, ktorou sa dopĺňa vyhláška č.410/2015 Z. z.
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(5) Ak je prijatý elektronický záznam podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, opatrený
zaručenou elektronickou pečaťou alebo časovou pečiatkou, overí sa ich platnosť spôsobom
ustanoveným v osobitnom predpise.6
(6) Výsledok overenia platnosti zaručeného elektronického podpisu, zaručenej elektronickej pečate
alebo časovej pečiatky sa trvalo pripojí k prijatému elektronickému záznamu.
(7) Ak výsledok overenia preukázal neplatnosť zaručeného elektronického podpisu, zaručenej
elektronickej pečate alebo časovej pečiatky, pôvodca o tom informuje odosielateľa.
(8) Telegramy, telefaxy a iné elektronicky prijaté záznamy (ďalej len “súrne záznamy”) označí
pracovníčka podateľne odtlačkom prezentačnej pečiatky s dátumom doplneným podrobným časovým
údajom o prijatí.
Čl. 4
Prijímanie neelektronických zásielok a podaní
(1) Prijímanie neelektronických zásielok upravuje osobitný predpis.7
(2) Pracovníčka podateľne zabezpečuje prebratie, dovoz a odvoz pošty, doručovanie poštových a
peňaţných zásielok. Po dovezení poštových zásielok z poštového podniku tieto odovzdá na
sekretariáte generálneho riaditeľa FNsP, kde sa vedie registratúrny denník pre došlú a odoslanú poštu.
Pracovníčka podateľne prijíma zásielky, ktoré boli FNsP doručené prostredníctvom pošty alebo
podania doručené do podateľne osobne, ak sú adresované FNsP.
(3) Pracovníčka podateľne skontroluje správnosť adresy, počet prijatých zásielok podľa evidencie na
súpiske pošty a neporušenosť obalov zásielok. Omylom doručené zásielky vráti pošte alebo
doručiteľovi, prípadne ich vráti priamo adresátovi. Prípadné iné nedostatky reklamuje na pošte
pracovníčka podateľne. Podávanie a dodávanie zásielok v poštovom styku a spôsob ich reklamácie
upravuje osobitný predpis.8
(4) Pracovníčka podateľne môţe prijať aj zásielku doručenú prostredníctvom faxu; s takou zásielkou
nakladá ako s neelektronickým záznamom.
(5) Prijatá neelektronická zásielka a podanie sa označuje odtlačkom prezentačnej pečiatky. Vzor
prezentačnej pečiatky je uvedený v prílohe č. 2.
(6) Prezentačná pečiatka sa odtláča v hornej časti ľavej strany záznamu alebo na inom mieste tak, aby
všetky údaje zostali čitateľné. V odtlačku prezentačnej pečiatky pracovníčka podateľne vyznačí
dátum prijatia a počet príloh. Prípadné nedostatky (napr. chýbajúce prílohy a pod.) vyznačí pod
odtlačok prezentačnej pečiatky. Odosielateľa o nich vyrozumie spracovateľ.

6

§ 11 vyhlášky NBÚ č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobevyhotovenia zaručeného elektronického podpisu,
spôsobezverejňovaniaverejnéhokľúčaúradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe prioverovaní
a podmienkachoverovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovejpečiatky a spôsobe jej vyhotovenia,
poţiadavkách na zdroj časových údajov a poţiadavkách na vedeniedokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a
overovaní elektronického podpisu a časovejpečiatky) v znení vyhlášky č. 64/2014 Z. z.
7
§ 4 vyhlášky č. 49/2019, ktorou sa upravuje vyhláška č. 410/2015 Z. z.
8
Poštové podmienky k poštovým sluţbám, ktoré podľa zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových sluţbách poskytuje
Slovenská pošta, š. p.
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(7) Zbierka zákonov Slovenskej republiky, technické normy, tlačoviny, napríklad noviny, časopisy,
reklamné materiály, cenníky, katalógy, ako aj pozvánky, ktoré nemajú formu listu, sa odtlačkom
prezentačnej pečiatky neoznačujú.
(6) Nedostatky pri doručení zásielok pracovníčka podateľne reklamuje v poštovom podniku.
Podávanie a dodávanie zásielok v poštovom styku a spôsob ich reklamácie upravujú poštové
podmienky vydané poštovým podnikom.
(7) Na poţiadanie doručiteľa pracovníčka podateľne potvrdí prijatie zásielky odtlačkom prezentačnej
pečiatky (príloha č. 2) na kópii záznamu alebo na osobitnom lístku s dátumom prevzatiam a s
uvedením počtu príloh. Prevzatie zásielky, ktorú ţiadateľ podal osobne môţe pracovníčka
podateľne potvrdiť aj na prednom diele doručenky podľa predtlače.
(8) Ústne podania môţe prijímať kaţdý zamestnanec FNsP. Vyhotoví o kaţdom z nich úradný záznam,
ktorý odovzdá pracovníčke podateľne na zaevidovanie.
Čl. 5
Triedenie a otváranie zásielok
(1) Triedenie a otváranie zásielok upravuje osobitný predpis.9
(2) Pracovníčka podateľne triedi zásielky na
a) zásielky, ktoré sa otvoria a následne zaevidujú,
b) zásielky, ktoré sa otvoria a pridelia priamo medicínskemu riaditeľovi, ekonomickej riaditeľke.
Po ich prebratí ich rozdelia na vybavenie jednotlivým zodpovedným odborným pracovníkom na
vybavenie,
c) zásielky, ktoré sa odovzdávajú adresátom neotvorené,
d) noviny, časopisy, prospekty, reklamné materiály, inú tlač a pozvánky, ktoré nemajú formu
listu.
(3) Pracovníčka podateľne neotvára:
a) súkromné zásielky,
b) zásielky, na ktorých je uvedené, ţe sa nesmú otvárať,
c) zásielky adresované generálnemu riaditeľovi FNsP, medicínskemu riaditeľovi, ekonomickej
riaditeľke a konkrétnym zamestnancom,
d) zásielky označené heslom verejného obstarávania,
e) zásielky obsahujúce personálne veci zamestnancov,
f) zásielky utajované označené písmenom „T“,tieto otvára zásadne len generálny riaditeľ FNsP a v
jeho neprítomnosti pracovník pracoviska krízového riadenia,
g) zásielky určené na laboratórne vyšetrenia, adresované odborovému orgánu, stavovským
organizáciám, cenné zásielky,
h) súkromnú poštu adresovanú pacientom; táto sa označí iba dátumom doručenia na obálke a
adresátovi sa odovzdá neotvorená,
i) zásielky, ktoré nie sú adresované FNsP.
Takéto zásielky sa na obálke označia odtlačkom prezentačnej pečiatky. Príjemca neotvorenej
zásielky zodpovedá za jej ďalšiu manipuláciu v súlade s ustanoveniami tohto predpisu.
(4) Za súkromnú sa povaţuje kaţdá zásielka, na ktorej je meno a priezvisko adresáta uvedené pred
názvom úradu.

9

§ 5 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
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(5) Ak bola zásielka otvorená omylom, zamestnanec, ktorý zásielku otvoril, uvedie na obálke slová
„Otvorené omylom“ a pripojí dátum, meno, priezvisko a podpis.
(6) Triedenie zásielok sa vykonáva podľa adresátov (útvarov). Ak nemoţno z označenia zistiť, komu
je zásielka určená, určí sa adresát podľa obsahu zásielky. Ak je obsah zásielky nejednoznačný,
predloţí pracovníčka podateľne zásielku nadriadenému na rozhodnutie o pridelení.
(7) O pridelení neotvorených zásielok vedie pracovníčka podateľne evidenciu. Otváranie takýchto
zásielok, s výnimkou súkromných zásielok, vykonáva na útvare nadriadený alebo ním poverený
zamestnanec.
(8) Obálka sa uschováva do uzatvorenia spisu. Trvalo pripojená k prijatému záznamu zostáva, ak
a) záznam nie je datovaný alebo ak sa jeho dátum podstatne líši od podacej pečiatky poštového
podniku na obálke,
b) adresa odosielateľa je uvedená len na obálke,
c) má dátum podania zásielky právny účinok (napr. dodrţanie lehoty ustanovenej pre odvolanie,
verejné obstarávanie),
d) je na obálke odtlačok prezentačnej pečiatky,
e) ide o zásielku doručenú na návratku,
f) ide o sťaţnosť, list zo súdu, faktúru.
V ostatných prípadoch sa obálky obyčajných zásielok uschovávajú jeden týţdeň, doporučených
zásielok jeden mesiac. Po uplynutí týchto lehôt sa vyraďujú bez vyraďovacieho konania.
Čl. 6
Označovanie prijatých záznamov a ich zaradenie do obehu
(1) Označovanie prijatých záznamov upravuje osobitný predpis.10
(2) Na prijaté neelektronické záznamy pracovníčka podateľne odtlačí prezentačnú pečiatku, ktorej
vzor tvorí prílohu č. 2 tohto predpisu. Prijatý elektronický záznam (e-mail) pracovníčka podateľne
vytlačí a následne naň odtlačí prezentačnú pečiatku.
(3) Pracovníčka podateľne vyznačí na prijatom zázname ceninu, ak k nemu bola priloţená. Okrem
odtlačku prezentačnej pečiatky označí záznam aj pečiatkou s textom „peňaţný spis“, v ktorej
vyznačí druh, nominálnu hodnotu a počet cenín.
(4) Prijaté záznamy ako zmluvy, dohody, rozsudky, platobné rozkazy, predvolania na súdne
pojednávanie a vykonávacie protokoly, sa označia prezentačnou pečiatkou na poslednej zadnej
strane.
(5) Neelektronické záznamy pracovníčka podateľne zapíše do doručovacieho zošita.Poverený
zamestnanec útvaru potvrdí ich prevzatie podpisom v doručovacom zošite. Nesprávne pridelené
záznamy vráti podateľni na opätovné pridelenie.
(6) Spracovateľ je zodpovedný za ochranu záznamov, ktoré prevzal.
(7) Obehpísomnostímedzi jednotlivými organizačnými zloţkamisapotvrdzuje v doručovacejknihe a
uskutočňujesaprostredníctvompodateľne, kde si pravidelnepreberajú poštu doručovateliajednotlivých

10

§ 6 a § 10 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
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organizačných zloţiek. V podateľni FNsP sapísomnosti
zloţiekprijímajúnasledovne:
- pondelok – piatok
8.00 hod. - 14.00 hod.

z

jednotlivých

organizačných

(8) O obehuúčtovnýchdokladov, faktúr, pokladničnýchdokladov, cestovných príkazov,dokladov o správe
majetku štátu, operatívnejevidencie a inventarizáciiplatiaosobitnépredpisy.
TRETIA ČASŤ
EVIDOVANIE ZÁZNAMOV A SPISOV
S VYUŢITÍM ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SPRÁVY REGISTRATÚRY
Čl. 7
Evidovanie záznamov a spisov s vyuţitím elektronického
systému správy registratúry
(1) Evidovanie záznamov a spisov prostredníctvom elektronického systému správy registratúry
upravuje osobitný predpis11
(2) FNsP vedie evidenciu záznamov a spisov prostredníctvom elektronického systému správy
registratúry NUNTIO® od spoločnosti DIMANO, a.s., ktorý je v zhode so štandardmi
ustanovenými osobitnými predpismi.12
(3) Evidovanie záznamov a spisov FNsP zabezpečuje v jednom registratúrnom denníku. Pre kaţdý
kalendárny rok sa prvý pracovný deň otvára nový registratúrny denník a uzatvára sa posledný
pracovný deň roka.
(4) V registratúrnom denníku sa vypĺňajú údaje podľa osobitného interného predpisu.13
(5) Záznamy a zásielky adresované FNsP eviduje podateľňa.
(6) Záznamu sa prideľuje v chronologicko–numerickom rade evidenčné číslo záznamu a poradové
číslo záznamu v rámci spisu. Elektronický systém správy registratúry zaznamenáva históriu
záznamu.
(7) Určené druhy záznamov (rozhodnutia rôzneho typu), sa po zaevidovaní zoskenujú a vloţia ako
elektronické kópie do elektronického systému správy registratúry.
(8) V registratúrnom denníku sa evidujú záznamy doručené FNsP a ich vybavenia, ako aj záznamy
vznikajúce z vlastného podnetu FNsP a interné záznamy.
(10) Záznamy sa nesmú odovzdať spracovateľovi bez zaevidovania.
(11) Ročný zoznam spisov sa vyhotoví v elektronickej podobe súčasne s uzatvorením registratúrneho
denníka za celú FNsP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 7 a 8 vyhlášky 49/2019, ktorou sa upravuje vyhláška č. 410/2015 Z. z.
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné
systémy na správu registratúry
®
13
Usmernenie o pouţívaní elektronického systému na správu registratúry NUNTIO
14
§ 11 vyhlášky 49/2019, ktorou sa upravuje vyhláška č. 410/2015 Z. z.
11
12
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Čl. 8
Tvorba spisu v elektronickom systéme
správy registratúry

(1) Tvorbu spisu upravuje osobitný predpis.14
(2) FNsP tvorí neelektronické spisy a kombinované spisy.
(3) O zaradení registratúrneho záznamu do uţ existujúceho spisu alebo o otvorení nového spisu
rozhodne spracovateľ.
(4) Spracovateľ, ktorý vytvára nový spis, mu pridelí registratúrnu značku, lehotu uloţenia a znak
hodnoty podľa registratúrneho plánu FNsP; pre vytvorený spis vytlačí z elektronického systému
správy registratúry spisovýobal
(5)Spracovateľ postúpi na vedomie kaţdej vecne príslušnej zloţke v úseku(Generálneho riaditeľa,
ekonomického riaditeľa a medicínskeho riaditeľa)- v elektronickom systéme „obeţníkom“ – sken
dokumentu s vyţiadaním elektronického potvrdenia o prečítaní.
(6) Číslo spisu sa prideľuje registratúrnemu záznamu:
a) ktorý bol FNsP doručený a jeho vybaveniam
b) ktorý vznikol z vlastného podnetu FNsP (ex offo)
c) korešpondencii medzi jednotlivými útvarmi,
(7) Číslo spisu obsahuje poradové číslo z evidencie spisov, rok a registratúrnu značku.
(8) Registratúrne záznamy súvisiace s vybavením jednej veci sa evidujú v jednom kalendárnom roku
pod rovnakým číslom spisu (zberný spis). Registratúrny záznam nesmie zostať nezaradený do
spisu. Obsah spisu sa v elektronickom systéme správy registratúry vytvára automatizovane.
(9) Nevybaveným a neuzatvoreným spisom z predchádzajúceho kalendárneho roka sa v elektronickom
systéme správy registratúry prideľuje nové číslo spisu automaticky pri otvorení nového
registratúrneho denníka.
(10) Spis sa ukladá do registratúry roku, v ktorom mu bolo pridelené posledné číslo spisu.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
VYBAVOVANIE SPISOV
Čl. 9
Vybavovanie
(1) Vybavovanie spisu upravuje osobitný predpis.15
(2) Registratúrny záznam alebo spis sa vybavuje:
a) registratúrnym záznamom,
b) odstúpením,
c) postúpením obeţníkom
d) vzatím na vedomie,
e) úradným záznamom
f) odpovedané,
g) schválené,
h) zamietnuté.
(3) Spisy sa vybavujú v lehotách ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi16, inak lehotu
určí generálny riaditeľ FNsP, ekonomická riaditeľka a medicínsky riaditeľ, prípadne iní vedúci
zamestnanci v závislosti od naliehavosti a náročnosti vybavenia veci. Určená lehota sa vyznačí na
spisovom obale i v denníku.
Naliehavosť vybavovania, ktorú označil a určil generálny riaditeľ FNsP, musí byť rešpektovaná a
zachovaná. Pre naliehavé vybavovanie sa pouţívajú skratky: „I - ihneď“, „D - dnes“, „T – termín“konkrétny dátum. Ak nemoţno vec vybaviť v ustanovenej alebo určenej lehote, alebo FNsP vec
odstúpi na vybavenie inému orgánu alebo organizácii, treba o tom odosielateľa s uvedením dôvodov
informovať.
(4) Spracovateľ zodpovedá za vecnú a jazykovú správnosť, ako aj formálnu stránku vybavenia spisov.
Spracovateľ vyhotovuje registratúrne záznamy podľa platných technických noriem.17 Spracovateľ
je povinný prideliť spisu registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloţenia, vyznačiť spôsob jeho
vybavenia, dať pokyny na odoslanie vybavenia a určiť ďalší pohyb spisu.
(5) Spracovateľ podľa pokynov nadriadeného volí najvhodnejší spôsob vybavenia spisov. Ak vybaví
vec ústne (osobne alebo telefonicky), urobí o tom záznam na podaní alebo vyhotoví úradný
záznam. Záznam musí obsahovať údaje o čase, výsledku a s kým bola vec vybavená. Ak vezme
podanie iba na vedomie, napíše pod odtlačok prezentačnej pečiatky "Na vedomie vzal, a/a", dátum a
pripojí svoj podpis.
(6) Ak sa obmedzuje prístup k spisu, uvedie spracovateľ na spisovom obale označenie „obmedzený
prístup“ a čas trvania obmedzenia. Tieto údaje vyznačí aj v evidencii spisov.18
(7) Písomnosti obsahujúce štátne, hospodárske a sluţobné tajomstvo, môţu vybavovať iba osoby k tomu
splnomocnené.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 12 vyhlášky 49/2019, ktorou sa upravuje vyhláška č. 410/2015 Z. z.
Napr. § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon NR SR č. 9/2010 Z. z.
o sťaţnostiach
17
STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností
18
§ 16 ods. 2 písm. j) a k) zákona č. 395/2002 Z. z
15
16
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(8) Spracovateľ sa nesmie podieľať na vybavovaní registratúrneho záznamu, obsahom ktorého je jeho
vlastný záujem, záujem osôb jemu blízkych alebo osôb, s ktorými je v blízkom alebo
príbuzenskom vzťahu. Ak mu bol takýto registratúrny záznam pridelený na vybavenie, upozorní
na to nadriadeného, ktorý určí iného spracovateľa.
(9) Ak sa po zaevidovaní záznamu zistí, ţe vybavenie nepatrí do pôsobnosti FNsP, odstúpi ho
spracovateľ so sprievodným listom miestne a vecne príslušnému orgánu alebo organizácii.
Odosielateľa o tomto postupe informuje.
(10) Nadriadený spracovateľa skontroluje vybavenie podania; zodpovedá za jeho posúdenie z vecného
a odborného hľadiska, ako aj z hľadiska dodrţania všeobecne záväzných právnych predpisov a
interných predpisov.
(11) Údaje o vybavení, uzatvorení a uloţení spisu spracovateľ vyznačí v obsahu spisu, na spisovom
obale, ako aj v registratúrnom denníku alebo v inej evidencii; záznam musí obsahovať údaje, ako
bola vec vybavená, kde je spis uloţený a dátum uzatvorenia spisu.
(12) Nazeranie do vybavovaného spisu povoľuje a informácie o jeho obsahu podáva vedúci príslušného
organizačného útvaru.
(13) Povinnosťou kaţdého zamestnanca je ochraňovať písomnosti pred odcudzením, zničením,
nepovolanými osobami. Nepovolanou osobou je kaţdý, kto pri výkone svojej funkcie nepotrebuje
poznať obsah písomnosti inej organizačnej zloţky.
Čl. 10
Pouţívanie pečiatok
(1) Pouţívanie pečiatok a ich evidenciu upravuje osobitný predpis.19
(2) Na neelektronických registratúrnych záznamoch FNsP pouţíva podlhovastú (nápisovú) pečiatku,
ktorú odtláča modrou farbou. Text pečiatky je zhodný s textom záhlavia dokumentu, na ktorý sa
pečiatka odtláča. Modrou farbou úrad tieţ odtláča tzv. pomocné pečiatky.
(3) Odtlačok pečiatky netvorí právne nevyhnutnú súčasť registratúrneho záznamu. Odtláča sa spravidla
vtedy, ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo zauţívaná prax v obchodnom a
úradnom styku.
(4) Pečiatky toho istého typu s rovnakým textom, sa rozlišujú číslom, ktoré musí byť v odtlačku pečiatky
čitateľné.
(5) Pracovníčky ekonomického odboru - pokladnevedú centrálnu evidenciu úradných
pečiatok.20Evidencia obsahuje odtlačok pečiatky s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby, ktorá
ju prevzala a pouţíva.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19
20

§ 13 vyhlášky 49/2019, ktorou sa upravuje vyhláška č. 410/2015 Z. z.
podľa platného organizačného poriadku FNsP Nové Zámky
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(6) Stratu pečiatky treba ihneď hlásiť nadriadenému vedúcemu a poverenému zamestnancovi na
ekonomickom odbore, ktorý zabezpečí oznam vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, pokiaľ ide
o lekárske pečiatky. Nová pečiatka ako náhrada za stratenú, nesmie mať v evidencii rovnaké číselné
označenie.
(7) Nepotrebné alebo poškodené pečiatky musia byť komisionálne zničené a vyradené z evidencie.
(8) Nové pečiatky sa môţu objednať len prostredníctvom Poţiadavkového listu podpísaného vedúcim
OAPČ, resp. medicínskym riaditeľom.
Čl. 11

Podpisovanie a rozmnoţovanie registratúrnych záznamov
(1) Podpisovanie registratúrnych záznamov upravuje osobitný predpis.21
(2) Registratúrny záznam v mene FNsP podpisuje generálny riaditeľ FNsP alebo jeho zástupca –
ekonomická riaditeľka. Z podpisového práva vyplýva aj zodpovednosť za vecnú a formálnu
správnosť podpisovaného záznamu.22 Na registratúrny záznam sa umiestňuje spravidla jeden
podpis. Ak musia byť na zázname dva podpisy, podpis zamestnanca s vyšším funkčným zaradením
sa umiestňuje vpravo. Meno a priezvisko, ako aj funkčné označenie podpisujúceho sa vytlačia.
(3) Ak originál neelektronického registratúrneho záznamu v neprítomnosti generálneho riaditeľa FNsP
podpisuje jeho zástupca, vyhotoví sa registratúrny záznam s podpisovou doloţkou generálneho
riaditeľa FNsP a pripojí pred svoj podpis skratku “v z.” (v zastúpení). Rozsah oprávnenia
podpisovať záznamy FNsP upravuje podpisový poriadok organizácie.
(4) Ak sa neelektronické registratúrne záznamy odovzdávajú na rozmnoţovanie, uvedie sa na
registratúrny záznam za jeho vytlačeným menom a priezviskom skratka "v. r." (vlastnou rukou).
Nadriadený podpíše iba originál registratúrneho záznamu.
Čl. 12
Odosielanie zásielok
(1) Odosielanie zásielok upravuje osobitný predpis.23
(2) Spracovateľ vyznačí všetky nevyhnutné pokyny pre odoslanie zásielky a dátum odoslania vyznačí
v evidencii spisov.
(3) Odosielanie zásielok sa zabezpečuje prostredníctvom podateľne alebo elektronickej pošty.
(4) Súkromná korešpondencia je z prepravy s úradnými zásielkami vylúčená.
(5) Jednotlivé typy zásielok sa odosielajú obyčajnou poštou, doporučene, na návratku (doručenku),
kuriérnymi sluţbami alebo telekomunikačnými prostriedkami. Registratúrne záznamy určené na
odoslanie poštou sa odovzdávajú v zalepených obálkach. Doporučene na návratku s označením “do
vlastných rúk” sa odosielajú aj záznamy s dokladmi, ktoré organizácia vracia, ako aj predvolania na
rokovanie a iné záznamy, pri ktorých treba zabezpečiť preukázateľnosť doručenia.24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 14 vyhlášky 49/2019, ktorou sa upravuje vyhláška č. 410/2015 Z. z.
podľa platných podpisových vzorov FNsP Nové Zámky.
23
§ 15 vyhlášky 49/2019, ktorou sa upravuje vyhláška č. 410/2015 Z. z.
24
§ 24 zákona č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní, § 38 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov
21
22
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(6) Pracovníčka podateľne roztriedi záznamy podľa spôsobu odoslania. Doporučené zásielky,

doporučené zásielky 1. triedy a zásielky na návratku (doručenku) sa zapisujú do neelektronických
poštových podacích hárkov, v ktorých poštový podnik potvrdzuje prevzatie na prepravu. Obyčajné
zásielky sa do zoznamov nezapisujú a ich príjem sa nepotvrdzuje.
(7) Na podpísané návratky pracovníčka podateľne zaznamená dátum doručenia a návratku odovzdá
príslušnému organizačnému útvaru úradu na zaloţenie do spisu a zaznačenie informácie o stave
vybavenia.
(8) Pri osobnom prevzatí zásielky adresátom sa odovzdá zásielka fyzickej osobe po preukázaní jej
osobnej totoţnosti občianskym preukazom, úradným preukazom alebo overeným splnomocnením
adresáta. Prevzatie zásielky sa podpisuje na kópii registratúrneho záznamu alebo na doručovacom
lístku s uvedením dátumu prevzatia. Údaj o osobnom prevzatí sa uvedie v evidencii spisov
slovami „Prevzaté osobne“. Zásielku adresovanú organizácii nemôţe organizácia občanovi vydať.
(9) Faxom a e-mailom sa prenášajú súrne správy.
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REGISTRATÚRNYPLÁN
PIATA ČASŤ
UKLADANIE SPISOV
Čl. 13
Registratúrny plán
(1) Registratúrny plán usporadúva registratúru organizácie do vecných skupín podľa jednotlivých
úsekov činnosti organizácie. Jednotlivým vecným skupinám spisov určuje registratúrnu značku,
znak hodnoty a lehotu uloţenia.
(2) Registratúrna značka sa ustanovuje v registratúrnom pláne pre vecnú skupinu spisov.
Registratúrna značka určuje ich miesto v registratúre organizácie. Skladá sa z abecednej skratky,
ktorá označuje vecnú skupinu spisov v rámci danej agendy a z číslice označujúcej druh
registratúrneho záznamu v rámci danej vecnej skupiny.
(3) Registratúrny plán a jeho zmeny a dodatky pripravuje správca registratúry organizácie v spolupráci
s vedúcimi organizačných útvarov alebo nimi poverenými zamestnancami.
Čl. 14
Ukladanie registratúrneho záznamu a spisu
(1) Ukladanie registratúrnych záznamov a spisov upravuje osobitný predpis.25
(2) Spracovateľ pred uzatvorením spisu skontroluje jeho úplnosť podľa obsahu spisu. Ak je spis
neúplný, zodpovedá za jeho doplnenie.
(3) Záznamy sa ukladajú podľa ročníkov a podľa registratúrneho plánu v samostatných obaloch pre kaţdú
registratúrnu značku; v obale sú uloţené podľa číselného poradia s najvyšším číslom navrchu.
(4) Uzatvorený spis sa ukladá: a) neelektronický spis v príručnej registratúre a registratúrnom stredisku,
b) kombinované spisy v elektronickej príručnej registratúre a v
elektronickom registratúrnom stredisku tak, ţe neelektronický registratúrny záznam sa uloţí ako
jeho
elektronická kópia alebo v príručnej registratúre a registratúrnom stredisku tak,
ţe elektronický
registratúrny záznam sa vytlačí.
(5) Administratívny zamestnanec pred uloţením záznamu skontroluje jeho úplnosť a správnosť údajov na
spisovom obale. Záznam, ktorý nie je označený registratúrnou značkou, znakom hodnoty a lehotou
uloţenia, sa dodatočne označí.
(6) Ukladacie jednotky (spisové dosky, fascikle, zväzky, obaly) sa označujú štítkom
s názvom FNsP, názvom druhu agendy priradenej k registratúrnej značke, registratúrnou značkou,
znakom hodnoty, lehotou uloţenia, číslami spisov a rokom spisov (príloha č. 5).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25

§ 18 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
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(7) Vybavené a uzatvorené záznamy (aj chorobopisy) sa po 2 rokoch úschovy
v príručnej registratúre premiestňujú do registratúrneho strediska na základe odovzdávacieho zoznamu
(príloha č. 6), ktorý pripraví v dvoch vyhotoveniach poverený zamestnanec organizačného útvaru
(kliniky, oddelenia). Spisy – záznamy sa odovzdávajú úplné, riadne označené a usporiadané podľa
registratúrnych značiek. Neodovzdané spisy sa vyznačia v odovzdávacom zozname znakom „O“ na
pravom okraji pri príslušnom čísle spisu. Registratúrne stredisko neprevezme spisy bez odovzdávacieho
zoznamu.
(8)Odovzdávací zoznam obsahuje názov zariadenia, názov organizačného útvaru (kliniky, oddelenia,
útvaru), dátum odovzdania, registratúrnu značku, čísla spisov, rok, znak hodnoty, lehotu uloţenia, podpis
zamestnanca odovzdávajúceho organizačného útvaru a podpis správcu registratúry.
(9) Utajované písomnosti sa nepremiestňujú do registratúrneho strediska, ale sa ponechávajú na útvare
krízového riadenia a civilnej ochrany.
(10)Vypoţičanie záznamov sa potvrdzuje podpisom na výpoţičnom lístku (príloha č. 7). Vypoţičanie a
vrátenie sa eviduje. Za vypoţičanie a vrátenie záznamov zodpovedá vedúci príslušného útvaru, kliniky
(oddelenia) alebo ním poverený zamestnanec organizačného útvaru (kliniky, oddelenia).
Čl. 15
Príručná registratúra útvaru
(1) Vedenie príručnej registratúry upravuje osobitný predpis.26
(2) Miesto uloţenia registratúry útvaru (ďalej len "príručná registratúra") určí nadriadený útvaru.
(3) Spisy sa ukladajú podľa ročníkov a podľa registratúrnych značiek v samostatnej úloţnej jednotke
pre kaţdú registratúrnu značku, kde sú uloţené podľa číselného poradia s najvyšším číslom
navrchu.
(4) Úloţná jednotka sa označuje štítkom s názvom organizácie, názvom útvaru, názvom druhu agendy
priradenej k registratúrnej značke, registratúrnou značkou, znakom hodnoty, ak je v
registratúrnom pláne ustanovený, lehotou uloţenia a ročníkom spisov. Vzor štítku s
identifikačnými údajmi je uvedený v prílohe č. 5 tohto predpisu.
(5) Uzatvorené spisy sa po uplynutí 5 rokov úschovy v príručnej registratúre odovzdávajú do
registratúrneho strediska s dvomi výtlačkami zoznamu odovzdávaných spisov, ktorého vzor tvorí
prílohu č. 6 tohto predpisu.
(6) Správca registratúry po kontrole vyznačí v odovzdávacom zozname chýbajúce spisy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

§ 19 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
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Čl. 16
Registratúrne stredisko organizácie
(1) Činnosť registratúrneho strediska upravuje osobitný predpis.27
(2) FNsP zriaďuje registratúrne stredisko. Registratúrne stredisko riadi a za jeho činnosť zodpovedá
správca registratúry organizácie.
(3) Správca registratúry
a) v určených termínoch preberá do registratúrneho strediska uzatvorené spisy,
b) eviduje prevzaté spisy,
c) označuje a ukladá prevzaté spisy,
d) bezpečne uschováva a všestranne ochraňuje prevzaté spisy,
e) zabezpečuje prístup k prevzatým spisom a jeho evidenciu,
f) zabezpečuje vyraďovanie spisov vrátane vyraďovania špeciálnych druhov záznamov,
g) usmerňuje postup pri dodrţiavaní ustanovení tohto predpisu.
(4) Špeciálne druhy záznamov sa ukladajú oddelene v špecializovaných registratúrnych strediskách –
príručných registratúrach na organizačných útvaroch organizácie, z činnosti ktorých vznikli; to
nevylučuje dohľad správcu registratúry aj nad touto časťou registratúry organizácie (napr.
zdravotná dokumentácia, účtovné záznamy, personálna a mzdová agenda, záznamy z verejného
obstarávania a pod.)
(5) Spisy sa v registratúrnom stredisku ukladajú podľa organizačných útvarov, v rámci nich podľa
ročníkov a podľa registratúrnych značiek so zachovaním číselného poradia registratúrnej značky.
Jednotlivé balíky, zväzky sa označia viditeľnými štítkami s vyznačením obsahu a lehotou uloţenia.
(6) Registratúrne stredisko organizuje a zabezpečuje preberanie spisov z jednotlivých organizačných
útvarov, kliník a oddelení, ich evidovanie, označovanie a ukladanie, bezpečnú úschovu a všestrannú
ochranu, ako aj hodnotenie a vyraďovanie spisov – záznamov.
(7) FNsP dôsledne dbá o také umiestnenie a materiálno-technické vybavenie registratúrneho strediska,
aby spĺňalo podmienky pre všestrannú ochranu registratúry.28
ŠIESTA ČASŤ
Čl. 17
Prístup k registratúre
(1) Prístup k registratúre upravuje osobitný predpis.29
(2) Prístup k spisom uloţeným v príručných registratúrach alebo v registratúrnom stredisku sa
zamestnancom FNsP umoţňuje v rozsahu potrebnom na plnenie svojich pracovných úloh v
prítomnosti povereného zamestnanca alebo správcu registratúry podľa týchto zásad:
a) zamestnanci organizačného útvaru organizácie môţu nazerať do spisov alebo vypoţičiavať si
spisy organizačného útvaru bez osobitného povolenia,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 20 vyhlášky 49/2019, ktorou sa upravuje vyhláška č. 410/2015 Z. z.
28
§ 17-25 vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
29
§ 21 vyhlášky 49/2019, ktorou sa upravuje vyhláška č. 410/2015 Z. z., zákon č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
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b) zamestnanci FNsP môţu nazerať do spisov iných organizačných útvarov alebo vypoţičiavať
si ich so súhlasom nadriadeného príslušného organizačného útvaru alebo vedúceho
zamestnanca organizácie.
(3) Zamestnancom sa spisy vypoţičiavajú na 15 pracovných dní ak osobitný predpis neustanovuje
inak30.Zamestnanci FNsP si vypoţičiavajú spisy uloţené v registratúrnom stredisku nasledovne:
a) zamestnancipríslušného organizačného útvaru/oddelenia si môţuvypoţičať spisy
organizačného útvaru bez osobitnéhopovolenia,
b) zamestnanciFNsP si môţuvypoţičať spisy iných organizačných útvarovvýlučne so
súhlasomvedúcehopríslušného organizačného útvaru.
(4) Zamestnanec potvrdí prevzatie vypoţičaného spisu podpisom na výpoţičnom lístku. Výpoţičný
lístok sa vyplňuje v dvoch vyhotoveniach a pre kaţdý vyţiadaný spis osobitne. Výpoţičný lístok,
ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tohto predpisu, správca registratúry vloţí na miesto vypoţičaného
spisu.
(4) FNsP umoţní na základe písomného poverenia nazeranie do registratúry právnickým osobám,
ktoré do nich potrebujú nazrieť v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh. FNsP môţe
povoliť nazretie do spisov na základe písomnej ţiadosti aj iným osobám, ak sa ich týkajú a ak
preukáţu odôvodnenosť svojej poţiadavky.
(5) Vypoţičanie spisu mimo FNsP môţe povoliť len generálny riaditeľ FNsP v súlade so zásadami
upravujúcimi manipuláciu so zdravotnou dokumentáciou. V takom prípade sa vyhotoví reverz,
ktorého vzor tvorí prílohu č. 8 tohto predpisu. Reverz sa vyhotoví v dvoch exemplároch a uvedie
sa v ňom číslo spisu, vec, počet listov, počet a druh príloh, identifikačné údaje o ţiadateľovi a
dôvod vypoţičania.
(6) Spisy sa vypoţičiavajú mimo FNsP v ňou určených lehotách. Správca registratúry organizácie
môţe so súhlasom generálneho riaditeľa FNsP lehotu v odôvodnených prípadoch predĺţiť.
(7) Správca registratúry vedie o prístupe k registratúre evidenciu. Kontroluje dodrţiavanie lehoty
vypoţičania; po vrátení spisu odovzdá kópiu výpoţičného lístka alebo reverzu tomu, kto spis
vrátil.
(8) FNsP vyhotovuje na základe písomnej ţiadosti oprávnenej osoby odpis, výpis, potvrdenie z
registratúrneho záznamu a kópiu registratúrneho záznamu za úhradu nákladov s tým spojených a
osvedčuje na nich ich zhodu s registratúrnym záznamom; organizáciou osvedčený odpis, výpis,
potvrdenie a kópia nahrádzajú originál registratúrneho záznamu.31Výška nákladov je určená v
platnom cenníku organizácie.
(9) Vyuţívanie registratúry sa uskutočňuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.32Prístup k
osobným údajom v registratúrnych záznamoch registratúrne stredisko umoţní iba po predloţení
písomného súhlasu s osvedčeným podpisom fyzickej osoby, o ktorej osobné údaje ide, alebo jej
zákonného zástupcu, alebo blízkej osoby, ak táto fyzická osoba uţ neţije.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napr. vyhláška NBÚ č. 455/2001 Z.z.
§ 16 ods. 2 písm. l) zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 266/2015 Z. z.
32
Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
30
31
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Prístup k osobným údajom v registratúrnych záznamoch nie je moţné obmedziť štátnym orgánom,
obci, samosprávnemu kraju, iným právnickým osobám a fyzickým osobám v súvislosti s ich
činnosťou podľa osobitných predpisov ani ţiadateľovi, ktorého sa týkajú údaje obsiahnuté v
registratúrnych záznamoch. Proti rozhodnutiu o obmedzení prístupu k registratúrnym záznamom
obsahujúcim osobné údaje ţiadateľ môţe podať odvolanie.
(10) Registratúru moţno vyuţívať len za podmienok vylučujúcich poškodenie, zničenie alebo stratu
záznamu alebo spisu.
SIEDMA ČASŤ
VYRAĎOVANIE SPISOV
Čl. 18
Zásady hodnotenia a vyraďovania spisov
a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov
(1) Hodnotenie a vyraďovanie je súhrn odborných činností, pri ktorých sa z registratúry vyčleňujú
registratúrne záznamy (spisy), ktorým uplynula lehota uloţenia a posudzuje sa ich dokumentárna
hodnota.
(2) Predmetom vyraďovania sú všetky spisy, ktoré nie sú potrebné na ďalšiu činnosť FNsP33 a ktorým
uplynuli ich lehoty uloţenia.
(3) Vyraďovanie spisov zahŕňa posúdenie a rozhodnutie, ţe
a) spis má trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloţenia a po vyradení
z registratúry je určený do trvalej archívnej starostlivosti archívu,
b) spis nemá trvalú dokumentárnu archívnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloţenia a
po vyradení z registratúry je určený na zničenie.
(4) Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú aj na hodnotenie a vyraďovanie špeciálnych druhov
registratúrnych záznamov s odchýlkami podľa osobitných predpisov.34
Čl. 19
Znak hodnoty a lehota uloţenia
(1) Znakom hodnoty “A”sa označuje registratúrny záznam, ktorý má trvalú dokumentárnu hodnotu
podľa kritérií hodnotenia záznamu (obsah, pôvodca, obdobie vzniku, jedinečnosť vyhotovenia,
hodnovernosť a nosič záznamu). Spisy označené znakom hodnoty “A” sú určené na odovzdanie do
trvalej archívnej starostlivosti archívu.
(2) Znak hodnoty ,,A" sa vzťahuje iba na jedno vyhotovenie registratúrneho záznamu.
Pri registratúrnych záznamoch je to u príjemcu prvopis podania a u pôvodcu rovnopis odoslaného
registratúrneho záznamu. Všetky ostatné vyhotovenia, a to duplikáty a multiplikáty, ktoré pôvodca
rozšíril, sa všeobecne povaţujú za registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty a
môţu sa navrhnúť na vyradenie, ak uţ nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť úradu.
(3) Znak hodnoty “A” je záväzný spravidla len pre spisy, kterých pôvodcom je FNsP. Výnimku tvoria
významné záznamy cudzieho pôvodu výrazne sa týkajúce činnosti FNsP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33
34

§ 19 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z.
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 453/2007 z. z.
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(4) Znak hodnoty "A" sa uvádí na spisovom obale, v zoznamoch vecných skupín registratúrnych
záznamov navrhnutých na vyradenie a v zázname odevzdávaných archívnych dokumentov.
(5) Znakom hodnoty “S“ sa označuje registratúrny záznam, ktorý nemá dokumentárnu hodnotu podľa
kritérií hodnotenia záznamu. Záznamy so znakom hodnoty “S“ sú určené na skartáciu – fyzickú
likvidáciu.
(6) Lehotu uloţenia spisov ustanovuje registratúrny plán. Lehota uloţenia je počet rokov, počas
ktorých FNsP potrebuje registratúrny záznam pre svoju činnosť. Určuje, po koľkých rokoch od
uzatvorenia sa spis stane predmetom vyraďovania. Vyjadruje ju arabská číslica. Lehota začína
plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bol spis uzatvorený alebo po splnení
podmienky ustanovenej na začatie jej plynutia v registratúrnom pláne. Do jej uplynutia musí zostať
spis uloţený v registratúrnom stredisku v pôvodnom registratúrnom usporiadaní.
(7) Lehota uloţenia sa uvádza na spisovom obale. Lehota uloţenia sa uvádza aj v zoznamoch vecných
skupín registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie a v zozname odovzdávaných archívnych
dokumentov.
(8) Návrhy na predĺţenie, prípadne skrátenie lehôt uloţenia sa predkladajú správcovi registratúry.35
Čl. 20
Postup privyraďovaní spisov a špeciálnych druhov
záznamov
(1) Návrh na vyradenie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov, ktorým uplynuli
lehoty uloţenia (ďalej len "vyraďovanie spisov"), vzniknutých z jej činnosti FNsPsa predkladá
archívnemu orgánu v pravidelnýchročných intervaloch, minimálne však raz za päť rokov.36
(2) Správca registratúry dôsledne dbá, aby FNsP zabezpečila pravidelné a plánovité vyraďovanie
spisov v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku.
(3) Vyraďovanie spisov sa pripravuje v registratúrnom stredisku. Vyraďovanie spisov sa uskutočňuje v
súlade s registratúrnym plánom platným v čase vzniku spisu (nie v čase uzatvorenia spisu).
(4) Správca registratúry zabezpečí vyhotovenie zoznamu spisov určených na vyradenie z registratúrneho
strediska a to osobitne pre vecné skupiny spisov so znakom hodnoty “A” a osobitne pre vecné
skupiny spisov bez znaku hodnoty “A”. Takto členený zoznam (príloha č. 10 a č. 11) je usporiadaný
do ročníkov a vecných skupín podľa registratúrneho plánu organizácie s uvedením mnoţstva
vyradených spisov vyjadreného v ukladacích jednotkách (spisové dosky, balík, archívna škatuľa).37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35

§ 10 ods. 5 vyhlášky č. 628/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 242/2007 Z. z.
§ 18 aţ § 22 zákona č. 395/2002 Z. z.
37
§ 11 ods. 2 a 3 vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z.
36

PODS-01-2019_04_25

~ 21/60 ~

V1/Z0

Čl. 21
Návrh na vyradenie spisov
(1) Správca registratúry pripraví v dvoch vyhotoveniach návrh na vyradenie spisov (ďalej len
"návrh"), ktorého vzor tvorí prílohu č. 9 tohto predpisu. K návrhu na vyradenie priloţí zoznam
vecných skupín spisov so znakom hodnoty ,,A", ktorého vzor tvorí prílohu č. 10 tohto predpisu a
zoznam vecných skupín spisov bez znaku hodnoty ,,A", ktorého vzor tvorí prílohu č. 11 tohto
predpisu. Návrh schváli generálny riaditeľ FNsP alebo jeho zástupcovia. Originál sa spolu s
prílohami (zoznamami) odovzdá archívnemu orgánu; kópie si ponechá registratúrne stredisko.38
(2) Spisy uvedené v návrhu zostanú uloţené v registratúrnom stredisku tak, aby pri odbornej archívnej
prehliadke mohli byť pohotovo predloţené zamestnancom archívneho orgánu.
(3) Archívny orgán posúdi návrh a preverí jeho nadväznosť na predchádzajúce vyraďovacie konanie.
Neúplný alebo nekvalitný návrh vráti na doplnenie alebo na prepracovanie. Môţe vykonať
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.39.
(4) Zničenie spisov sa uskutočňuje na náklady FNsP.
Čl. 22
Preberanie spisov posúdených ako archívne dokumenty
(1) Vyradenie spisov sa vyznačí v evidencii registratúrneho strediska.
(2) FNsP zabezpečí všestrannú ochranu spisov, ktoré boli posúdené ako archívne dokumenty
do času, kým ich archív neprevezme do trvalej archívnej starostlivosti. Tieto spisy sa ukladajú
oddelene od ostatných spisov.
(3) Archív preberá do trvalej archívnej starostlivosti ucelené súbory archívnych dokumentov alebo ich
ucelené časti uloţené v označených úloţných jednotkách protokolárne, v dohodnutej lehote.
Dokladom o prevzatí archívnych dokumentov je dvojmo vyhotovený preberací protokol
vyhotovený archívom.40 Odovzdanie archívnych dokumentov do archívu sa uskutočňuje na
náklady organizácie.
(4) Evidenčné pomôcky sa odovzdávajú do archívu aţ po vyradení v nich zaevidovaných spisov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 § 11 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z. a § 19 ods. 2 zákona NR SR č. 395/2002 Z.z.
39 § 18 ods. 1 a § 24 ods. 3 písm. d) 1. bod zákona č. 395/2002 Z. z. a § 12 vyhlášky č. 628/2002 Z. Z.
40 § 24 ods. 3 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. a § 14 vyhlášky č. 628/2002 Z. z.

PODS-01-2019_04_25

~ 22/60 ~

V1/Z0

ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Čl. 23
Spisová rozluka
(1) Spisovú rozluku upravuje osobitný predpis.41
(2) Spisová rozluka sa vykoná pri organizačných zmenách FNsP väčšieho rozsahu alebo pri zmene
pôsobnosti organizácie.
Čl. 24
Správa registratúry v mimoriadnej situácii
(1) Správu registratúry v mimoriadnej situácii upravuje osobitný predpis.42
(2) Náhradnú evidenciu pri správe registratúry v mimoriadnej situácii FNsP vedie spravidla bez
vyuţitia elektronického systému správy registratúry, prostredníctvom registratúrneho denníka.
(3) Náhradná evidencia sa vedie v súlade s metodikou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá
bude organizácii v prípade potreby poskytnutá.
(4) Číslo spisu evidovaného v náhradnej evidencii sa dopĺňa o skratku „MS“ oddeleného od roku
pomlčkou.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41
42

§ 22 vyhlášky 49/2019, ktorou sa upravuje vyhláška č. 410/2015 Z. z.
§ 24 vyhlášky 49/2019, ktorou sa upravuje vyhláška č. 410/2015 Z. z.
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DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 25
Záverečné ustanovenia
(1) Za činnosť správy registratúry ako aj za personálne obsadenie a materiálno-technické vybavenie
registratúrneho strediska zodpovedáRada riaditeľov FNsP.
(2) O dodrţiavanie ustanovení registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu dbajú všetci zamestnanci
FNsP, a to v rozsahu primeranom svojim povinnostiam.
(3) Zrušuje sa Registratúrny poriadok a registratúrny plán, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2018.

(6) Tento registratúrny poriadok nadobúda účinnosť dňom:
..................................................
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Príloha č. 1 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky

Registratúrny plán Fakultnej nemocnice s poliklinikou
Nové Zámky

Zoznam vecných skupín:

A – Organizácia a riadenie
B – Liečebno-preventívna starostlivosť
C – Ekonomika a informatika
D – Personálna práca
E – Právna agenda
F – Prevádzkovo-technická agenda
G – Krízové riadenie
H – Bezpečnosť práce a poţiarna ochrana
I – Kontrola sťaţností
J – Vedecko-výskumná základňa
K – Marketing
X – Všeobecná agenda

PODS-01-2019_04_25

~ 25/60 ~

V1/Z0

Registratúrna
značka

Vecná skupina

Znak hodnoty
a lehota uloţenia

AGENDA ORGANIZÁCIE A RIADENIA
A.1.
A.1.1.

A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.2.
A.2.1.

Riadenie zariadenia
Zriadenie zariadenia, záznamy o zaloţení, zmenách
reorganizácii, zrušení, likvidácii, ukončení likvidácie
zariadenia a jej častí
Zásadné záznamy o zriadení a činnosti zdravotníckych
zariadení organizácie
Delimitácia činností v rámci zariadenia
Korešpondencia s orgánmi štátnej správy
Kontrola a realizácia organizačných opatrení
Metodika riadenia
Riadiace akty
Príkazy a rozhodnutia ministra, nadriadených a ústredných
orgánov týkajúce sa organizácie

A.2.2.

Príkazy a rozhodnutia riaditeľa a ďalšie riadiace akty

A.2.3.

Príkazy a rozhodnutia vedenia organizácie

A.2.4.

Pracovné poriadky, organizačné poriadky a pokyny

A.2.5.
A.2.6.
A.2.7.
A.2.8.

Beţné pracovné pokyny
Podpisové vzory
Pracovné predpisy
Úlohy zariadenia vyplývajúce z rozhodnutia
nadriadených orgánov a ich realizácia
Predpisy, smernice, inštrukcie a poriadky pre plnenie úloh
v liečebno-preventívnej starostlivosti

A.2.9.

A.2.10.

A.3
A.3.1.
A.3.2.
A.3.3.
A.3.4.
A.3.5.
A.3.6.

Písomnosti týkajúce sa hodnotenia poskytovanej
liečebno-preventívnej starostlivosti
Zápisy z porád
Kolégium riaditeľa: menovanie členov, rokovací poriadok,
úlohy z kolégia a ich plnenie, zápisnice z porád
Gremiálne porady a zápisnice z porád
Operatívne porady a úlohy z porád
Protokoly zo zasadnutia komisií
Výročné schôdze, správy a pod., správy zariadenia
Záznamy zo závaţných rokovaní a významných javoch
a činnostiach zariadenia

Projekty a štúdie rozvoja organizácie riadenia
Záznamy k modernizácii zariadenia a jej agenda
činností a zariadení
A.4.2.
Dlhodobé koncepty technicko-ekonomického rozvoja
A.4.3.
Odborné stanoviská k programom organizačného rozvoja
PODS-01-2019_04_25
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A-5
A
A-5
5
5
5

A-2
(po strate platnosti)
A-2
(po strate platnosti)
A-2
(po strate platnosti)
A-2
(po strate platnosti
5
5
5
5
A-2
(po strate platnosti)
10

A-5
A-5
5
5
A-5
A-5

A.4.
A.4.1.

A-10
A-10
3
V1/Z0

A.4.4.
A.4.5.
A.4.6.
A.4.7.
A.4.8

Plány a programy dlhodobé
Rozvojové štúdie a projekty
Zmluvy dohody významné

A-10
A-10
2
(po strate platnosti
Prehľady o závaţných javoch v zariadení
A-5
Projekty podporované z Eurofondov a iných nadnárodných fondov
10

A.5
Štatistika, rozbory, výkazy
A.5.1.
Mesačný prehľad o sieti lekárskych miest
A.5.2.
Mesačný prehľad o činnosti lekára pracujúceho v ambulancii
A.5.3.Pracovné zmluvy, dohody o rozviazaní pracovného pomeru,
hlásenia o odchode a príchode na materskú dovolenku a iné
hlásenia z personálneho oddelenia slúţiace ku štatistike
A.5.4.
Mesačný prehľad o hospitalizovaných pacientoch na lôţkach
A.5.5.
Prehľad o kódoch lekárov a kódoch oddelení
A.5.6.
Štvrťročné a ročné štatistické výkazy o sieti lekárskych miest,
posteľovom fonde, počte pracovníkov a čerpaní mzdových
prostriedkov v zdravotníctve
A.5.7.
Mesačné mzdové rekapitulácie – podklady z PaM 5
A.5.8.
Metodické pokyny ku štatistickým výkazom
A.5.9.
Mesačný menný zoznam o zamestnancoch
A.5.10.
Rôzna iná korešpondencia
A.6.
A.6.1.

A.6.2.

A.7.
A.7.1.
A.7.2.
A.7.3.
A.7.4.
A.7.5.

A.8.
A.8.1.

5
5

5
5
5
A – 10
A – 10
5
5

Spomienky a pamätné záznamy
Spomienky a iné záznamy týkajúce sa dejín zariadenia
a osôb, ktoré sa zúčastnili jej zaloţenia a vývoja, pamätné
a jubilejné knihy
Rukopisy významných prednášok, referátov, prejavov
a diskusných vystúpení vedúcich zamestnancov organizácie
a ďalších zamestnancov zariadenia a pod.

A-5

Spoločenské akcie, konferencie
Základná dokumentácia (vrátane fotografií ) o spoločensky
významných a kultúrnych akciách organizovaných zariadením
Významné návštevy (záznamy, fotografie a podobne)
Pozvánky, zabezpečenie účasti, ubytovanie, stravovanie
Protokoly, správy, zápisy o priebehu s prílohami
vlastné alebo iné s účasťou zástupcov zariadenia
Zoznamy účastníkov, programy

A-5
A-5
5

Informačná sluţba
Informácie poskytované zariadením oznamovacím
prostriedkom, verejnosti a pod.

A-5

5
5

5

AGENDA LIEČEBNO - PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
B.1.
B.1.1.1.

Zdravotná dokumentácia (chorobopis)
Zdravotná dokumentácia, ktorú vedie všeobecný lekár
a gynekológ

B.1.1.2.
Zdravotná dokumentácia (chorobopisy)
PODS-01-2019_04_25
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20
(po smrti osoby)
20
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(od posledného poskytnutia
zdravotnej starostlivosti)
B.1.2.
Záznamy o chorých vyšetrovaných a neprijatých
5
B.1.3.
Hlásenie o prijatí a prepustení
5
B.1.4.
Denné hlásenie o počte chorých
5
B.1.5.
Denné pracovné záznamy
5
B.1.6.
Výkazy o činnosti
5
B.1.7.
Lekárske správy - nálezy z oddelení, ambulancií neprijatých
pacientov - ak nie sú súčasťou chorobopisu, dispenzárnej alebo
zdravotnej karty
5
B.1.8.
Sprievodné listy (sprievodky) pre rôzne vyšetrenia
3
B.1.9.
Prevádzkové denníky (knihy) a záznamy pre rádiodiagnostiku
a rádioterapiu, biochemické vyšetrenia, rozbory moču,
rehabilitačnú starostlivosť
5
B.1.10.
Knihy rozborov
5
B.1.11.
Ročné prehľady z rtg pracovísk o zbere upotrebených
ustaľovačov a rtg snímok
3
B.1.12.
RTG snímky
5
B.1.13.
Evidencia chorých vrátane doporučenia a záznamov
o priebehu liečenia (rehabilitácie)
B.1.14.1.
v ambulantnom zariadení
5
B.1.14.2.
v lôţkovom zariadení
10
B.1.15.
Operačné knihy nemocničné (sálové) – podľa odborov
20
B.1.16.
Anesteziologická kniha
20
B.1.17.
Operačná dokumentácia (okrem predpisov)
5
B.1.18.
Rozpisy operácií
1
B.1.19.
Beţné zdravotné posudky týkajúce sa liečeb. prev. star.
5
B.1.20.
Plány preventívnych prehliadok
3
B.1.21.
Zdravotná prevencia
5
B.1.22.
Záznamy o osobnej dozimetrii zamestnanca pracoviska
30
B.1.23.
Výkazy o činnosti pracoviska
B.1.23.1.
mesačné, štvrťročné
5
B.1.23.2.
ročné
10
B.1.24.
Lekárske denníky sledovaných prác pre štatistické údaje
A-5
B.1.25.
Zdravotný prieskum (súhrnné výsledky)
A-5
B.1.26. 1
Rozbory chorobnosti, výkazy, štatistiky - dlhodobé
A-5
B.1.26.2
Rozbory chorobnosti, výkazy, štatistiky – krátkodobé
5
B.1.27.
Ročné výkazy o činnosti patologicko-anatomického
oddelenia - prosektúry
10
B.1.28.
Sprievodné listy k zásielke histologického materiálu
2
B.1.29.
Zápisné knihy nekroptického laboratória
3
(po ukončení knihy)
B.1.30.
List o prehliadke mŕtveho (zakladá sa do matriky) – je
súčasťou zdravotnej dokumentácie
20
B.1.31.
Psychiatrické ambulantné chorobopisy vrátane vloţiek
a doplnkov, napr. vyšetrenie pri prijatí, odhlásení,
alebo prepustení narkomana
20
(po vyradení z evidencie)
B.1.32.
Psychologické výskumy
10
B.1.33.
Evidenčné štítky (kartotéka) pacientov pri prvom vstupe
na psychiatrické ambulantné vyšetrenie
20
(po vyradení z evidencie)
B.1.34.
Štatistický psychiatrický lístok
20
(po vyradení z evidencie)
B.1.35.
Evidencia psychotikov
20
(po vyradení z evidencie)
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B.1.36.

B.1.37.
B.1.38.
B.1.39.
B.1.40.
B.1.41.
B.1.42.
B.1.43.
B.1.44.
B.1.45.
B.1.46.
B.1.47.
B.1.48.
B.1.49. 1
B.1.49.2
B.1.49.3

B.1.50.
B.1.51.1.
B.1.51.2.
B.1.52.
B.1.53.
B.1.54.

B.1.55.

B.1.56.

B.1.57.
B.1.58.
B.1.59.
B.1.60.
B.1.61.
B.1.62.
B.1.63.
B.1.64.
B.1.65.
B.1.66.

Písomnosti o zistení príčiny a okolností samovraţdy
samovraţedného pokusu (písomné materiály pre študijné
spracovanie)
20
Menná evidencia pokusov o samovraţdy
20
Hlásenie (štvrťročné, polročné, ročné) o dokončených
a nedokončených samovraţdách
5
Mesačné výkazy výberových prípadov ukončených
ochorení
10
Výkaz kontrolných prehliadok lekárskych a orgánov
liečebného dozoru
5
Posudky o zdravotnom stave jednotlivých zamestnancov
5
Pracovná neschopnosť
5
Prehľady a výkazy o zdravotnej starostlivosti
a zdravotnom stave zamestnancov dlhodobé
A-5
Hlásenie chorôb z povolania
70
(od narodenia osoby)
Doklady o preradení na inú prácu (odovzdávajú sa
i osobnému oddeleniu)
5
Písomnosti o opatreniach proti šíreniu nemocničných nákaz
5
Písomnosti o dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii
3
Ambulantné a obvodné knihy
5
Stanica rýchlej zdravotnej pomoci
10
Traumatológia
10
Ostatné
1
(zistené údaje z nich sa prepisujú do zdravotného záznamu
evidovaného)
Pôrodná kniha
A-20
Novorodenecké záznamy
20
Správa o rodičke
20
Index (hospitalizovaných pacientov na jednotlivých
oddeleniach)
10
Dispenzárna karta (odborné ambulancie)
20
(po poslednom zázname)
Ambulantná karta (údaje sa prenášajú do zdravotnej
dokumentácie u všeobecného lekára)
5
(po poslednom zázname)
Záznamy z vyšetrenia (EKG, EEG, EMG, ECHO a iné …)
pokiaľ ich ústav uţ nepotrebuje k beţnej vedeckej práci
a nie sú súčasťou inej zdravotníckej dokumentácie
3
Zdravotné prehliadky a psychologické testy (na vydanie
vodičského preukazu, zbrojného pasu a iné...)
- údaje prechádzajú do zdravotného záznamu u všeobecného
lekára
3
Sesterské hlásenie (ak nie je súčasťou chorobopisu)
1
(po poslednom zázname)
Zúčtovací doklad z odd. a ambulancie (bodovacie tlačivá
pre poisťovne – kópie)
1
Anesteziologické záznamy
5
Stanica RZP – hlásenia o výjazdoch
3
Knihy ošetrení a evidencie liekov
5
Potvrdenky o odovzdaní a prevzatí osobných vecí
5
Skríning
5
Darkyňa materského mlieka
5
Očkovanie (Synagis, iné)
5
Odborné hlásenie
5
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B.2.
B.2.1.
B.2.2.

B.3.
B.3.1.
B.3.2.
B.3.3.
B.3.4.
B.3.5.

Ambulantná starostlivosť všeobecného lekára
Mesačné prehľady o činnosti závodného lekára
Denné záznamy závodného lekára prenáša sa do zdravotného záznamu poistenca

2
2

Poliklinický spôsob práce
Rozpisy sluţieb, evidencia odpracovaných hodín, absencie, nadčasy
Písomnosti o seminárnych školeniach
Záznamy o ambulantne vyšetrovaných chorých
Záznamy o priebehu ošetrenia (vyšetrenia) z odborných
ambulantných zariadení
Lekárske správy – nálezy z ambulancií neprijatých pacientov
- pokiaľ nie sú súčasťou dispenzárnej alebo ambulantnej karty

3
3
5
5
5

Dokumentácia povahy ochrany zdravia
pred ionizujúcim ţiarením
B.4.1.
Záznamy o pobyte osôb, ktoré navštívili kontrolované pásmo
30
(od skončenia prac. pomeru zamestnanca)
B.4.2.
Záznamy o charaktere práce s ionizujúcim ţiarením
30
(od skončenia prac. pomeru zamestnanca)
B.4.3.
Záznamy o spôsoboch vykonávania merania i mimo nich
30
(od skončenia prac. pomeru zamestnanca)
B.4.4.
Záznamy o výsledkoch lekárskych prehliadok pracovníkov
30
(od skončenia prac. pomeru zamestnanca)
B.4.5.
Záznamy o osobnej dozimetrii zamestnanca pracoviska
30
(od skončenia prac. pomeru zamestnanca)
B.4.6
Styk s odbornými inštitúciami
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva
- Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
- Nitriansky samosprávny kraj
- Zdravotné poisťovne
5
B.4.

B.5.
Lekáreň (nemocničná, verejná)
B.5.1.
Smernice, inštrukcie, poriadky, metodické pokyny
pre lekárenskú sluţbu
B.5.2.
Časové normy pre zásobovanie
B.5.3.
Písomnosti týkajúce sa poţiadaviek na zahraničné liečivá
a laboratórne chemikálie, poţiadaviek na mimoriadny
dovoz zahraničných liečiv
B.5.4.
Objednávacie knihy liečiv
B.5.5.
Písomnosti o/pri objednávkach liečiv, ţiadanky lekárov a
oddelení na lieky a zdravotnícky materiál a ich kópie
5
B.5.6.
Písomnosti o reklamáciách liekov a zdrav. materiálu
B.5.7.
Knihy o príjme a výdaji omamných látok (ópiová kniha)
B.5.8.
Protokoly o vykonanej kontrole kvality odobratých vzoriek
kvality odobratých vzoriek liečiv a chemikálií
5
B.5.9.
Protokoly o vykonanej kontrole kvality omamných látok
B.5.10.
Beţná korešpondencia týkajúca sa kontrolnej činnosti lekárne
B.5.11.
Správy o kvalite liečiv
B.5.12.
Záznamy o skúšaní liečiv, monitorovanie liečiv
B.5.13.
Hlásenie neţiadúceho účinku liekov
B.5.14.
Korešpondencia beţná
B.5.15
Elaboračná kniha, kartotéka /evidencia prípravy skúmadiel
B.5.16
Evidencia prípravy destilovanej vody
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2
(po strate platnosti)
3

3
3

5
10

10
3
5
15
5
3
3
3
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B.5.17.
Evidencia spotreby liekov a zdravotníckeho materiálu
B.5.18.
Lekársky predpis (recept, plne hradený pacientom)
B.5.19.1.
Osobitné lekárske predpisy označené šikmým modrým pruhom
B.5.19.2.
Osobitné veterinárne lekárske predpisy označené šikmým
modrým pruhom
B.6.
B.6.1.
B.6.2.
B.6.3.
B.6.4.
B.6.5.
B.6.6.
B.6.7.
B.6.8.
B.6.9.
B.6.10.
B.6.11.
B.6.12.
B.6.12.1.
B.6.12.2.
B.6.12.3.
B.6.12.4.
B.6.12.5.
B.6.12.6.
B.7.
B.7.1.
B.7.2.
B.7.3.

B.7.4.
z povolania
B.7.5.

Laboratóriá
Knihy analýz
Evidencie vzoriek
Kniţky laborantov a odborných zamestnancov
Laboratórne denníky, rozbory, skúšky
Pomocné záznamy rozborov vzoriek
Protokoly o odoslaní vzoriek, vstupné, medzi operačné
a výstupné kontroly
Ročné správy o činnosti
Rozbory vzoriek vrátane poţiadaviek, denných hlásení,
laboratórnych správ, kontrolných a mimoriadnych rozborov
Záznamy o posúdení vzoriek
Protokoly laboratórnych skúšok
Zápisné knihy laboratórií (s výnimkami)
Hematológia – Krvná banka
Objednávky a návratky transfúzneho materiálu
Záznamy o vyšetrení krvi
Denník (kniha) transfúzneho lekára
Záznam o inventarizácii zásob
Smernice, inštrukcie a metodické pokyny
Zápisné knihy Krvnej banky
Hygiena všeobecná
Smernice, inštrukcie a metodické pokyny
Písomnosti o výsledkoch hygienických šetrení,
meraní škodlivín (o hlučnosti, osvetlení, prašnosti, atď.)
Písomnosti o výsledkoch hygienických šetrení, meraní
škodlivín (ţiarenie, prašnosť, hluk, steril.) a nápravných
opatreniach
Písomnosti o nozokomiálnych nákazách a chorobách

B.7.6.

10
Písomnosti týkajúce sa čistenia a upratovania zdravotníckych
zariadení
Písomnosti týkajúce sa hygieny prevádzky

B.8.
B.8.1.

Hygiena výţivy - stravovanie
Smernice, inštrukcie a metodické pokyny

B.8.2.

Smernice pre organizáciu stravovania, stravovací poriadok

B.8.3.
Stravovacia komisia - ustanovenie, povinnosti, porady
B.8.4.
Písomnosti o hygiene stravovania
B.8.5.
Rámcové zmluvy o dodávkach potravín a iného tovaru
B.8.6.
Objednávky potravín, dodacie listy, doklady o príjme tovaru,
ak nie sú súčasťou faktúr
B.8.7.
Reklamácie dodávok, protokoly o chybách
(akosti, ceny, mnoţstva)
B.8.8.
Kalkulácia nákladov na stravovanie
B.8.9.
Rozvrhy stravy jedálnymi lístkami na obdobia
B.8.10.
Predpisy diétnej stravy pre oddelenia a celé zdravotnícke
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5
1
10
10

5
5
1
2
1
5
5
2
5
2
5

30
30
30
3
30
30

A-10
5

5

3
10

2
(po strate platnosti)
2
(po strate platnosti)
10
5
5
5
5
2
3
V1/Z0

zariadenie
B.8.11.
B.8.12.
B.8.13.
B.8.14.
B.8.15.

3
5
1
3
3

B.8.16.
B.8.17.
B.8.18.
B.8.19.

Skladové karty zásob tovaru
Závesný (priehradový) lístok
Výkazy spotrebovaných surovín
Výdajky a iné záznamy o výdaji potravín zo skladu
Inventúrne zoznamy zásob tovaru a iné písomnosti
o kontrolách stavu zásob (výpočty mánk, ocenenie zásob,
protokoly o poškodení, o stratách a pod.)
Písomnosti o zúţitkovaní zostatku potravín
Sťaţnosti na stravovanie
Vybavenie kuchýň, beţné písomnosti (neinventárne)
Jedálenské vybavenie, nádoby, príbory

5
1
5
3
3

B.9.
B.9.1.
B.9.2.
B.9.3.
B.9.4.
B.9.5.
B.9.6.
B.9.7.
B.9.8.
B.9.9.
B.9.10.
B.9.11.
B.9.12.
B.9.13.

Kniţnica
Denníky odbornej literatúry
Evidencia prírastkov
Plány činnosti
Prehľady o činnosti a prevádzke dlhodobé
Prehľady o činnosti a prevádzke krátkodobé
Protokoly o výsledku revízie kniţničných fondov
Súpisy kníh, kniţničné fondy, inventárne karty
Zoznamy katalógov (po ukončení prevádzkovej pouţiteľnosti)
Výpoţičnézápisy
Výkazy, prehľady, štatistiky
Výpoţičné knihy a katalógy
Výpoţičné lístky
Správy, výstriţky, informácie – vlastné, o zariadení

5
5
5
A-5
1
5
5
5
5
5
5
1
A-5

EKONOMICKÁ AGENDA A AGENDA INFORMATIKY
C.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5
C.1.6.

Výpočtová technika
Analytické prehľady o činnosti počítačov
Cenová dokumentácia
Dlhodobé koncepcie rozvoja výpočtovej techniky
Hodnotenie efektívnosti prevádzky počítača - dlhodobé
Nosiče dát:vstupných údajov: podľa charakteru údajov
riadiace (hlavné) programy (ukáţky)
Bezpečnostné a uţívateľské predpisy pre manipuláciu
s programami

10
5
A-5
5
5
2
(po strate platnosti)
A –5
3
5
10

C.1.7.
C.1.8.
C.1.9.
C.1.10.

Evidencia programov
Programátorské príručky
Lekárska kniţnica
Kybernetická bezpečnosť

C.2.
C.2.1.
C.2.2.

Finančné záleţitosti
Analýzy finančného hospodárenia
Analýzy investícií

10
10

C.2.3.

Limity vlastnýchnákladov

10

C.2.4.
Plánové, operatívne kalkulácie
C.2.5.1
Rozpočty dlhodobé
C.2.5.2
Rozpočty krátkodobé
C.2.6.
Kontrola plnenia rozpočtov beţná
C.2.7.
Limity, ukazovatele a ostatné podklady
C.2.8.
Rozpočtové záznamy s funkciou účtovných dokladov
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10
A-10
10
10
10
10
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C.2.9.
C.2.9.1.
C.2.9.2.

Správa o vyhodnotení výsledkov plnenia rozpočtu
- dlhodobé
- krátkodobé

A-10
10

C.2.10.

Evidencia pohľadávok a záväzkov

10

C.2.11.
C.2.12.
C.2.13.

Upomienky, likvidácia
Vymáhanie pohľadávok /poplatky, nedopl. nájomného/
Výpisy z účtov

3
5
5

C.2.14.
C.2.14.1.
C.2.14.2.
C.2.14.3.

Poplatky
Notárske, arbitráţne
Správne
Súdne

C.3.
C.3.1.
C.3.2.
C.3.3.

Účtovníctvo
Účtovné zostavy
Účtovné osnovy
Protokoly o prerokovaní hodnotenia a schvaľovania
hospodárskych výsledkov a ročné účtovné uzávierky
Knihy došlých a odoslaných faktúr
Faktúrydošlé a odoslané
Investičné knihy faktúr a investičné faktúry
Knihy nákladov
Audit (ročný)
Urgencie
Stravné lístky
Účtenky za hotové
Daňová agenda, dane, dávky, poplatky
Ostatné pomocné písomnosti účtovnej evidencie

C.3.4.
C.3.5.
C.3.6.
C.3.7.
C.3.8.
C.3.9.
C.3.10.
C.3.11.
C.3.12.
C.3.13.

5
5
5
10
10
10
10
10
10
2
A-10
2
2
2
10
10

C.4.

Mzdy a platy

C.4.1.

Daň zo mzdy (všetky záznamy)

10

C.4.2.
C.4.3.
C.4.4.

Dávky nemocenského poistenia (likvidácia, zúčtovanie)
Deponované mzdy
Doklady mzdové a platové (napr. priznanie tarifnej
a kvalifikačnej triedy, úpravy platov, zmeny platov,
mzdové mesačné uzávierky)
Doklady o výplate miezd, platov a prémií
Exekúcie (po vybavení)
Jednorázové zostavy miezd a platov
Katalógy (prác, tarifné, kvalifikačné, funkčné, mzdové)
vlastné
Koncepcia vývoja a plány rozvoja miezd - vlastné
Mzdová situácia v organizácii (závaţné záznamy, rozbory,
správy, vlastné predpisy)
Mzdové listy alebo účtovné záznamy, ktoré ich nahrádzajú
Odvody z objemu miezd
Osobné platy a dôchodky
Podklady pre výpočet miezd a platov (doklady o absencii,
osobnom ohodnotení, pracovné lístky, prémiové listy,
výkazy odchýlok a pod.)
Podmienky hmotnej zainteresovanosti
Pohyblivé zloţky (prémie a odmeny)
Pracovné zostavy (inštrukcie, výpisy chýb, údajové mzdové
úpravy hodín, zráţky a pod.)
Rozbory a analýzy mzdového vývoja vlastné
Dlhodobé

10
10

C.4.5.
C.4.6.
C.4.7.
C.4.8.
C.4.9.
C.4.10.
C.4.11.
C.4.12.
C.4.13.
C.4.14.

C.4.15.
C.4.16.
C.4.17.
C.4.18.
C.4.18.1.
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5
5
5
10
10
10
50
10
5

5
5
10
1
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C.4.18. 2.
C.4.18. 3.
C.4.18. 5.
C.4.18. 8.
C.4.19.
C.4.20.
poisťovne
C.4.21.

Krátkodobé
Výplatné listiny (ak nenahradzujú mzdové listy)
Vyúčtovanie miezd a platov
Zráţky zo mzdy
Registre mzdových listov a evidenčných lístkov a zárobkov
Prihlášky, odhlášky, zmeny – sociálna poisťovňa a zdravotné

3
5
5
5
10

Poistenie zamestnancov – mesačné výkazy

10
10

C.5.
C.5.1.
C.5.1.1.

Majetok
Budovy
Evidencia a plány

C.5.1.2.

Obrazové záznamy (plány, fotografie, obrazy, náčrty a iné)

C.5.1.3.
C.5.1.4.
C.5.2.

Centrálna evidencia investícií
Časové plány stavieb
Dodávateľská dokumentácia stavebná a technologická
(výkresy, výpočty, dispozície, atesty, predpisy a iné) podnikov významných stavieb a akcií
Administratívne dohody o prevode správy majetku a vlastníckeho
práva k budovám a významným investíciám
Doklady o vlastníctve stavieb
Nábytok a kancelárske zariadenie (všetky záznamy)
Registre inventárnych kariet
Registre miestnych zoznamov a osobných listov DKP
Inventarizácia
Hlavné inventárne knihy
Inventárne karty
Inventárne súpisy a protokoly
Mimoriadna inventarizácia ku dňu vzniku
alebo zrušenia (otvorenia, likvidácie) organizácie
Návrhy na vysporiadanie inventúrnych rozdielov
Odpisy a odpočty
Plány inventarizácií, menovanie inventarizačných komisií
Pomocné inventúrne súpisy (registre kariet)
Prehľady, zostavy, súpisy, výkazy, zápisy
Záznamy o generálnej inventarizácii základných prostriedkov
Prevodky

C.5.3.
C.5.4.
C.5.5.
C.5.6.
C.5.7.
C.5.8.
C.5.9.1.
C.5.9.2.
C.5.9.3.
C.5.9.4.
C.5.10.
C.5.11.
C.5.12.
C.5.13.
C.5.14.
C.5.15.
C.5.16.

10
(po zbúraní stavby)
5
(po zbúraní stavby)
5
10

5
A-20
A-5
10
10
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5

C.5.17.

Prehľady odpisov (operatívna evidencia)

5

C.5.18.
C.5.19.
C.5.20.

Prehľady základných prostriedkov a predmetov postupnej
spotreby
Vyraďovacie rozhodnutia, protokoly, vyhlášky a výmery
Vyraďovacie protokoly

10
A-10
10

C.5.21.
C.5.21.1.
C.5.21.2.
C.5.21.3.

Pozemky
Projekty súhrnných pozemkových úprav
Pozemkové knihy (výpisy)
Dekréty pozemkového úradu pri pozemkovej reforme

5
5
10

C.5.22.
C.5.22.1.
C.5.22.2.
C.5.22.3.
C.5.22.4.

Plány a mapy:
- kópie ak nenahradzujú originál
- originály
- uţívateľské prevody pozemkov
- výkup pozemkov

3
5
10
10
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C.5.22.5.
C.5.22.6.
C.5.22.7.
C.5.23.
C.5.24.
C.5.25.
C.5.26.

- vyňatie pozemkov z PPF
- výpisy z evidencie nehnuteľností
- zmluvy o nadobudnutí a vlastníckeho práva
Pôda (ochrana, vyuţitie, konfiškácia, výmery, protokoly)
Pripomienky a pripomienkové konania
Privatizácia a privatizačné projekty
Polohopisné merania

30
10
10
10
5
50
5

C.5.27
C.5.27.1.
C.5.27.2.
C.5.27.3.

Parcelácia
Kópie máp, ak nenahradzujú originál
Mapy – originály
Výmery, protokoly, rozhodnutia, dokumentácia

3
5
10

C.6.

Pokladňa

C.6.1.

Plné moci

10

C.6.2.
C.6.3.
C.6.4.
C.6.5.
C.6.6.
C.6.7.
C.6.8.

10
10
10
1
10
10

C.6.9.
C.6.10.
C.6.11.

Pokladničná hotovosť – potvrdenia
Pokladničná sluţba a platobný styk
Pokladničné doklady ( denníky, knihy, bloky)
Pokladničné správy
Potvrdenky
Príručná pokladňa
Protokoly odovzdávacie, revízne, inventúrne, hlásenia
pokladničných diferencií, o mankách a pod.
Stornované nepouţité šeky
Pokuty
Preplatky pokladničné

C.7.
C.7.1.
C.7.2.

Sluţobné cesty
Príkazy k sluţobným cestám
Návrhy, povolenia, schválenia, príkazy na cestu

C.8.
Oceňovanie (odhady)
C.8.1.
Majetku, nehnuteľností, veľkých významných investícií,
škôd, nehôd veľkého rozsahu

10
3
10
10

10
10

A-10

PERSONÁLNA AGENDA
Personálna práca
Osobné spisy a záznamy s podobnou funkciou vrátane
zmlúv, platových dekrétov, dotazníkov, čestných prehlásení,
pracovných zmlúv,funkčného zaradenia, platových výmerov,
kvalifikačných posudkov a dokladov, výpočtov, ţiadostí o
rozviazanie pracovného pomeru, výstupných a prepúšťacích listov,
klasifikácia zamestnancov, dekréty o menovaní a iné
70
(od narodenia zamestnanca)
D.1.4.
Popisy prác a funkcií
5
D.1.5.
Odovzdávacie listiny, zoznamy, protokoly, záznamy
5
D.1.6.
Odovzdanie agendy inému zamestnancovi so spisovým
materiálom – protokol
5
D.1.7.
Pracovný reţim (všetky záznamy)
5
D.1.8.
Evidencia:
nástupov a výstupov
5
výpovedí
5
zamestnancov so skrátenou, zmenenou
pracovnou dobou, so zmenenou pracovnou
schopnosťou, cudzincov
5
D.1.
D.1.1.
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D.1.9.
D.1.10.
D.1.11.
D.1.12.
D.1.13.
D.1.14.
D.1.15.
D.1.16.
D.1.17.
D.1.18.
D.1.19.
D.1.20.
D.1.21.
D.1.22.

Hodnotenie zamestnancov
Jednorazové zistenia o stave, zloţení, kvalifikácií
a pod. zamestnancov
Jednotná evidencia zamestnancov- výkazy a formuláre
Konkurzy
Plány výchovy a vzdelávania
Povolenia k zamestnávaniu cudzincov
Poţiadavky a plány pracovných síl útvarov
Pracovnoprávna agenda beţná
Prehľady a výkazy o počte zamestnancov dlhodobé
Rozbory stavu pracovných síl dlhodobé
Stabilizácia zamestnancov
Súdne a trestné rozsudky a rozhodnutia týkajúce
sa zamestnanca

D.1.23.
D.1.24.
D.1.25.
D.1.26.
D.1.27.
D.1.28
D.1.29.
D.1.30.
D.1.31.
D.1.32.
D.1.33.
D.1.34.
D.1.35.
D.1.36.
D.1.37.
D.1.38.
D.1.39.
D.1.40.
D.1.41.
D.1.42.

Doklady o podpornej starostlivosti a sociálnej výpomoci
Komplexné programy starostlivosti o zamestnancov
a súhrnné správy o ich plnení
Stavy zamestnancov zariadenia - rozbory dlhodobé
Dovolenka (všetky záznamy) – vrátane plánu dovoleniek
Priepustky
Evidencia dochádzky
Evidencia práceneschopných
Hlásenia absencie - denné
Kontrola dochádzky
Opatrenia proti absencii
Štatistika chorôb z povolania
Analytická evidencia
Dohody o vykonanej práci a pracovnej činnosti
Dohody o spolupráci s inými inštitúciami
Dohody so študujúcimi popri zamestnaní
Materská dovolenka
Náhrada za dovolenku
Prekáţky v práci z osobných dôvodov
Evidencia nadčasových hodín
Opatrenia na obmedzenie nadčasovej práce
Príkazy k nadčasovej práci
Rozbory čerpania nadčasov

D.1.43.
D.1.44.
D.1.44.1.
D.1.44.2.

Zmluvy o hmotnej zodpovednosti
Kolektívna zmluva, rokovania s odborovou organizáciou
Sociálna starostlivosť o zamestnancov
Spolupráca s odborovou organizáciou

5
5
5
A-5
5
20
5
5
10
10
5
5
(po ukončení sporu)
5
10
10
1
3
2
3
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5

10
A-10
5
5

PRÁVNA AGENDA

E.1.
Správa majetku štátu
E.1.1.
Podklady k príprave zmlúv (rozhodnutia, nákresy, ponuky, zápisnice, návrhy,
pripomienky, odborné posudky, znalecké posudky, stanoviská, vyjadrenia) 5
E.1.2.
Zmluvy
E.1.2.1.
Kúpno-predajné zmluvy
10
E.1.2.2.
Zmluvy o prevode správy
10
E.1.2.3.
Zmluvy o nájme
10
E.1.2.4.
Zmluvy o zriadení vecného bremena
10
E.1.3.
Výpovede zmlúv
10
PODS-01-2019_04_25

~ 36/60 ~

V1/Z0

E.2.
E.2.1.
E.2.2.
E.2.2.1.
E.2.2.2.
E.2.2.3.
a záznamy
E.2.3.
E.2.3.1.
E.2.3.2.
E.2.3.3.
E.2.3.4.

Správa pohľadávok štátu
Upomienky, výzvy, dohody o splátkach, dohody o odklade platenia,
dohody o započítaní pohľadávok
5
Súdne spory
Podklady k príprave ţalôb
5
Ţaloby, podania, vyjadrenia, opravné prostriedky
5
Súdne listiny (výzvy, uznesenia, rozsudky, platobné rozkazy, zápisnice)
10
Exekučné konanie a trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
Návrhy na exekučné konanie, podania, návrhy, ţiadosti
5
Exekučné príkazy, upovedomenia, vyjadrenia súdneho exekútora
5
Uznesenia súdov
20
Rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok
10

E.3.
Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie a lekárske posudky
E.3.1.
Ţiadosti o poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie a vyhotovenie
lekárskeho posudku
5
E.3.2.
Výpisy a kópie zo zdravotnej dokumentácie, lekárske posudky
5
E.4.
Občiansko-právne konania
E.4.1.
Ţaloby, podania, vyjadrenia, opravné prostriedky
5
E.4.2.
Súdne listiny (výzvy, uznesenia, rozsudky, platobné rozkazy, zápisnice)
a záznamy
10

E.5.
E.5.1.
E.5.2.

Kontakt so zdravotnými poisťovňami
Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Protokoly o kontrole, námietky, prílohy

10
5

E.6.
E.6.1.
E.6.2.

Klinické štúdie
Podklady k príprave zmlúv
Zmluvy o klinickom skúšaní

15
15

E.7.
E.7.1.
E.7.2.
E.7.3.
E.7.4.
E.7.5.

Zmluvy - Iné
Poistné zmluvy
Zmluvy o sterilizácii
Zmluvy o zabezpečení prania a ţehlenia
Darovacie zmluvy
Zmluvy o výpoţičke

10
10
10
10
10

PREVÁDZKOVO-TECHNICKÁ AGENDA
F.1.1.

Prevádzkové poriadky jednotlivých pracovísk

2
(po strate platnosti)

F.2.
Materiálovo – technické zásobovanie
F.2.1.
Evidenčné kartotéky zásobovania
F.2.2.
Hospodárske zmluvy, ponuky, dopyty, prijatia objednávok
F.2.3.
Dodacie listy
F.2.4.
Nákup
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F.2.5.
F.2.6.
F.2.7.
F.2.8.
F.2.9.
F.2.10.
F.2.11.
F.3.
F.3.1.
F.3.2.
F.3.3.
F.3.4.
F.3.5.
F.3.6.
F.3.7.
F.3.8.

F.4.
F.4.1.

Normatívy zásob ( stanovenie a zmeny)
Predpisy materiálno- zásobovacie
Protokoly o závadách, reklamácii
Situačné správy o nákupných moţnostiach, prieskum trhu
Zoznamy a cenníky
Návody ( k obsluhe, pracovné)
Súpisy materiálových zásob
Verejné obstarávanie
Poţiadavkové listy
Objednávky
Kniha objednávok
Verejná súťaţ – korešpondencia
Verejná súťaţ – ponuky uchádzačov
Verejné obstarávanie – proces
Interná agenda verejného obstarávania
Prieskum trhu – dokumentácia

F.4.5.

Odpady a ich evidencia
Evidenčné a identifikačné listy zvláštnych
a nebezpečných odpadov
Kópie faktúr za zneškodnenie odpadov a za dopravu
Plány odpadového hospodárstva
Plány opatrení v prípade havárií, predpisy, zaobchádzanie
so škodlivými látkami v prevádzkach
Sprievodné listy

F.5.
F.5.1.

Voda, ovzdušie
Rozbory vôd

F.5.2.

Vnútropodniková korešpondencia, kópie príkazov
týkajúcich sa ovzdušia, vody, odpadov
Vodohospodárske povolenia, rozhodnutia
správnych orgánov

F.4.2.
F.4.3.
F.4.4.

F.5.3.

F.5.4.

5
5
5
5
3
3
5

5
5
5
5
5
10
5
5

10
5
5
5
3

5

Zmluvy na dodávku pitnej a úţitkovej vody
a vypúšťanie do verejnej kanalizácie

10
5
(po strate platnosti)
5
(po strate platnosti)

F.6.

Rozvod elektriny a plynu

F.6.1.

Beţné prevádzkové záznamy

5

F.6.2.
F.6.3.

Technická dokumentácia počas pouţiteľnosti
Počítadlá ( elektromery, plynomery, vodomery) evidencia spotreby, záznamy

1
3

F.7.

Previerky

F.7.1.

Zápisy, správy a posudky závaţného významu

5

F.8.
F.8.1.
F.8.2.
F.8.3.
F.8.4.

Údrţba budov
Organizačné schémy
Situačné plány zariadenia
Ţiadanky na opravu
Knihy objednávok, opráv, údrţby

5
10
1
3

F.8.5.

Meracie prístroje (evidencia, údrţba)

3
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F.8.6.
F.8.7.
F.8.8.
F.8.9.
F.8.10.
F.8.11.
F.8.12.
F.8.13.
F.8.14.
F.8.15.
F.8.16.
F.8.17.
F.8.18.
F.8.19.
F.8.20.
F.8.21.
F.8.22.
F.8.23.
F.8.24.
F.9.
F.9.1.
F.9.2.
F.9.3.
F.9.4.
F.9.5.
F.9.6.
F.9.7.
F.10.
F.10.1.
F.10.2.
F.10.3.
F.10.4.
F.10.5.
látok
F.10.6.
F.10.7.
F.10.8.
F.11.
F.11.1.
F.11.2.
F.11.3.

Doklady o revíziách technického zariadenia, prístrojov
a strojov, východzie revízne správy (po likvidácii)
Evidencia a preskúšavanie zváračov
Generálne opravy (všetky záznamy)
Kalkulácie opráv
Knihy opráv
Údrţba mechanizmov
Opravy a ciachovanie (záznamy)
Plán údrţby
Preventívne opravy (všetky záznamy)
Rozdelenie zamestnancov na opravy, týţdenné rozvrhy opráv
Sledovanie opráv jednotlivých zariadení
Údrţba beţná (kúrenie, upratovanie, čistenie, osvetlenie)
Výkazy o spotrebe materiálu
Výkazy práce
Zoznamy prostriedkov na údrţbu
Montáţne výkazy práce
Odovzdávacie protokoly o ukončení montáţnych prác
Príkazy, listy, rozpisy a rozpisky
Výťahy (všetky záznamy)
Prevádzkové havárie a poruchy
Havarijný plán
Hlásenia, správy, protokoly s dokumentáciou o haváriách
a škodách veľkého rozsahu
Kniha havarijných udalostí
Hlásenia, protokoly, správy o poruchách veľkého
významu a rozsahu
Knihy porúch
Opatrenia proti poruchovosti
Renovácia náhradných dielov a ich oprava

5
5
5
5
10
5
5

Dopravná sluţba
Evidencia čerpania PHM – benzínu a nafty
Denné záznamy výkonu vozidiel
Príkazy na jazdu
Poistenie vozidiel + poistenie zákonnej zodpovednosti vozidiel
Ţiadanky na prepravu + porovnanie spotreby pohonných

3
3
3
5

Účtovné doklady + výdajky
Poţiadavkové listy
Ostatná agenda – korešpondencia

3
10
5
5

Dispečerská sluţba
Údrţba, opravy a prevádzka vozidiel
Knihy jázd
Dispečerský denník

5
3
2

Investičná činnosť
Fotodokumentácia vlastných stavieb
Geometrický plán so zameraním stavby
Hlásenia
Investičných zmien a nepouţívaných investícií
O plnení plánu investícií
O stave investícií
Investičné štúdie, zámery a úlohy vrátane posudkov
a schvaľovacích protokolov
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F.12.
F.12.1.
F.12.2.
F.12.3.
F.12.3. 1.
F.12.3. 2.
F.12.3. 3.
F.12.4.

5
5
5
3
5
3
3
5
3
1
3
3
3
3
3
5
5
3
5

A-5
5
1
5
3
A-5
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F.12.5.
F.12.6
F.12.7.
F.12.8.
F.12.9.
F.12.10.
F.12.11.
F.12.12.
F.12.13.
F.12.14.
F.12.15.

Koncepcia a organizácia investičnej výstavby
a reprodukcie základných fondov
Mapy a plány nehnuteľností vlastné
Náklady: súhrnné (výkazy a prehľady)
Neuskutočnené projekty všetkých stupňov:
s tvorivým, objavným a novátorským riešením
Ohlásenie drobných stavieb
Pasporty vlastných stavieb
Plány investičnej výstavby
Ponuky investícií
Posudky k významným akciám, stavbám a projektom
Poverenie k stavebnému dozoru
Povolenia k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky
predčasného uţívania stavby
povolenie a kolaudačné rozhodnutie

F.12.16.
F.12.17.
F.12.18.
F.12.19.

F.12.20.

F.12.21.

F.12.22.
F.12.23.
F.12.24.
F.12.25.

F.12.26.

F.12.27.
F.12.28.

Preberanie, prevody, odovzdávanie, oceňovanie
významných investícií
Prehľady o vyuţití kapacít strojov a zariadení
Príprava dokumentácie ako projektové úlohy programy
výstavby
Projektové doklady a podklady ako napr. pomocné výkresy,
náčrty, údaje a rozbory, konštrukčné, technologické, montáţne,
uţívacie ekonomické, cenové rozpočtové čiastkové prieskumy,
výpočty
Projektové súťaţe:
odmenené návrhy
podmienky
výsledky, odmeny, ceny (ukáţky)
Protokol:
o schválení investičného zámeru
o odovzdaní a prevzatí stavby (stroja)
o uvedení stavby (stroja) do prevádzky
Rozpočty celkových nákladov, stavieb a akcií
Štatistiky, prehľady, výkazy, hlásenia, informácie
o investičnej výstavbe a plnení plánu
Verejná súťaţ - vypísanie, vyhodnotenie
Vyúčtovanie stavieb:
čiastkové
záverečné a súhrnné
Zápisy:
o prerokovaní dokumentácie
o prerokovaní rozpočtu a jeho prekračovaní
o prevzatí budovy a stavieb
o prevzatí strojov alebo zariadení
z kontrolných dní
z koordinačných schôdzok
Záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby
Kolaudácie protokoly, výmery a rozhodnutia

Správa registratúry, poštová sluţba
Bezpečnosť a protipoţiarna ochrana registratúrnych
stredísk (ústredných spisovní) a príručných registratúr
(spisovní)
F.13.2.
Registratúrne denníky
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5
A-5
5
10
5
5
5
5
5
10
5
(po zbúraní)
5
(po zbúraní)
5
(po zbúraní)
5
5
5

10
5
5
5
5
5
5
10
5
5
5
10
10
5
5
5
5
5
5
5
(po zbúraní)

F.13.
F.13.1.

5
10
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F.13.3.
F.13.4.
F.13.5.
F.13.6.
F.13.7.
F.13.8.
F.13.9.
F.13.10.
F.13.11.

Odovzdávacie zoznamy spisov do registratúrnych stredísk
Orientačné a evidenčné pomôcky (lokácia, registre, katalógy)
po vyradení záznamov z registratúrneho strediska
Previerky a kontroly dodrţiavania registratúrneho poriadku
a registratúrneho plánu
Návrhy na vyradenie, zoznamy, rozhodnutie
Prírastkové knihy registratúrnych stredísk
Odtlačky pečiatok organizácie
Plné moci pri preberaní zásielok, podacie
a doručovacie lístky a dokumentácia poštovného styku
Doporučené zásielky (podacie a doručovacie zošity)
Poplatky poštovné
Obálky v predpísaných prípadoch treba pripojiť
k podaniu, inak zničiť bez vyraďovacieho konania
Faxy - ak nahrádzajú záznam alebo iné doklady
(napr. objednávky a pod.), posudzujú sa podľa druhu
nahradzovaných záznamov

10
3
5
A-10
10
A-5
3
3
5

F.14.

Xerografia

F.14.1.

Evidencia rozmnoţovacích pomôcok a zariadení

1

F.14.2.
F.14.3.
F.14.4.

Ţiadanky
Protokoly o zničení
Tlačivá vlastné (ukáţky)

1
1
5

F.15.
F.15.1.
F.15.2.
F.15.3.
F.15.4.
F.15.5.

Spoje a spojová sluţba
Opravy a údrţba
Prevádzka telefónnych zariadení
Evidencia medzimestských a medzinárodných hovorov
Telefónne zoznamy vlastné ( ukáţky)
Vyúčtovanie telefónnych hovorov

F.16.

Pranie a údrţba bielizne

F.16.1.

Hospodárske zmluvy na pranie bielizne dodávateľsky

F.16.2.
F.16.3.

Pomocné záznamy (prehľady) o praní bielizne a oprave
bielizne
Objednávky prania bielizne v iných podnikoch (dodávateľsky)

2
2

F.17.
F.17.1.
F.17.2.
F.17.3.

Ochrana organizácie
Denné hlásenia
Návštevné knihy
Povolenia vstupu, priepustky, sluţobné poverenia

1
3
3

F.18.
F.18.1.
F.18.2.
F.18.3.
F.18.4.
F.18.5.
F.18.6.

Bytová agenda, bytové hospodárstvo
Vyúčtovanie nájomného a sluţuieb s bývaním
Ţiadosti o byt
Prideľovanie bytov, odovzdané byty
Nedoplatky bytov za nájomné a sluţby s bývaním
Ţiadanky na opravy a údrţba bytov
Zápisnice z bytovej komisie

AGENDA KRÍZOVÉHO RIADENIA
G.1.
Krízové riadenie
G.1.1.
Hospodársko-mobilizačné prípravy, plánovacie podklady
G.1.2.
Kontrola situácie CO v zariadení
G.1.3.
Materiálne zásobovanie a financovanie
G.1.4.
Operačné podklady
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3
3
A-5
5

10

A – 10
5
5
10
5
A – 10

5
5
5
5
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G.1.5.
G.1.6.
G.1.7.
G.1.8.
G.1.9.

Správy, hlásenia, pokyny, inštrukcie
Školenia, prednášky, pomôcky
Vojenská evidencia
Výcvik zamestnancov CO
Pokyny, inštrukcie po strate platnosti

AGENDA BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŢIARNA OCHRANA
H.1.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
H.1.1.
Dokumentácia o rizikových pracoviskách
H.1.2.
Evidencia prašnosti na pracoviskách
H.1.3.
Evidencie
H.1.4.
Hlásenia o pracovných úrazoch: - ľahkých
- smrteľných a ťaţkých
H.1.5.
Hlásenia o stave bezpečnosti: - krátkodobé
- ročné, dlhodobé
H.1.6.
Inšpekcia bezpečnosti práce: - protokoly o vykonaní dozoru
- udelenie pokút (ukáţky)
H.1.7.
Knihy inštruktáţí o bezpečnosti práce
H.1.8.
Komplexné previerky bezpečnosti práce
H.1.9.
Koncepcie a plány
H.1.10.
Ochranné pomôcky: evidenčné karty, výdajné
a likvidačné listy
H.1.11.
Opatrenia k zvýšeniu BOZP
H.1.12.
Periodické kontroly
H.1.13.
Plán techniky bezpečnosti práce
H.1.14.
Plány ozdravných opatrení a správy o ich plnení
H.1.15.
Prevencia
H.1.16.
Previerky bezpečnosti práce: - čiastkové
- komplexné
H.1.17.
Prehľady a výkazy o stave bezpečnosti a hygieny práce:
- krátkodobé
- dlhodobé
H.1.18.
Protipoţiarny poriadok
H.1.19.
Sledovanie a opatrenia proti hlučnosti a pre zniţovanie vibrácií
H.1.20.
Schvaľovanie prevádzok
H.1.21.
Školenia BOZP (programy) a protokoly o osvedčení
o vykonanej skúške zo znalostí pravidiel BOZP
H.1.22.
Technické bezpečnostné zariadenia
H.1.23.
Záznamy o kontrolách a dodrţiavaní predpisov
H.1.24.
Záznamy o prvej pomoci (ukáţky)
H.1.25.
Zoznamy prác a pracovísk zakázaným ţenám, tehotným ţenám
a mladistvým (ukáţky)
H.1.26.
Hlásenia, protokoly, výkazy a prehľady, spory a náhrady
nehôd veľkého rozsahu a závaţného významu (ukáţky)
H.1.27. Konanie o náhradách:
odškodňovacia komisia (zápisy)
protiúrazová propagácia (plagáty, letáky- ukáţky) - vlastná
protokoly, rozhodnutia, rozsudky, zmierenia, ţaloby
v závaţných prípadoch
ťaţké a smrteľné úrazy
Poţiarna ochrana (PO)
Evidencie
- hasičskej techniky
- hasičských hliadok
- poţiarov
PODS-01-2019_04_25
~ 42/60 ~

5
5
3
5
1

20
5
5
5
5
5
A-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10

H.2.
H.2.1.

5
5
5
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- inštruktáţe a školenia
- klasifikácia výrobných objektov a zariadení
z hľadiska PO
- kontroly dodrţiavania protipoţiarnych opatrení
- odborné posudky a správy z kontrol
- kniha poţiarov
- poţiarne rozkazy
- prevencia, školenia, výcvik
- správy, protokoly a vyšetrovanie závaţných poţiarov,
ich príčin ( vrátane dokumentácie)
- zápisy previerkovej komisie BOZP a PO

5
10
3
5
5
3
5
5
5

AGENDA KONTROLY A SŤAŢNOSTÍ
I.1.
Kontrola a sťaţnosti
I.1.1.
Sťaţnosti, podnety a oznámenia vrátane šetrenia
a prerokovávania - interné
I.1.1.1.
Sťaţnosti, podnety a oznámenia vrátane šetrenia
a prerokovávania – externé, pacienti
I.1.2.
Protokoly z vyšetrovania krádeţí a nedostatkovz hľadiska
organizácie
I.1.3.
Správy o kontrolách, revíziách a previerkach vlastných
(vnútorná ), príkazy na odstránenie nedostatkov
I.1.4.
Správy o kontrolách, revíziách a previerkach
nadriadených orgánov
I.1.5.
Evidencia sťaţností a oznámení
I.1.6.
Regresné konanie
I.1.7.
Slobodný prístup k informáciám
VEDECKO-VÝSKUMNÁ ZÁKLADŇA (VVZ) – SCREENING
J.1.1.
Spolupráca a kooperácia pri riešení úloh
J.1.2.
Úvodné štúdie úloh a pracovné podklady
J.1.3.
Výskumné štúdie
J.1.4.
Zápisy o odovzdaní vyriešených úloh
J.1.5.
Podkladová dokumentácia
J.1.6.
Dokumentácia o klinickom skúšaní liekov
J.1.7.
Agenda etickej komisia (súvisiaca s klinickým skúšaním)
MARKETING
K.1.1.
Databázy
K.1.2.
Akcií a podujatí
K.1.3.
Činnosti
K.1.4.
Prieskum a testovanie trhu
K.1.5.
Aktívny prieskum
K.1.6.
Evidencia a analýza získaných informácií
K.1.7.
Rozbory potrieb trhu
K.1.8.
Zavádzanie nových produktov
K.1.9.
Spokojnosť zákazníkov – vyhodnotenie
K.1.10.
Trend dopytu na regionálnom trhu
K.1.11.
Prieskum konkurencie
K.1.12.
Marketingový plán trţieb
K.1.13.
Obchodné katalógy vyrábaných a ponúkaných produktov
K.1.14.
Marketingové aktivity – organizácia
K.1.15.
Sponzoring – tvorba programov
K.1.16.
Reklama a propagácia (ukáţky)
K.1.17.
Plán nákladov na dokumentačnú činnosť
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5
5
5
A-10
A-10
5
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5

15
15
A-15
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15
15
15

5
2
2
3
5
5
5
5
5
5
2
10
10
5
2
5
5
V1/Z0

VŠEOBECNÁ AGENDA
X.1.1.
Beţná korešpondencia
X.1.2.
Korešpondencia s MZ SR
X.1.3.
Korešpondencia so zdravotníckymi zariadeniami
X.1.4.
Korešpondencia so zdravotnými poisťovňami
X.1.5.
Korešpondencia s Asociáciou fakultných nemocníc
X.1.2.
Rozpisy úloh
X.1.4.
Duplikáty (multiplikáty)
X.1.5.
Ostatné záznamy
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Príloha č. 2 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky

PREZENTAČNÁ PEČIATKA

FNsP – Nové Zámky
PODATEĽŇA
Došlodňa:
Číslo:
Vybavuje:
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Príloha č. 3 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky

OBSAH SPISU
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Názov organizačnej zloţky:
Vec:
Por.
č.
zázn.
001
002
003
..
N

Číslo spisu:
Dátum
doručenia/
odoslania

Odosielateľ/
adresát

Vec

Počet
príloh

Dátum
vybavenia

Spôsob
vybavenia

Vyhotovil:
Dňa:

PODS-01-2019_04_25
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V1/Z0

Príloha č. 4 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky
SPISOVÝ OBAL

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Oddelenie, úsek:

Číslo spisu:
Registratúrna
značka:
Lehota uloţenia:
Znak hodnoty:
Text:

SPISOVÝ

OBAL

Vec
Označenie veci spisu

Dátum evidencie:
Vybavuje:

Dátum uzatvorenia spisu:
PODS-01-2019_04_25
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V1/Z0

Príloha č. 5 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky

ŠTÍTOK S IDENTIFIKAČNÝMI ÚDAJMI
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Oddelenie, úsek:

Vec

Registratúrna
značka:

Znak hodnoty a
Lehota uloţenia:

Ročník spisov:

Poznámka:
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Príloha č. 6 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky

ZOZNAM SPISOV ODOVZDÁVANÝCH Z ORGANIZAČNÝCH ZLOŢIEK DO
REGISTRATÚRNEHO STREDISKA

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Oddelenie, úsek:
Dátum odovzdania:
Odovzdaný ročník:
Poradové
číslo
1.

Počet
RZ

Názov vecnej skupiny

Registratúrne stredisko
Podpis:

kusov

ZH – LU

Poznámka

Odovzdávajúca organizačná zloţka:
Podpis:

RZ - registratúrna značka, symbol ustanovený v registratúrnom pláne, skladá sa z veľkých písmen
abecedy a čísel
Názov vecnej skupiny – názov podľa registratúrneho plánu
ZH - znak hodnoty, na rozlíšenie dokumentárnej hodnoty sa spisy, záznamy označujú symbolmi A
alebo S
LU - lehota uloţenia doba uloţenia spisov, záznamov
Poznámka:
napr. do poznámky sa zapisuje znak “0”, t.j. neodovzdaný spis.
PODS-01-2019_04_25
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Príloha č. 7 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky

VÝPOŢIČNÝ LÍSTOK
Registratúrna značka:

Ţiadateľ (oddelenie, odbor):

Názov záznamu (spisu):

Vypoţičal:
(kto, kedy)

Podpis:
potvrdzujúci prevzatie:

Číslo spisu:

Vrátil:
(kto, kedy)

Podpis:
potvrdzujúci vrátenie:

Počet kusov/listov:
Poznámky:

PODS-01-2019_04_25

Prevzal a zaloţil:
(kto, kedy)
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Príloha č. 8 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Tel: +421 (0) 35 691 2111E-mail: email@nspnz.skWeb: www.nspnz.sk

REVERZ

...........................................................................................................................................
Názov organizácie: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Vaše číslo:
Naše číslo:
Výpoţičná lehota:
Dátum:

REVERZ
Ţiadateľ........................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Potvrdzujeme, ţe sme prevzali spis (záznam) ako výpoţičku od.................................
Zaväzujeme sa, ţe spis (záznam) bude bezpečne uloţený a pouţitý len v úradných miestnostiach a za tým
účelom, pre ktorý bol vypoţičaný. Ďalej sa zaväzujeme, ţe spis (záznam) vrátime v pôvodnom fyzickom stave,
usporiadaní a rozsahu, stanovenej lehote a dohodnutým spôsobom, a to do:.................................
Poţičaný bol tento spis (záznam) – údaje o spise sa uvedú podľa čl. 17, ods. 5
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Vrátené dňa: ...................
Meno a priezvisko zamestnanca
organizácie: .........................
Podpis: .....................................
Pečiatka:

PODS-01-2019_04_25

Vypoţičané dňa.........................
Meno a priezvisko
zástupcu ţiadateľa o výpoţičku:
..................................................
Podpis: ......................................
Pečiatka:
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Príloha č. 9 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Tel: +421 (0) 35 691 2111E-mail: email@nspnz.skWeb: www.nspnz.sk

NÁVRH NA VYRADENIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV
Fakultnánemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
●

●
Ministerstvo vnútra SR
Štátny archív v Nitre
Pracovisko Nové Zámky
Podzámska ul. 25
940 61 Nové Zámky

●
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

●
Vybavuje/linka

Miesto odoslania
dátum

Vec
Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov
- predloţenie
Podľa § 19 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov navrhujeme na vyradenie registratúrne záznamy pochádzajúce z činnosti ........, ktoré
uvádzame v pripojených zoznamoch.
Registratúrne záznamy usporiadané v súlade s Registratúrnym poriadkom z roku ..... navrhujeme vyradiť
takto:
1. záznamy so znakom hodnoty „A“ v počte ..... poloţiek z rokov .......odovzdať do archívu do Štátneho archívu
v Nitre, pobočka Nové Zámky.
2. záznamy bez znaku hodnoty „A“ v počte ..... poloţiek z rokov ....... odovzdať na zničenie.
Registratúrnezáznamynavrhnuténavyradeniesúuloţenépodľavecnýchskupínregistratúrnehoplánuplatného
časeichvzniku v registratúrnomstrediskuFakultnejnemocnice s poliklinikouNovéZámky.

v

Vyhlasujeme, ţe všetkým registratúrnym záznamom navrhnutým na vyradenie uplynula lehota uloţenia.
Vyhlasujeme, ţe registratúrne záznamy navrhnuté na vyradenie uţ nepotrebujeme pre svoju činnosť.
Ţiadame preto o posúdenie predloţeného návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov so znakom
hodnoty „A“ a bez znaku hodnoty „A“, ktoré sú uvedené v pripojených zoznamoch vecných skupín
registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie.
2 prílohy
Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie
Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie
Ing. Ľubica Bartošová, ekonomická riaditeľka ….................................................................................................
MUDr. Zoltán Danczi, medicínsky riaditeľ ….......................................................................................................
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Príloha č. 10 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Tel: +421 (0) 35 691 2111E-mail: email@nspnz.skWeb: www.nspnz.sk

ZOZNAM VECNÝCH SKUPÍN REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV SO ZNAKOM
HODNOTY ..A" NAVRHNUTÝCH NA VYRADENIE
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Príloha k návrhu na vyradenie
Číslo spisu:
Dátum

Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty "A"
navrhnutých na vyradenie

_______________________________________________________________________________
Por. RZ
Názov vecnej
ZH
Rozpätie
Mnoţstvo
Poznámka
č.
skupiny
LU
rokov
_______________________________________________________________________________

Vysvetlivky:
Por. č.
RZ
Vecná skupina
ZH
LU
Mnoţstvo
Poznámka

- poradové číslo (číslo poloţky)
- registratúrna značka
- názov podľa registratúrneho plánu
-znak hodnoty
-lehota uloţenia
-počet fasciklov, balíkov a podobne
-napríklad obmedzenie prístupu, fyzický stav a podobne
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Príloha č. 11 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Tel: +421 (0) 35 691 2111E-mail: email@nspnz.skWeb: www.nspnz.sk

ZOZNAM VECNÝCHSKUPÍN REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV BEZ ZNAKU
HODNOTY ..A" NAVRHNUTÝCH NA VYRADENIE
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Príloha k návrhu na vyradenie
Číslo spisu:
Dátum

Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty "A"
navrhnutých na vyradenie

_________________________________________________________________________________
Por. RZ
Názov vecnej
LU
Rozpätie
Mnoţstvo
Poznámka
č.
skupiny
rokov
_________________________________________________________________________________

Vysvetlivky:
Por. č.
RZ
Vecná skupina
LU
Mnoţstvo
Poznámka

- poradové číslo
- registratúrna značka
- názov podľa registratúrneho plánu
-lehota uloţenia
-počet fasciklov, balíkov, šanónov a podobne
-napríklad obmedzenie prístupu, fyzický stav a podobne
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Príloha č. 12 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Tel: +421 (0) 35 691 2111E-mail: email@nspnz.skWeb: www.nspnz.sk

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVÉ ZÁMKY,
Slovenská ulica 11 A
Výpis z chorobopisu
Číslo chorobopisu:

Meno:
Dátum narodenia, rodné číslo:
Bydlisko:

I. Hospitalizácia na oddelení:
II. Hospitalizácia na oddelení:
Diagnóza:

Poradové číslo na oddelení:
Oddelenie, klinika:

Vypoţičané dňa:
Prevzal (a):
Vrátené dňa:
Poznámky:
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Príloha č. 13 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky

VZOR HLAVIČKOVÝ PAPIER
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Tel: +421 (0) 35 691 2111E-mail: email@nspnz.skWeb: www.nspnz.sk

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo:

●

●

●

●

Vybavuje/linka

Miesto odoslania /
dátum

Automaticky doplní el.systém (NUNTIO)
Vec
Ţiadosť o sprístupnenie informácie
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len„zákon“ ) Vás ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona)
ţiadam o sprístupnenie informácie o stave vybavenia nášho návrhu na schválenie Registratúrneho
poriadku a Registratúrneho Plánu FNsP NZ. Návrh Vám bol zaslaný dňa 23.4.2019 pod číslom
GR/REK-2019-04-23/123.
Ako ţiadateľ ţiadam o sprístupnenie poţadovanej informácie elektronickou poštou na emailovú adresu
rada.kvality@nspnz.sk v zákonom stanovenej lehote.

S pozdravom
Titul, meno, priezvisko
podpis
Úsek/ GR
Odbor/oddelenie: REMK

PODS-01-2019_04_25

Verzia / strana
zo dňa: 1.5.2019
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Reg.značka: A.2.5
Znak hodnoty a lehota uloţenia: A-5

V1/Z0

Príloha č. 14 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky

ZOZNAM SKRATIEK PRACOVÍSK PODĽA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY K 1.4.2019

MANAŢMENT

PRACOVISKÁ
Úsek GR

SKRATKA

Sekretariát
Podateľňa
Referát BOZP
Právny referát
Referát manaţérstva kvality
Referát kontroly a sťaţností
Vlastná ochrana

SEGR
PODS
RBPO
PRAV
REMK
REKO
VOCH

Úsek ER
Sekretariát ER
Prevádzkovo technický odbor
Odbor financií a majetku
Odbor ľudských zdrojov
Odbor informatiky
Oddelenie pre podnikateľskú činnosť, marketing a styk s verejnosťou
Odbor administratívno-prevádzkových činností
Oddelenie verejného obstarávania
Oddelenie ZP a DRG
Oddelenie controllingu
Referát projektového manaţérstva
Referát štatistiky

SEKR
PRTO
OFIM
OĽZD
OINF
OPSV
OAPČ
OVEO
ODRG
OCLL
REPM
REST

OID

OCHD

Úsek MR
Sekretariát MR
Neonatologická klinika + JISNN + JVSNN+JRSNN+AN1+AN1
Gynekologicko-pôrodnickáklinika+JZS+ARG+UGA+GA
Chirurgická klinika+JZS+JIS+CHPA+OCHA+ACCH+CHA1+CHA2
Neurochirurgická klinika+JIS+NCHA
Urologická klinika+JZSU+UA+OUA
Klinnikaanestez. a int. medicíny + AIM
Klinika fyziatrie, balneológie a intenzívnej medicíny + FBLR+FBLRA
ORL klinika+JZS+AORL+FA
Oddelenie úraz.chirurgie+JZS+JÚCH+AÚCH
Ortopedické odd.+JZS
Oftalmologické ooddelenie+JZS+AO

SEMR
NEOK
GYPK
CHIRK
NCHK
UK
KAIM
KFBI
KORL
OÚCH
ORTO
OFTO

Klinika vnútorného lekárstva I + JIS1 + AVL1+KA1+KA2
Klinika vnútorného lekárstva II + JIS2 +
AVL2+ADIA+ANEFRO+AH+JZSGASTRO
Dermato-venerologickáklinika+DERMA
Pediatrická klinika+JIS+APEDP+APALERGI+PEDNEFROA
Neurologická klinika+JIS+NEA1+NEA2
Psychiatrické odd.+PSA1+PSA2+AMEDROG+AKP
Geriatrické a dol. Odd+ GA
Odd.klinickej onkológie+AKO1+AKO2

KVL1

PODS-01-2019_04_25
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KVL2
DERM
PEDK
NEUK
PSYO
GEDO
OKLO
V1/Z0

SVALZ

Pneumologická ambulancia 1 + 2
Hematologická ambulancia + Ústav hematológie
Ambulancia klinickej farmakológie + OKF
Ambulancia všeobecného lekára
Radiologické oddelenie
Patologické oddelenie
Oddelenie centrálnej sterilizácie
Centrálne operačné sály
Oddelenie liečebnej výţivy a stravovania
Centrálny príjem (Urgent 1.typu)

PNEU
HEMA
AKFO
AVŠL
RDGO
PATO
OCES
COSA
OLVS
CPT1

VSPA

OOŠS

Vedúce sestry + Vedúca pôrodná asistentka
Vedúci laboranti + Vedúci nutričný terapeut + Vedúci fyzioterapeut +
Vedúci RDG technik
Sociálny pracovník
Asistenti DRG
Recepcia
Centrum zdravia a výţivy
DOS

Oddelenie pre stratégiu a rozvoj

OPSR

Referát klinického skúšania + Lekárska kniţnica

REKS

Nemocničná lekáreň

NELE

Epidemiológ + Verejný zdravotník

EDVZ

Referát vzdelávania

REVZ

Rada kvality

RQ
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VLNT
SOCP
ADRG
RECP
CEZV
DOOS
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Príloha č. 15 k Registratúrnemu poriadku FNsP Nové Zámky

VZOR INTERNÉHO RIADIACEHO AKTU (IRA)
(smernice, obeţníku, štatútu)

Číslo IRA:
201910 /SM_GR

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dokument 1. úrovne manažmentu FNsPNZ

ŠTATÚT
RADY KVALITY
FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
NOVÉ ZÁMKY

Schválil:
Predstaviteľ manaţmentu FNsP NZ (Ekonomická riaditeľka)
Schválil:
Predstaviteľ manaţmentu FNsP NZ
(Medicínsky riaditeľ)
Vypracoval: Titul, meno, priezvisko
Funkcia:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Výtlačok číslo:

Platnosť od: dátumu schválenia

Účinnosť od:

Úsek / GR

Verzia/ počet strán V1-1/10

Reg. značka: A.2.2

Odbor/oddelenie:RQ

zo dňa:

Znak hodnoty a lehota uloţenia:
A-2 (po strate platnosti)

Ruší sa platnosť dokumentu: ŠTATÚT RADY KVALITY – Verzia 0
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