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Kombinovaný (hybridný) spis URBIS - DCOM 

Spis tvorí spisový obal, registratúrne záznamy a obsah spisu. Spis sa vytvára spájaním 

registratúrnych záznamov, ktoré sa viažu k tej istej veci. Spis sa vytvára ako elektronický 

spis, neelektronický spis alebo kombinovaný spis. 

Kombinovaný spis obsahuje elektronické záznamy, ale aj neelektronické záznamy. 

1. Označenie hybridného spisu v DCOM 

 

Ak je vytvorený spis v URBIS a ďalší záznam týkajúci sa tej istej veci príde do elektronickej 

schránky, pri kategorizovaní záznamu (v DCOM sa používa výraz dokument) ho zaraďte 

do už existujúceho spisu. 
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V okne Výber spisu označte políčko ISO registratúra a kliknite na tlačidlo Vyhľadať. 

Vyberte spis vytvorený v URBIS. 

 

Po vybratí daného spisu kliknite na spodné tlačidlo Založiť spis v ePodateľni a Vybrať. 

Zobrazí sa okno s otázkou: „Prajete si tento spis založiť v ePodateľni?“ 

Potvrďte kliknutím na tlačidlo Áno. 
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V URBIS sa spis automaticky označí ako Hybridný a nastaví sa vlastník DCOM.  

 

Elektronický záznam sa zobrazí v URBIS a automaticky sa na ňom označí políčko 

El. záznam a nastaví sa vlastník DCOM.  

 

Hybridný spis bude teda obsahovať elektronické aj neelektronické záznamy týkajúce sa 

tej istej veci. Elektronické záznamy sa budú do hybridného spisu vkladať na strane DCOM 

(ich vlastníkom bude DCOM) a neelektronické záznamy sa budú do hybridného spisu 

vkladať na strane URBIS (ich vlastníkom bude URBIS). 

V DCOM podateľni je na hlavičke hybridného spisu zobrazené       . 
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V detaile spisu je tiež viditeľné označenie Hybridný. 

Na záložke Dokumenty DCOM sa zobrazia len záznamy s vlastníkom DCOM. 

Na záložke Dokumenty ISO sa zobrazia len záznamy s vlastníkom URBIS. 

 

 

 

2. Označenie hybridného spisu v URBIS 

Spis vytvorený v DCOM vyhľadajte v URBIS cez ponuku Evidencia – Spisová agenda – 

Všetky spisy a stlačením spodného tlačidla DCOM a zvolením ponuky Označiť ako 

hybridný ho označte ako hybridný. 

 

  



URBIS – Kombinovaný (hybridný) spis URBIS - DCOM 5 posledná úprava 03.11.2021 
 

Spis sa označí ako Hybridný, vlastníkom spisu zostáva DCOM.  

 

Do takéhoto spisu je možné vkladať aj elektronické aj neelektronické záznamy. 

Hybridné spisy vytvorené oboma spôsobmi sa môžu editovať v URBIS aj DCOM. Dá sa 

upraviť Vec, Registratúrna značka a zmeniť referent. Takisto uzavrieť sa hybridné spisy dajú 

v DCOM aj URBIS. Všetky zmeny sa zapíšu do oboch systémov. 

Uzavretie spisu v DCOM 

 

Následne sa zobrazí okno s otázkou: „Skutočne chcete uzavrieť spis?“ 
Potvrďte kliknutím na tlačidlo Áno. 

 

Stav spisu sa v DCOM zmení na uzavretý. 
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V URBIS sa na hybridnom spise automaticky označí Vybavený a Uzavretý. 

 

Uzavretie spisu v URBIS 

Hybridný spis  môžete uzavrieť v URBIS cez spodné tlačidlo Vybav.  

 

Po stlačení spodného tlačidla Vybav sa otvorí okno Vybav spis. V poli Vybavené 

a Uzavreté je vyplnený aktuálny dátum, ktorý môžete podľa potreby zmeniť.  
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Po stlačení tlačidla OK sa tieto dátumy zapíšu do polí Vybavené a Uzavreté na spise 

a začiarknu sa políčka Vybavený a Uzavretý. 

 

V DCOM sa hybridný spis označí ako Uzavretý. 

 


