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Otvorenie roka v module Administratíva 

1. Uzavretie spisov  

Pred prechodom do nasledujúceho roka je potrebné vybaviť a uzatvoriť všetky otvorené 

spisy v starom roku, ktoré možno vybaviť a uzavrieť. Cez ponuku Evidencie –Spisová 

agenda – Otvorené sa v okne Otvorené spisy zobrazia všetky spisy, ktoré majú v Detaile 

začiarknuté políčko Otvorený. Po stlačení spodného tlačidla Vybav sa otvorí okno Vybav 

spis. V poli Vybavené a Uzavreté je vyplnený aktuálny dátum, ktorý môžete podľa potreby 

zmeniť. Po stlačení tlačidla OK sa tieto dátumy zapíšu do polí Vybavené a Uzavreté na 

spise a začiarknu sa políčka Vybavený a Uzavretý. Tento spis už teda nebude medzi 

otvorenými spismi. 

 

 
 

 
 

 

Poznámka pre zákazníkov pracujúcich v DCOM:  

Spisy, ktorých vlastníkom je DCOM, je potrebné uzavrieť v DCOM. 
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Funkcia Hromadné uzatvorenie spisov – v prípade, že sú spisy vybavené, ale nie sú 

uzavreté, môžete využiť túto hromadnú funkciu. Cez ponuku Evidencie – Spisová agenda 

– Hromadné zmeny – Hromadné uzatvorenie spisov sa otvorí okno Hromadné 

vyraďovanie spisov. V hornej časti okna je možné využiť uvedené filtre (Referent, 

Oddelenie...). Po stlačení spodného tlačidla Zostav zoznam sa zobrazia spisy, ktoré majú 

začiarknuté políčko Vybavený, ale nie Uzavretý. Tlačidlom s modrým kvietkom môžete 

označiť všetky spisy alebo jednotlivo označiť vybrané spisy, ktorým chcete zadať rovnaký 

Dátum uzatvorenia. Do poľa Dátum uzatvorenia zadajte dátum uzatvorenia spisov a stlačte 

tlačidlo Vykonať. 

 

 
 

2. Prebratie spisov do registratúrneho strediska 

 

Uzatvorené spisy sa v súlade so schváleným registratúrnym poriadkom preberajú na konci 

roka do registratúrneho strediska. Cez ponuku Evidencie – Registratúrne stredisko 

– Prebrať spisy do RS sa otvorí okno Prebrať spisy do RS. V hornej časti okna je možné 

využiť uvedené filtre (Referent, Oddelenie...). Po stlačení spodného tlačidla Zostav zoznam 

sa zobrazia spisy, ktoré zodpovedajú zadaným filtrom a sú vybavené a uzavreté. V poli 

Umiestnenie je potrebné zadať umiestnenie v RS. Jednotlivé umiestnenia sa zadávajú 

v okne Umiestnenie v RS (lokácie), ktoré je dostupné cez Číselníky – Registratúrne 

stredisko – Umiestnenie v RS (lokácie), alebo priamo v okne Prebrať spisy do RS 

pri poli Umiestnenie výberom z číselníka . Tlačidlom s modrou 

hviezdičkou môžete označiť všetky spisy. Po stlačení tlačidla Preber spisy sa spisy preberú 

do registratúrneho strediska. Túto funkciu môže vykonávať len referent, ktorý má 

v Číselníkoch začiarknuté políčko Registratúrne stredisko. 
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Prebraté spisy sa nachádzajú v registratúrnom stredisku cez Evidencie – Registratúrne 

stredisko – Všetky spisy. Na záložke RS a vyradenie je označené políčko V RS 

a vyplnené polia Od, Umiestnenie a Uložený do podľa lehoty uloženia uvedenej pri 

registratúrnej značke daného spisu. 

 

 
  



 

URBIS – Otvorenie roka v module Administratíva 4 posledná úprava 21.12.2018 

3. Tlač registratúrneho denníka 

 

V prípade potreby je možné vytlačiť registratúrny denník. Môžete využiť tlačové zostavy, 

ktoré nájdete cez ponuku Tlačové zostavy – Zoznam tlačových zostáv pod názvami 

Registratúrny denník, 1 riadok, Registratúrny denník, 2 riadky, Registratúrny denník, 

3 riadky a TID 81009, 810016, 810017. 

 

4. Prebratie nevybavených spisov z minulého roka 

 

Spisy, ktoré ešte nie je možné uzavrieť, sa preberajú do nového roka. Cez ponuku Nástroje 

– Nastaviť aktuálny rok nastavte aktuálny rok. Spisy sa preberajú cez ponuku Evidencie 

– Spisová agenda – Otvorenie roka – Preber nevybavené z min. roku. 

 



 

URBIS – Otvorenie roka v module Administratíva 5 posledná úprava 21.12.2018 

Zobrazí sa okno: 

 

Skontrolujte, či Počet spisov zodpovedá skutočnému počtu spisov, ktoré chcete prebrať. 

Ak áno, kliknite na Áno. Zobrazí sa protokolové okno s informáciou o nových priradených 

číslach spisov. Evidenciu o súvisiacich spisoch nájdete na spise cez spodné tlačidlo 

Súvisiace spisy a na záložke Ďalšie údaje, kde je začiarknuté políčko Z minulého roku 

a v poli Prvý spis a Min. r. spis sú uvedené príslušné spisy. 

 
Ak sa v novom roku už nachádzajú nejaké spisy, napríklad pochádzajúce z DCOM, 

pri spustení funkcie Preber nevybavené z min. roku sa zobrazí Varovanie. 

 
Po kliknutí na tlačidlo OK sa zobrazí otázka.  

 
Keď kliknite na tlačidlo Nie, zobrazí sa otázka. 
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Po kliknutí na tlačidlo Áno sa spisy preberú. 

Prebraté spisy z minulého roka môžete vytlačiť cez tlačovú zostavu, ktorú nájdete cez 

ponuku Tlačové zostavy – Zoznam tlačových zostáv pod názvom Spisy prebraté 

z minulého roku a TID 810032. 


