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Nie je mnoho zákonov schvá-
lených slovenským parlamen-
tom, ktoré vyvolali také búrlivé, 
v prevažnej miere negatívne re-
akcie, ako je zákon č. 395/2002 
Z.z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých záko-
nov a k nemu vydaná vyhláška 
MV SR č. 628/2002, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanove-
nia zákona o archívoch a regis-
tratúrach a o doplnení niekto-
rých zákonov. 

Cieľom oboch zákonných 
predpisov bolo v prvom rade na-
hradiť už neaktuálny zákon SNR 
č 149/1975 Zb o archívoch, za-
viesť novú, jednoznačnejšiu a vý-
stižnejšiu terminológiu - hlavne 
do správy registratúr, zrušiť pri-
bližne 15 noviel a vyhlášok, kto-
rými bol pôvodný zákon aktuali-
zovaný a zabezpečiť organizač-
ne i technicky ochranu takých 
skupín registratúrnych zázna-
mov, z ktorých sa následne sta-
nú archívne dokumenty. Odbor-
níci v oblasti archívnictva z okoli-
tých krajín hodnotia nový zákon 
veľmi pozitívne.

Rozruch okolo zákona spôso-
bil § 43 vyhlášky MV č. 628/
2002, ktorý stanovil termíny 
úpravy registratúrneho poriadku 
a registratúrneho plánu do 
30.6.2005 a podmienky ochra-
ny archívnych dokumentov do 
31. 12. 2005. Zaujímavým, 
avšak na slovenské pomery cha-
rakteristickým spôsobom až v ro-
ku 2005 napriek tomu, že zákon 
i vyhláška sú v platnosti od 1. 1. 

2003... Využijúc hrozbu sankcií 
podľa § 31 zákona č. 395/2002 
za nesplnenie podmienok uvede-
ných vo vyhláške, ponúklo svoje 

služby mnoho „podnikavých“ 
podnikateľov, často vôbec ne-
znalých problematiky správy re-
gistratúry, na vypracovanie vnút-
ropodnikovej smernice „Regis-
tratúrny poriadok a registratúrny 
plán“ za nezdôvodniteľne vysokú 
odmenu. „Ranu z milosti“ dobrej 
myšlienke obsiahnutej v uvede-
ných právnych dokumentoch dali 
médiá, ktoré, vytrhnúc vety 
z kontextu, definitívne pochovali 
možnosť v dohľadnom čase 
právne zjednotiť pravidlá na za-
chovanie dôležitých dokumentov 
súčasnej doby pre budúce gene-
rácie. Keď by predchádzajúce ge-
nerácie pristupovali k svojej sú-
časnosti v podobnom duchu ako 

súčasná, z čoho by sme asi zís-
kavali informácie o tom ako vzni-
kali, vyvíjali sa i zanikali firmy 
a spoločnosti, ktoré ovplyvnili vý-

voj na našom teritóriu, kto ich ria-
dil a ako sa podieľal na ich rozvo-
ji, resp. zániku?

Nezávisle na ďalšom osude 
zákona o archívoch a registratú-
rach i s ním súvisiacej vyhlášky 
má každý právny subjekt zauží-
vané pravidlá a mnohý i vypra-
covaný predpis preberania 
a rozdeľovania pošty, evidencie 
i pohybu dokladov vo vnútri fir-
my i spôsob ich uchovania do le-
hoty uloženia stanovenej prí-
slušnými právnymi predpismi 
(Zákon o dani z príjmov, Účtovný 
zákon a p.) Tiež jednou z pod-
mienok získania certifikátu ISO 
noriem je predpísaný spôsob 
uloženia registratúrnych zázna-

mov firmy. Ak si uvedomíme, že 
záznamy v registratúrnom stre-
disku sú komplexnou informač-
nou databázou a pri riešení 

právnych sporov i daňových 
kontrol jediným zdrojom originá-
lov, je rozhodujúce, v akej kvali-
te sa údaje počas celej doby ulo-
ženia záznamu uchovajú. Ochra-
na záznamov proti vonkajším 
degradačným činiteľom ako sú 
vlhkosť, prach, pliesne, hlodav-
ce a pod. je ako jeden z druhov 
ochrany logicky uvedený i vo vy-
hláške MV č. 628/2002, §-e 24. 
Rozhodujúcim činiteľom ochra-
ny proti degradačným činiteľom 
je vhodný obal, do ktorého sú ar-
chívne dokumenty, resp. regis-
tratúrne záznamy založené. 
Vhodný obal môže podstatne 
znížiť prevádzkové náklady na 
správu registratúrneho stredis-

Smutne, konštatovali ľudia, ktorých 
pracovnou náplňou, koníčkom, 
či vášňou je práca súvisiaca s archívmi 
alebo registratúrnymi strediskami. 
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„Zarchívieva sa!“ 

Text: Ing. Tibor Erdélyi, foto: EMBA 

Váš partner číslo 1
Nová, kvalitatívne vyššia etapa zakladania spisov v registratúrach podnikov a inštitúcií

 Obaly vyrobené zo špeciálne impregnovanej hladkej 
archívnickej lepenky s pH 7,5 - 8,0.
   Odolnosť voči extrémnym klimatickým podmienkam 
(teplota, atmosferická vlhkosť).
 Jedinečná konštrukcia spoľahlivo zamedzuje 
vnikaniu prachu.
Obaly majú atest o zdravotnej spôsobilosti 
a sú stopercentne recyklovateľné.

Spoločnosť zároveň zabezpečuje komplexné služby 
správy registratúry formou outsourcingu
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ka (samozrejme len vtedy, ak za registratúr-
ne stredisko nie sú považované skladové 
priestory v ktorých sú spisy zviazané špagá-
tom a nahádzané na kopu): pri jeho vhod-
nom výbere zohľadňujúcom lehotu uloženia 
registratúrneho záznamu vie, okrem ochra-
ny záznamov proti prachu, ultrafialovému 
žiareniu, pliesňam, prípadne hlodavcom, eli-
minovať i výkyvy teploty a atmosferickej vlh-
kosti v registratúrnom stredisku. Stačí k to-
mu maličkosť: do pohybu registratúrnych 
záznamov vo firme od ich vzniku do založe-
nia v registratúrnom stredisku, vhodne zara-

diť ich preloženie z operatívnych obalov – ša-
nónov do registratúrnych boxov.

Operatívny obal – šanón je výbornou pra-
covnou pomôckou pri manipulácii so zázna-
mami na pracoviskách a v kanceláriách. Dá 
sa ľahko otvoriť, kovová mechanika umožňu-
je jednoduché zakladanie i vyberanie zázna-
mov a p. Všetky jeho pozitíva sa však stáva-
jú negatívami v čase, keď sa z operatívneho 
obalu má stať ochranný registratúrny obal 
v registratúrnom stredisku. Keďže je z troch 
strán otvorený, nechráni záznamy pred pra-
chom, svetlom, vlhkosťou. Vplyvom vlhkosti 
kovová mechanika zhrdzavie a pri vyberaní 
záznamu sa tento s najväčšou pravdepo-
dobnosťou roztrhne a následne stratí. Pri vy-
raďovaní záznamov je nevyhnutné záznamy 
zo šanónov vybrať, pretože k vôli kovovej 
mechanike nie je možné ich zaradiť do zbe-
rového papiera. Okrem toho je šanón, hlav-
ne laminovaný, pomerne drahá pomôcka, 
ktorá sa jedným naplnením neznehodnotí, 
ani morálne nezostarne. Práve preto je 
vhodné preložiť záznamy zo šanónov do re-
gistratúrnych obalov v čase, keď sa odo-
vzdávajú do registratúrneho strediska.

Správny registratúrny obal sa dodáva v roz-
loženom stave a skladá sa vtedy keď sa pou-
žije, to znamená, že pred použitím zaberá má-
lo priestoru. Nemá kovové časti. Kovovú me-
chaniku šanónu nahradí PE spona, ktorá za-
medzí strate záznamov opätovnom vyhľadá-
vaní. Výbornou pomôckou uľahčujúcou pre-
kladanie záznamov zo šanónu do registratúr-
neho boxu je prenášač dokumentov.

Dominantným výrobcom archívnych a re-
gistratúrnych obalov strednej Európe je EM-
BA, spol. s r. o. so sídlom Paseky nad Jizerou 
v Českej republike. Spoločníkom a výhrad-
ným predajcom na Slovensku je EMBA Tra-
de, spol. s r. o. Nové Zámky. Špecifikom spo-
ločnosti EMBA je výroba archívnej lepenky. 
V súčasnosti vyrába spoločnosť EMBA šesť 
druhov archívnych lepeniek líšiacich sa kvali-
tatívnymi parametrami i použitím. Široký sor-
timent lepeniek umožňuje výrobu archívnych 
a registratúrnych obalov vyhovujúcich požia-
davkám pre zakladanie registratúrnych 
záznamov s rôzne dlhými lehotami uloženia 
i pre archiváciu historických dokumentov. 

Viac informácii na www.emba.cz.
Vysoké nároky trhu priviedlo mnoho spo-

ločností už i na Slovensku k tomu, že na čin-
nosti priamo nesúvisiace s Core bussines 
spoločnosti, využívajú služby špecializova-
ných firiem. Paragraf 23 zákona č. 395/
2002 o archívoch a registratúrach umožňu-
je zveriť správu registratúry inému právnic-
kému subjektu. 

0utsourcing týchto činností je výhodný, ak 
ním firma získa:

• úsporu skladových priestorov 
•  úsporu nákladov pri uchovávaní a ochra-

ne registratúrnych záznamov,
•  úsporu mzdových nákladov a režijných 

nákladov,
•  prehľadnosť v uložených registratúrnych 

záznamoch, a tým i účinnejšie získavanie 
informácií z nich,

•  pravidelné vyraďovanie registratúrnych 
záznamov po uplynutí ich lehôt uloženia 
v ročných intervaloch,

•  celkové zefektívnenie vnútropodnikových 
procesov,

•  celkové zvýšenie efektívnosti hlavného 
predmetu podnikania.

Ukážka uloženia registratúry

k a n c e l á r s k a  t e c h n i k a
kancelárska technika

Použitie spony


