Novela
a zákona o archívocch a registtratúrach
h
Primárnyy zdroj: Vládn
ny návrh záko
ona, ktorým sa mení a do
opĺňa zákon č.
č 395/2002 Z. z. o archívvoch a
registratúrach a o doplnení niekto
orých zákono
ov v znení zákona č. 515//2003 Z. z.
http://www.nrsr.sk/aappbin/SSLP..ASP?WCI=SSSLP_NZWorkkitemHist&W
WCE=Master==2108
Stav opatrenia v legisslatívnom pro
ocese: schválené NR SR 2
27. marca 200
07 s účinnosťou od 1. jún
na 2007
Navrhovaateľ: Ministeerstvo vnútraa SR
Zámer op
patrenia: zru
ušenie všeobeecnej povinn
nosti pôvodco
ov registratúr vypracovaťť registratúrn
ny
poriadokk; ulahčenie p
procesu vyraďovania dokkumentov
Obsah op
patrenia: Zákkon č. 395/20
002 o archívo
och a registraatúrach právvnickým a fyzzickým osobáám ukladal
povinnossť vypracovaťť registratúrn
ny plán a reggistratúrny po
oriadok a preedložiť ho naa schválenie
príslušnéému štátnem
mu archívu do
o 30. júna 200
07. Povinnossť viesť registtratúru mali mať všetky fyyzické a
právnickéé osoby ‐ orgganizácie štáttnej správy, ssamospráva,, podnikateliaa a nadácie.
Novela zákona oslobo
odzuje podnikateleľov od
d povinnosti vypracúvať rregistratúrnee poriadky. O
Ostatné
né. Ak registrratúru podnikkateľa tvorí len účtovná d
dokumentáciia, ktorá
povinnossti im zostávaajú zachovan
nie je potenciálnym zzdrojom arch
hívnych dokumentov, neb
bude povinnýý vypracúvaťť ani registrattúrny
plán.
de týkať samo
ostatne zárobkovo činnýcch osôb tedaa ani
Vypracovvanie registraatúrneho pláánu sa nebud
živnostnííkov ani toho
o kto podnikáá na základe autorského zákona.
z
Vyprracovanie reggistratúrneho
o plánu by
sa tak maalo týkať len veľkých a stredných firieem. Do mája, keď začne n
novela platiť, plánuje ministerstvo
vnútra vyypracovať zo
oznam typov podnikateľovv, ktorí nebu
udú musieť vyypracovať reegistratúrny p
plán
Podnikattelia však mu
usia naďalej vyraďovať
v
do
okumenty len
n v spoluprácci so štátnym
m archívom. A
Archív totiž
musí odo
obriť návrh na vyradenie dokumentovv z evidencie, keď už podnikateľ uscho
ované dokum
menty
nepotreb
buje. Pôvodccovia registraatúry pri vyraaďovacom ko
onaní podľa n
novely už neb
budú musieť dlho čakať
na rozho
odnutie štátneho archívu o vyradení d
dokumentov. Ak štátny arrchív nevydá do 60 dní ro
ozhodnutie
o vyradením resp. arcchivácii doku
umentov, pôvvodca môže dokumenty bez
b trvalej do
okumentárnej hodnoty
zničiť.
Registrattúra je súborr všetkých do
okumentov sú
úvisiacich s ččinnosťou práávnických i fyyzických osôb
b. Teda
účtovné doklady, zmlluvy, záznam
my z porád, ko
orešpondenccia ‐ v písomn
nej i elektron
nickej podobe.
ok popisuje jjednotlivé kro
oky pri manipulácii s dokkumentmi ‐ o
od ich prijatiaa, cez
Registrattúrny poriado
triedeniee, ukladanie a zasielanie.
Registrattúrny plán čleení registratú
úrne záznam
my do vecných
h skupín (nap
príklad všeob
becné záznam
my,
obchodn
ná agenda, ekkonomická aggenda, perso
onálna agend
da a podobnee). Je nevyhn
nutný pre
vyselekto
ovanie archívvnych dokum
mentov, ktoréé majú trvalú
ú dokumentáárnu hodnotu
u od dokumeentov,
ktorú tútto hodnotu n
nemajú a možžno ich zničiťť. Registratúrra slúži na do
okumentáciu
u dejín Sloven
nska a po
stáročia jje neodmysliiteľným zdro
ojom archívnyych dokumen
ntov.

Hlasy pro
oponentov: zzrušenie nadmerného byrokratického
o i finančného
o zaťaženia súvisiaceho
s
s
vypracúvvaním registrratúrneho po
oriadku; mno
ohé dokumen
nty, napríklad
d výročné správy alebo plány
podnikan
nia, sú dôležiité z hľadiskaa histórie Slovvenska preto
o je dôležité zachovanie
z
v
vypracovania
a
registratúrneho plánu
u;
Hlasy oponentov: dossah na podnikateľov, ktorí už investovvali do prípraavy ‐ pripraviili softvéry čii ponúkli
právy registraatúry ostatnýým podnikateeľom; povinn
nosti súvisiacce s registratúrou treba zrušiť
služby sp
úplne, reesp. ich platnosť obmedziiť len na subjjekty verejnéého sektora; zbytočné zvýýšené administratívne
náklady pre
p podnikatteľov

