
6. PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI, NÁVODY A VZORY  
 
A. Ročné vyhodnotenie plánu HÚZO vypovedá o činnosti útvaru, zariadenia, úradu:  

• RZ A2-02 – Výsledky operačnej a bojovej prípravy a výchovy útvaru (úradu, 
zariadenia) za výcvikový rok - LU  5 zmeniť na A5; 

 

• RZ A2-10 – Vyhodnotenia, správy a rozbory: 
o ročné útvaru (úradu, zariadenia) zaradiť do A2-02 na A5; 
o mesačné, štvrťročné, polročné, podklady do ročných vyhodnotení, ... ponechať 

v A2-10 na 5 rokov. 
 

B. Vyraďovanie registratúrnych záznamov začína dňom 1. januára a končí 31. decembra        
v každom kalendárnom roku (minimálne raz za 5 rokov). V tomto roku (2009) môžete 
vyraďovať všetky registratúrne záznamy, ktorým k roku vzniku pripočítate lehotu 
uloženia a súčet je menší ako 2009. 

 

C. Vyraďovanie registratúrnych záznamov v PAB: 
 

• registratúrne záznamy bez znaku hodnoty „A“ s lehotou uloženia: 
o 1 rok  - po vyraďovacom konaní ich ničí, 
o 2 roky - po vyraďovacom konaní ich ničí, 
o 3 roky - po vyraďovacom konaní ich ničí, 
o 5 rokov - po vyraďovacom konaní ich ničí,  
o vyššie lehoty uloženia (10, 15, ..) ak sa v útvare (úrade ...) vyskytujú - zapisujú sa 
do zoznamu vecných skupín bez znaku hodnoty A“ a po doručení rozhodnutia ich 
ničí.  

 

• registratúrne záznamy so znakom hodnoty „A“ s lehotou uloženia 5 rokov a vyššie 
 a registratúrne záznamy ktorým uplynula lehota uloženia (A-10, A-15, ..) ak sa v útvare 
vyskytujú zapisujú sa do zoznamu vecných skupín – so znakom hodnoty „A“) - 
odovzdáva ich do VHA Bratislava 

 

Poznámka: 
Akékoľvek iné manipulácie s RZ tomuto režimu nepodliehajú a NEZAPISUJÚ SA DO 
NÁVRHU NA VYRADENIE posielaného do archívu v Bratislave!!!  
Pr.:  - odovzdávanie do SABaR MO SR, Va-cr. 

 

D. Registratúrny denník je vyraďovaný spolu s registratúrnym záznamom s najdlhšou 
lehotou uloženia (nie menej ako je uvedené v RP) a pri odovzdávaní do Vojenského 
historického archívu Bratislava sú registratúrne záznamy členené podľa vecných skupín 
(nie ako súčasť registratúrneho denníka). 



E. Príklad spracovania zoznamu RZ na vyradenie 
 

 
 



F. Príklad spracovania zoznamu RZ na vyradenie podľa metodických pokynov a smerníc 
... 

 
 

 
 
 
 
 


