
VZOROVÝ REGISTRATÚRNY PLÁN CIRKEVNÉHO ZBORU  

EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA SLOVENSKU 

 

 

1.   VŠEOBECNÁ SPRÁVA A RIADENIE   
 

1.1.   Konvent a presbyterstvo 

1.1.1 .  Zápisnice zo zborových konventov  s prílohami  

(výročná správa, ostatné správy)      A/10                  

1.1.2 . Zápisnice zo zborových presbyterstiev s prílohami     A/10 

1.1.3 . Zápisnice z výborov s prílohami      A/10 

 

1.2. Matričná agenda 

1.2.1.   Matriky  (po uzavretí zväzku)      A/100  

1.2.2.   Prílohy k matrikám (sobášne zápisnice, list o obhliadke mŕtveho)   10 

 

1.3.   Administratívno-správna agenda 

1.3.1.   Dokumenty o založení zboru, základné dokumenty  

štatút, interné predpisy (po nahradení novými)    A/20 

1.3.2.  Evidencia členov zboru, funkcionárov  (po uzavretí zväzku)  A/10 

1.3.3.   Kontroly, vizitácie, audit       A/10 

1.3.4.   Správa zboru (závažné otázky), preberanie úradu, štatistika  A/10 

1.3.5.   Registratúrny denník (exhibit)      A/10 

1.3.6.   Správa registratúry (Registratúrny plán, návrhy na vyradenie,  

protokoly o vyraďovaní, preberacie zoznamy)    A/5 

1.3.7.  Kniha služieb Božích        A/10 

1.3.9. Kniha oznamov, bulletin       A/10 

1.3.10. Korešpondencia s ECAV, dištriktom, seniorátom 

(obežníky, pastierske listy)       10 

1.3.11. bežná korešpondencia       10 

 

1.4       Právna agenda       
1.4.1. Právne spory, kauzy, súdy       A/10 

1.4.2 Zmluvy a dohody, ktoré majú zásadný význam  

pre dejiny cirkevného zboru (po skončení platnosti)   A/10 

1.4.3 Ostatné zmluvy, splnomocnenia (po skončení platnosti)   10 

 

1.5 Účelové zariadenia cirkevného zboru (školské, diakonické zariadenia) 

1.5.1.   zriadenie         A/10 

1.5.2. správa, usmerňovanie (závažné záznamy)     A/10 

1.5.3.   bežná korešpondencia       10 

 

2.  MISIJNÁ ČINNOSŤ, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, DIAKONIA 
 

2.1.   Vnútromisijná a misijná činnosť 

2.1.1.   Evanjelizačné akcie, semináre, koncerty, prednášky,  

výstavy, slávnosti, programy – vlastné (programy,  

sylaby, podklady, zoznamy účastníkov, manuály, 

správy, vyhodnotenie, dotazníky, iné závažné záznamy)   A/10 

2.1.2.  Tábory, víkendové pobyty (menný zoznam, programová  

dokumentácia, vyúčtovanie)       A/5 

2.1.3.   Tábory, víkendové pobyty (ostatná dokumentácia)    5 

2.1.4.   Publikačná, propagačná  a vydavateľská činnosť (vlastná)   A/10 

2.1.5.   Plagáty, propagačné materiály – vlastné     A/10 

 

2.2.   Spoločenstvá (besiedka, dorast, mládež, rodiny, spevokol) 
2.2.1. Evidencia členov  (od posledného zápisu)     A/10                                                                                                                                 

2.2.2.  Zápisnice zo schôdzok, prípadne iný dokumentačný materiál  A/10 

 



2.3 Vyučovanie náboženskej výchovy, konfirmačná príprava 

2.3.1. Realizácia výučby ENV (adresár škôl, výkazy, tabuľky,  

kanonická misia, zápisnice z príležitostných porád,  

programy žiakov, prípadne iné závažné záznamy)    A/10 

2.3.2.  Učebné osnov, plány, materiály – vlastné (po nahradení novými)  A/10 

2.3.3   Konfirmačná príprava (evidencia, prípadne iné závažné záznamy)  A/10 

 

3. AGENDA  ĽUDSKÝCH ZDROJOV 
 

3.1.   Osobné spisy  

3.1.1 Osobné spisy farárov        A/70 

3.1.2    Osobné spisy zamestnancov       70   

3.2.   Mzdové listy         50 

3.3.   Mzdové záležitosti        5  

3.4.   Evidencia dochádzky, dovolenky, práceneschopnosť   5 

3.5.  Dohody  

3.5.1 Dohody s odvodmi na dôchodok do SP      70     

3.5.2 Dohody o pracovnej činnosti bez odvodov     10 

 

4.    HOSPODÁRSKA SPRÁVA, FINANCIE , TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 
 

4.1.   Účtovníctvo  
4.1.1.   Rozpočty         A/10 

4.1.2.  Účtovné uzávierky (hlavná kniha, denník, ročné výkazy, inventarizácia, 

daňové priznanie, evidencie pohľadávok a záväzkov)   A/10 

4.1.3.  Účtovné doklady (faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy,  

        výkazy a príkazy k úhrade, interné doklady)    10 

4.1.4.   Evidencia cirkevných príspevkov, zbierok a milodarov   A/10 

 

4.2.   Dane a poplatky (daňové výkazy)      10 

 

4.3.  Hnuteľný majetok 

4.3.1 Kniha objednávok, objednávky      10 

4.3.2 Evidencia majetku a vyraďovanie majetku     A/10 

4.3.3 Evidencia hnuteľných pamiatok (bohoslužobné predmety 

obrazy, sochy, historické knižničné dokumenty...)    A/10 

4.3.4 služobné auto – dokumentácia (po vyradení)    5 

 

4.4.  Nehnuteľnosti (budovy a pozemky) 

4.4.1.  Evidencia budov a pozemkov, LV, výpisy z KM  

(po nahradení novými)       A/10 

4.4.2    Nákup – predaj budov a pozemkov, reštitúcie, znalecké posudky  A/10 

4.4.3. Stavebné povolenia a záznamy týkajúce sa stavby budov cirkevného  

zboru a opráv vyžadujúcich stavebnú dokumentáciu, KPÚ, kolaudácie A/20 

4.4.4. Správa budov a pozemkov, údržba (bežné záznamy)   10  

4.4.5. Prenájom budov a pozemkov, ubytovanie (zmluvné vzťahy – zmluvy,  

výmery, preberacie protokoly, zmluvy o ubytovaní, vyúčtovanie)   10 

      

4.5. Technická vybavenosť a energetika  

            (rekonštrukcia a modernizácia, opravy a revízie technických 

zariadení, strojov a prístrojov, atesty, záručné listy (po vyradení))  5 

 

4.6.      Požiarna ochrana, COO, BOZP 

4.6.1.   smernice a pokyny COO a PO vlastné (po nahradení novými)      A/1 

4.6.2    požiarna kniha, záznamy z kontrol PO techniky a dodržiavania  

            PO predpisov         5 

4.6.3    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

4.6.3.1 Závažné záznamy, ťažké úrazy      A10 

4.6.3.2 Bežná agenda, ľahké úrazy       10 


