
AB ADMINISTRATÍVNA BEZPE ČNOSŤ

AB1
Protokol písomností,                                                          
kniha administratívnych pomôcok 

A 20

AB2 Zápisy:
– o vyradení a zničení 10
– o stratách utajovaných písomností 10
– o archívnych prehliadkach (archívnom dohľade) 10
– o výsledkoch dokumentačných kontrol písomností 10
– o zničení pečiatok s ich odtlačkami 10
– o stratách pečiatok a pečatidiel 10

AB3 Rozdeľovník pridelených pečiatok a ich evidencia A 20

AB4 Oznámenia o zmene alebo zrušení stupňa utajenia 3

AB5 Poznámkové zošity 3

AB6
Evidencia výpožičiek na písomnosti, predpisy, 
rozkazy, služobné pomôcky

3

AB7 Doručovacie zošity 3

AB8 Príspevkové knihy rozkazov 1

AB9 Sprievodné listy a bežná korešpondencia 1

AB10 Písomná agenda 2

AB11

Písomná agenda s obálkou – zásielky 
"DOPORUČENE" a na adresáta (ak nie je adresátom 
určená vyššia lehota uloženia po spracovaní 
písomnosti), informačné správy
stanoviská, návrhy programov, návrhy plánov,
bežná korešpondencia

3

AB 12 Sprievodné listy a bežná korešpondencia 5

AB13
Zoznamy písomností a osobných dokladov 
odovzdávaných do archívov (registratúr)

A 30

Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia



Poznámka
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hodnoty

Lehota 
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AB14

Evidenčný list záznamových pomôcok, 
zápisník oprávnenej osoby, doručovacie knihy, 
evidencia rozmnožených písomností, 
pomôcky dozorných služieb, 
potvrdenky o prijatých a odoslaných zásielkách 
(súpisky), spiatočné lístky

3

AB15 Dozorové spisy v trestných veciach OPv, Vv, Hv A 30

AB16 Dozorové spisy v trestných veciach VPt, HPt A 20

AB17 Dozorové spisy v trestných veciach OPn, Vn, Hn A 20

AB18

Utajované spisy o podnetoch na preskúmanie 
zákonnosti právoplatných rozhodnutí vydaných 
v trestnom konaní súdom a rozhodnutí súdov 
o vrátení veci na došetrenie - reg. Pz

A 15

AB19

Spisy pre veci výkonu dozoru nad dodržiavaním 
zákonov a ostatných právnych predpisov v postupe 
a rozhodnutiach orgánov verejnej správy reg. OPd, 
Vd, Hd

A 10

AB20
Utajované písomnosti štátnych orgánov 
a orgánov štátnej správy

A 10

AB21 Bezpečnostné projekty objektov prokuratúry 5

BT BOJOVÉ TRADÍCIE

BT1 Kroniky útvarov a knihy cti A

BT2 Návrhy na udelenie medailí a vyznamenaní 10

BT3 Rozhodnutia o udelení medailií a vyznamenaní A

BT4 Rozhodnutia o udelení (odňatí) zástavy A

BT5 Zápisy o odovzdaní a prevzatí zástavy A 10



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

CO CIVILNÁ OCHRANA

CO1
Písomnosti o zabezpečení protiradiačnej                      
a protibiologickej ochrany veliteľských stanovíšť 
určených k použitiu za BPŠ

10

CO2 Písomnosti o opatreniach k ochrane obyvateľstva 10

CO3 Plány (prehľady) ukrytia  10

CO4 Plány záchranných prác 20

CO5 Zámysel a plán evakuácie 20

CO6 Kategorizácia miest, priestorov a vodných diel A 20

CO7
Písomnosti o prielomových vlnách                               
a zátopových oblastiach

A 10

CO8
Súhrnné prehľady o operačných stavbách                    
určených k použitiu za BPŠ

A 20

CO9
Súhrnné prehľady o skladiskových objektoch 
určených k použitiu za BPŠ

A 20

CO10 Súhrnné údaje analýzy teritória SR A 10

D DOPRAVA

D1
Požiadavky ministerstva na železničnú dopravu             
a písomnosti realizovanej prepravy

10

D2 Hlásenie o poškodení ciest 5

D3 Stanovenie rozsahu železničnej prepravy 10

D4 Dokumentácia - prehliadky vojenských vlečiek 10

D5 Medzinárodné prepravy A 10

D6 Mesačné plány prepravy a ich vyhodnotenie 5

D7 Záverečné kontroly hospodárenia s VPD 10

D8 Refundácie cestovného a prepravného 10



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

D9 Reklamácie cestovného a prepravného 10

D10 Zápisy z kontroly v oblasti hospodárnosti prepravy 5

D11 Použité vojenské prepravné doklady 10

D12
Žiadosti o zavedenie vojenských vlakov                       
a mimoriadnych vlakov

10

D13 Žiadosti o zrušenie dopravného pokoja 5

DS DUCHOVNÁ SLUŽBA

DS1 Cirkevnoprávne dokumenty 20

DS2 Personálne cirkevnoprávne dokumenty 20

DS3 Odborné cirkevné dokumenty 20

F FINANČNO - EKONOMICKÁ ČINNOSŤ

F1 Knihy faktúr, pokladničné knihy 10

F2

Účtovné výkazy 
(prvopisy ročných účtovných výkazov, 
účtovná uzávierka, výkaz o príjmoch 
a výdavkoch rozpočtových organizácií, 
súvaha rozpočtových a príspevkových organizácií)

10

F3 Účtovné knihy, účtovné rozvrhy, účtovné doklady 10

F4 Faktúry došlé a odoslané 10

F5 Podpisové vzory 5

F6 Vyúčtovanie zahraničných služobných ciest 10

F7

Mesačné účtovné výkazy a výkazy obratov, 
štvrťročné výkazy, výkazy o príjmoch a výdavkoch 
rozpočtových organizácií,
súvahy rozpočtových organizácií 
a príspevkových organizácií

5

F8 Zmluvy o bežnom účte A 10
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zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

F9 Výpisy z bežných účtov 5

F10 Devízové hospodárenie 10

F11 Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym A 20

F12
Návrhy záverečných účtov rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

A 20

F13

Stanoviská, návrhy 
v oblasti rozpočtového hospodárenia 
a ich usmerňovania 
na Ministerstve obrany Slovenskej republiky 
a ozbrojených silách Slovenkej republiky

10

F14

Rozpisové listy Ministerstva financií 
Slovenskej republiky pre rozpočtovú kapitolu 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
a rozpisové listy správcu rozpočtovej kapitoly

10

F15
Rozpočtová dokumentácia k úpravám rozpočtu 
kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky

10

F16
Plány financovania investičnej výstavby 
na Ministerstve obrany Slovenskej republiky

30

F17
Podklady k výplate cestovného 
(kúpeľná liečba, posudková činnosť)

10

F18 Zmluvy o rekreácii so zahraničím 5

F19
Tarifikačná komisia (zápisy a uznesenia z rokovania, 
rozhodnutia tarifikačnej komisie)

A 20

F20 Rozhodnutie o plate zamestnancov 20

F21 Štatistické údaje o peňažných náležitostiach A 20



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
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F22

Záznamy o služobných príjmoch 
profesionálnych vojakov s ich vložkou vrátane 
dokladov preukazujúcich nárok 
na odpočítateľné časti zo základu dane 
(príp. predpísanú evidenciu a daňovníkoch), 
záznamy o nárokoch na prídavky na deti 
a príplatky k prídavkom na deti

100 od narodenia

F23

Mzdové listy zamestnancov 
a vložky k mzdovým listom vrátane 
dokladov preukazujúcich nárok 
na odpočítateľné časti zo základu dane 
(príp. predpísanú evidenciu o daňovníkoch), 
záznamy o nárokoch na prídavky na deti 
a príplatky k prídavkom na deti

50 od založenia

F24

Písomnosti vzťahujúce 
sa na poberateľov výsluhového zabezpečenia 
(dôchodkové spisy) 
a prevody do sociálneho zabezpečenia

100 od narodenia

F25
Štúdie, expertízy a plány mzdových fondov, 
peňažné náležitosti vojakov 

20

F26 Zápisy z cenových kontrol a previerok 10

F27
Výsledky kontrolnej činnosti vo finančnej oblasti
(predbežné, priebežné, následné)

20

F28 Zápisy z revízií finančno-ekonomickej činnosti 5

F29
Vyšetrovanie škôd na majetku, 
vymáhanie pohľadávok

10

F30
Evidencia pohľadávok a záväzkov
(kniha pohľadávok) vymáhaných výkonom 
rozhodnutia

A 10

F31
Mesačný výkaz poistného 
a dávok nemocenského poistenia

5

F32
Prihlášky na nemocenské poistenie 
a dôchodkové zabezpečenie

A 20

F33
Prehľad poistencov prevádzaných 
do Sociálnej poisťovne

A 30
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GKK GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

GKK1 Operát vojenského katastra nehnuteľností A 10

GKK2
Geometrické plány, polohopisné plány                         
vojenských objektov a záznamy podrobného merania

A 20

GKK3 Operát Katastrálneho informačného podsystému A 20

GKK4 Údaje informačného systému o území A 20

GKK5 Predpisy, metodické návody a pokyny A 20

GKK6 Letecké snímkovanie územia - vyjadrenia 10

HM
HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA 
A KRÍZOVÉ PLÁNOVANIE

HM1 Krízový plán organizačných zložiek A 10

HM2 Výpis z krízového plánu organizačných zložiek 10

HM3
Usmernenie a postupy spracúvania krízových plánov 
organizačných zložiek vrátane                      
podkladových materiálov

10

HM4
Dokumentácia z kontrol spracúvania krízových 
plánov organizačných zložiek

10

HM5
Rezortné vyhlášky pre riadenie hospodárstva
v čase vojny

A 10

HM6
Smernice o hospodárskej mobilizácií                             
a riadení hospodárstva v čase vojny

A 10

HM7
Smernice o prechode štátu na činnosť                          
v období krízovej situácie

10

HM8
Rozhodnutie o určení organizačných zložiek                                      
za subjekt hospodárskej mobilizácie

10

HM9 Uznesenie krízového štábu A 10

HM10
Písomnosti krízového štábu súvisiace                              
s núdzovým a výnimočným stavom

A 10
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IV
INVESTI ČNÁ VÝSTAVBA, INŠPEK ČNÁ, 
DOZORNÁ A UBYTOVACIA ČINNOSŤ

IV1 Overovacie prieskumy staveniska, štúdie 10

IV2
Projektová dokumentácia,                                              
písomnosti pre schvaľovacie konanie

30

IV3 Hospodárske plány – vlastné A 10

IV4 Plány výstavby a harmonogramy stavebných prác 10

IV5 Plány využívania a výstavby výcvikových priestorov 10

IV6
Štátny stavebný dohľad vrátane prejednania 
správnych deliktov a sankčných postihov

10

IV7 Revízne doklady, osvedčenia a protokoly 30

IV8 Zápisy o prehliadkach vojenských budov a objektov 10

IV9
Umiestňovanie stavieb, využívanie územia 
a ochrana dôležitých záujmov v území

A 10

IV10 Vyvlastňovanie objektov a pozemkov A 10

IV11 Zápisy o odovzdaní a prevzatí objektov, stavby A 10

IV12 Povolenia na odstránenie stavby A 10

IV13 Evidencia budov a pozemkov, vojenských bytov A 10

IV14 Odhady hnuteľného a nehnuteľného majetku A 10

IV15
Osvedčenia odbornej spôsobilosti fyzickej osoby            
a pre právnické osoby

5

IV16 Dokumenty centrálnej evidencie nehnuteľností A

IV17
Spolupráca s NATO v oblasti 
bezpečnostných investičných programov (NSIP)

10
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K
KONTROLA A VYBAVOVANIE 
SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ

K1 Výsledky vojensko-odborných komplexných kontrol A 10

K2

Výsledky tématických kontrol, následných kontrol, 
previerok pohotovosti a mobilizačnej pripravenosti, 
previerky síl a prostriedkov vyčlenených                          
do pohotovostného systému vzdušných síl
zápisy z inšpekčných prehliadok a revízií

20

K3
Výsledky previerky operačnej pripravenosti jednotky, 
kontrolných cvičení, kontrol zladenosti

10

K4 Výsledky kontroly hospodárenia s materiálom 5

K5
Výsledky kontrolných dní, 
preskúšania z poradovej prípravy

3

K6 Výsledky kontrol plnenia úloh štátnej správy A 20

K7

Výsledky kontroly dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných 
na ich základe, vybavovania petícií, sťažností, 
oznámení                             a podnetov, vonkajších 
kontrol vykonávaných                            v rezorte 

10

K8
Výsledky prípravy a priebehu mobilizácie                        
ozbrojených síl

A 15

K9
Evidencia sťažností, podaní petícií a žiadostí                      
(knihy, zväzky)

A 10

K10
Strednodobý plán činnosti                                                
a ročný plán činnosti vnútorného auditu

5

K11
Ročná správa o činnosti a správa o výsledku 
vnútorného auditu - audítorská správa

A 10

K12
Kontrolné správy o plnení plánu výstavby
ozbrojených síl

A 10
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L
LEGISLATÍVNA 
A NORMOTVORNÁ ČINNOSŤ

L1
Návrhy predpisov, rozkazov, zborníkov,                            
smerníc a výnosov

5

L2
Predpisy, rozkazy, zborníky, smernice,                            
výnosy a vestníky ministerstva obrany, 
vnútorné rozkazy

A
v 2 výtlačkoch
aj s prílohami

L3
Evidencia normatívnych aktov a ostatných zásadných 
písomností týkajúcich sa ozbrojených síl SR

A

L4
Návrhy zákonov, vládnych nariadení, vyhlášok                 
a opatrení Ministerstva obrany SR 

A 5

L5
Zmluvy, protokoly a dohody o prevode vlastníctva                                 
a prevode správy majetku štátu

A 10

L6

Právoplatné rozsudky a uznesenia súdov 
v súdnych sporoch, kde na strane navrhovateľa alebo 
odporcu vystupuje SR – Ministerstvo obrany SR, 
resp. SR – Ozbrojené sily SR

10

L7
Právoplatné  rozhodnutia služobných orgánov                 
o povinnosti vojaka nahradiť škodu

10

L8
Rozhodnutia súdov a súdnych exekútorov                       
vo veciach výkonu rozhodnutia

10

L9
Finančná dokumentácia (knihy pohľadávok)                      
týkajúca sa evidencie pohľadávok                           
vymáhaných výkonom rozhodnutia

10

L10
Dokumentácia verejného obstarávania tovarov,                                       
prác a služieb, vrátane uzavretých zmlúv

10

L11
Zmluvy uzatvárané MO SR – SELP s právnickými
a fyzickými osobami, vrátane dokladov 
o ich financovaní

10

L12 Štatúty, organizačné poriadky, aprobačné poriadky A 10

L13 Návrhy v procese nakladania s majetkom štátu 5
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L14
Medzinárodné a medzištátne zmluvy, dohody a iné 
medzinárodné dokumenty - ak sme ich pôvodcom

A

L15 Rozhodnutie v procese nakladania s majetkom štátu A 10

L16 Schválené zmluvy 20

L17
Záverečné správy o vykonaných inventarizáciách 
majetku štátu za rezort ministerstva obrany

5

LP LOGISTICKÁ PODPORA

LP1
Údaje o dodávkach výzbroje a vojenskej techniky                               
z tuzemska alebo z dovozu

A 10

LP2
Písomnosti týkajúce sa výstavby ozbrojených síl SR           
z hľadiska materiálneho a technického zabezpečenia

A 10

LP3
Nomenklatúry a zoznamy vojenskej techniky                           
a materiálu

20

LP4
Dodacie a prijímacie podmienky, 
protokoly o prevzatí a odovzdaní

20

LP5
Zrušovacie protokoly, vyradenie a odpredaj vojenskej 
techniky a materiálu

20

LP6 Súhrnné správy o materiálnej situácií rezortu 20

LP7

Plány nákupu hnuteľného majetku, 
sledovanie čerpania pridelených 
finančných prostriedkov, údržby a služieb majetku 
Ministerstva obrany SR, decentralizovanej rutinnej 
a štandardnej údržby objektov 

5

LP8 Certifikát konečného používateľa A 20

LP9 Obchodné zmluvy (zbraňové systémy) A

LP10
Inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, 
plány inventarizácií

5

LP11 Hlavné inventárne knihy A 10

LP12 Záznamy o záverečnej inventarizácii A 10

LP13 Evidenčné doklady, súbory evidenčných dokladov 5
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LP14 Doklady o výdavkoch a príjmoch v hotovosti 10

LP15
Zoznamy číselných znakov, iných symbolov 
a skratiek používaných v účtovníctve

A 10

LP16
Materiály z činnosti komisie 
v oblasti obranného priemyslu

A 10

LP17
Riešenie skladových priestorov, obložnosť, 
údržba a výkazy skladových zásob

5

LP18 Prevádzanie typizácie techniky 20

LP19 Ročné plány prevádzky a údržby 10

LP20 Technické prehliadky vozidiel 5

LP21 Materiálno technické rozbory 20

LP22
Výkazové písomnosti vojenskej techniky, 
poškodenia dopravnou nehodou

10

LP23 Zavádzanie novej techniky a materiálu A 30

LP24 Príkazy na jazdu a jazdné rozkazy 3

LP25 Poistenie zákonnej zodpovednosti na rok 1

LP26 Týždenné plány a výkazy prevádzky 1

LP27 Účty pohonných hmôt a mazív (PHM) 10

  LP 28
Medzinárodne zmluvné písomnosti a záznamy 
z medzinárodných rokovaní o dovoze, 
vývoze a technickej pomoci

A 10

 LP29
Celkové prehľady o dovoze a vývoze techniky 
a technickej pomoci

A 10
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MA MECHANIZÁCIA A AUTOMATIZÁCIA

MA1 Projekty automatizovaného spracúvania informácií 10
jeden 
výtlačok "A"

MA2
Výkazy a zápisy o stave a prevádzke 
informačných systémov za obdobie jedného roka 
a za dlhšie obdobie

10

MA3 Prevádzkový denník výpočtového miesta 3

MA4
Zoznam evidenčných listov záznamových medií, 
evidenčné listy záznamových médií 
a záznamové médiá výpočtového miesta

3

MA5
Organizačný a prevádzkový poriadok 
výpočtového miesta, pracoviska

5

MA6
Kniha odoslaných a prijatých správ 
elektronickou formou

3

MA7
Písomnosti z verejného obstarávania 
vrátane súťažných podmienok

5

MA8
Projekty budovania 
komunikačných a informačných systémov 
a frekvenčného manažmentu

10

MP MOBILIZA ČNÉ PÍSOMNOSTI

MP1

Základné písomnosti mobilizačného charakteru 
spracované ako súhrnný materiál 
(organizačné štruktúry, vojnové štruktúry, 
plány mobilizačného rozvinutia a výstavby 
ozbrojených síl SR, 
plány doplňovania ozbrojených síl SR, 
plánované počty), dôležité písomnosti predstavujúce
kvalitatívne zmeny v mobilizačnom systéme

A 10

MP2
Predpísané písomnosti Plánu rozvinovania na 
vojnové počty, Plánu uvádzania do bojovej 
pohotovosti                                         a Plánu 

5

MP3
Návrhy na povýšenie a povolenie nosenia 
vojenskej rovnošaty, rozhodnutia o povýšení

10
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Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

MP4
Výpis z plánu mobilizačného rozvinutia (PMR) 
ozbrojených síl SR

20

MP 5
Nariadenia pre spracovanie  (spresnenie) plánov 
uádzania do pohotovosti a plánov doplňovania  
ozbrojených síl SR

A 10

MP 6
Výpisy z Nariadenia  náčelníka GŠ OS  SR  
na realizáciu zmien v jednotlivých druhov vojsk

10

MP7 
Požiadavky na doplnenie (PnD), 
rozkazy na predurčenie (RnP)

10

MP8 
Povolávacie rozkazy, 
rozhodnutia o poskytnutí vecných prostriedkov 
z civilného sektora

5
po lehote 
skončenia 
právoplatnosti

MP9 
Nariadenia náčelníka Generálneho štábu 
ozbrojených síl SR na realizáciu organizačných, 
mobilizačných a dislokačných zmien

A 10

MP10
Pracovné plány hlavných funkcionárov 
generálneho štábu ozbrojených síl SR, 
štábov a odborov 

3

NM NAKLADANIE S MAJETKOM ŠTÁTU

NM1 Návrhy v procese nakladania s majetkom štátu 5

NM2 Rozhodnutie v procese nakladania s majetkom štátu A 10

NM3 Schválené zmluvy A 10

NM4
Záverečné správy o vykonaných inventarizáciách 
majetku štátu za rezort ministerstva obrany

5

OBP OBRANNÉ PLÁNOVANIE

OBP1
Dlhodobé plány rozvoja ozbrojených síl SR,
plány výstavby a protokoly o výstavbe OS SR

A 30

OBP2 Programové plány A 10

OBP3 Správy o stave zabezpečenia obrany SR A 10

OBP4
Zápisy a uznesenia z rokovaní komisie 
programového rozvoja

A 10

OBP5 Dotazník obranného plánovania 20



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

OBP6
Monitorovanie stavu programového rozpočtovania 
v rezorte ministerstva obrany

20

OBP7

Celkových počtov stavov vojakov 
ozbrojených síl SR a štátnych zamestnancov 
a zamestnancov podieľajúcich sa na plnení úloh 
ozbrojených síl SR, počtov hlavných druhov 
vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov 
a bojovej techniky a  rozmiestnenie zväzov, zväzkov, 
útvarov a zariadení ozbrojených síl SR  

A 10

OBP8
Požiadavky do obranného plánovania 
v hlavných programoch v plánovacom cykle

5

OBP9
Vyhodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov 
programov programového rozpočtovania 

5

OBP10
Podklady do obranného plánovania,
 na porady komisie programového rozvoja 
a skupín programových analýz

1

OBP11
Pokyny vedúceho Služobného úradu 
ministerstva obrany na realizáciu programovania 
v jednotlivých plánovacích cykloch

5

OP OPERAČNÉ DOKUMENTY

OP 1
Operačné plány a bojová dokumentácia 
(osobitné písomnosti) súvisiace s obranou SR

A 10

OP 2
Písomnosti súvisiace s operačnou prípravou 
štátneho územia a s vojnovým stavom

A 10

OP 3
Protokoly a zmluvy o využití hraničných priestorov, 
o ich obrane a ochrane

A 10

OP 4 Operačné a súhrnné operačné hlásenia 10

OP 5
Výsledky operačnej a bojovej prípravy a výchovy 
za výcvikový rok

A 5

OP 6
Námety, zámery a plány cvičení,
organizačné nariadenia, 
bojová dokumentácia vrátane máp a rozbory cvičení

A 10

OP 7 Metódy a výsledky špeciálneho výcviku A 10



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

OP 8
Písomnosti o súčinnosti medzi 
Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR 

A 10

OP 9 Písomnosti o súčinnosti s inými armádami A 10

OP 10 Ranné briefingy 2

OP 11
Zoznamy stavieb a budov zaradených do kategórie 
objektov osobitej dôležitosti a ďalších dôležitých 
objektov

A 10

OR ORGANIZÁCIA A PÔSOBNOSŤ

OR1

Rozhodnutie (rozkazy) ministra obrany SR 
a náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR 
o zriadení, reorganizácii a zrušení 
organizačných zložiek

A 10

OR2
Súhrnné údaje o organizácií, dislokácii 
a počtoch osôb

A 10

OR3 Originál výtlačok tabuliek počtov A 10

OŠ
OCHRANA ŠTÁTNYCH HRANÍC 
A VZDUŠNÉHO PRIESTORU

OŠ1
Údaje o systéme, organizácií a vykonávaní 
ochrany štátnych hraníc

A 10

OŠ2
Agentúrno-operatívne opatrenia 
pri ochrane štátnych hraníc

A 10

OŠ3
Správy o narušení štátnych hraníc a údaje o zadržaní 
narušiteľov štátnych hraníc

A 10

OŠ4 Údaje o hraničnom pásme 20

OŠ5
Údaje o súčinnosti organizačných zložiek 
ministerstva s orgánmi zabezpečujúcimi štátne 

20

OŠ6 Údaje o narušení vzdušného priestoru SR A 10

OŠ7 Operačné knihy 10



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
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P PROKURATÚRA

PEA EKONOMICKÁ AGENDA

PEA1 Rozpočtové opatrenia 3

PEA2 Platové prostriedky, platové výmery a odmeny 3

PEA3 Výkazy o zamestnancoch a platoch 3

PEA4 Výplatnice 1

PEA5 Odvody do poisťovní 3

PEP EVIDENČNÉ POMÔCKY

PEP1 Doručná kniha 5

PEP2 Kalendár - kniha na evidenciu termínov 5

PEP3 Kniha vecí vzatých do úschovy 10

PEP4 Kniha trestných depozitov 20

PEP5 Kniha spisov odovzdaných registratúrnemu stredisku 20

PEP6 Kniha väzieb, kniha sťažností A 10 po vypísaní

PEP7 Menné registre a zoznamy A 10 po vypísaní

PMS MEDZINÁRODNÉ STYKY

PMS1 Zahraničné služobné cesty, príprava, správy 5

PMS2 Informácie a správy zahraničných partnerov 3

PNS NETRESTNÁ AGENDA

PNS1

Spisy pre veci výkonu dozoru nad dodržiavaním 
zákonov a ostatných právnych predpisov v postupe 
a v rozhodnutiach orgánov verejnej správy 
(reg. Opd, Vd, Hd)

A 10



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

POKČ ORGANIZA ČNÁ A KONTROLNÁ ČINNOSŤ

POKČ1
Sťažnosti na správanie zamestnancov prokuratúry 
a na prieťahy vo vybavovaní agendy

2

POKČ2
Žiadosti občanov o podanie informácie, 
odovolacia agenda k žiadostiam

3

POKČ3 Kontrolná a previerková činnosť prokuratúry 5

POKČ4
Informačný spravodajca Generálnej prokuratrúry SR
(GP SR)

2

POKČ5
Písomnosti týkajúce sa 
informačného systému prokuratúry

5

POKČ6 Prehľady o štatistike 10

POKČ7 Disciplinárne veci 10

POKČ8 Dohody o hmotnej zodpovednosti 10

POKČ9
Autoprevádzka (nákup, prevod, vyraďovanie, údržba, 
dopravné nehody, pohonné hmoty) 5

POKČ
10

Stravovanie pracovníkov 3

POKČ
11

Žiadanky na materiál a dopravu 5

PPA PERSONÁLNA AGENDA

PPA1
Osobné spisy prokurátorov 
a ostatných zamestnancov prokuratúry

70 od narodenia

PPA2
Evidencia dochádzky, 
evidencia dovoleniek, priepustky

2

PPA3 Spisy týkajúce sa výberového konania 10

PPA4 Štátna a verejná služba 5

PPA5 Služobné a osobné preukazy 5
po skončení
platnosti



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

PPA6 Rozhodnutia GP SR vo veciach personálnych 3

PPA7 Vnútorné rozkazy A 30

PPA8 Výpisy z vnútorných rozkazov 5

PPA9 Rozkazy vo veciach vojenského disciplinárneho právaA 30

PPA10
Rozhodnutia vo veciach 
štátno-zamestnaneckého pomeru

A 30

PPA11
Návrhy na odvolanie z funkcií a ustanovenie 
do funkcií, prijímanie a ustanovenie do služobného 
pomeru a premiestnenie k vojenskej súčasti

3

PPA12 Problematika absolventov právnických fakúlt 3

PPA13 Žiadosti profesionálnych vojakov 3

PPA14 Rehabilitácie, rekreácie, liečenia 3

PPA15 Návrhy na povýšenie a vyznamenanie 3

PPA16 Hlásenie pracovnej pohotovosti prokurátorov 1

PTS TRESTNÁ AGENDA

PTS1

Dozorové spisy v trestných veciach, 
v ktorých prokuratúra vykonáva dozor 
nad vyšetrovaním vykonávaným vyšetrovateľom 
policajného zboru (reg. Opv, Vv, Hv)

A 30

PTS2
Spisy pre trestné veci, v ktorých vyšetrovanie 
vykonávajú vyšetrovatelia úradov vyšetrovania 
policajného zboru (reg. VPt, HPt)

A 20

PTS3

Spisy o podnetoch na preskúmanie zákonnosti 
právoplatných rozhodnutí vydaných 
v trestnom konaní súdom a rozhodnutí súdov 
o vrátení veci na došetrenie (reg. Pz)

A 15

PTS4

Spisy o oznámeniach trestných činov pre výkon 
dozoru v miestach, v ktorých je obmedzená
osobná sloboda, dožiadania z cudziny,
nejasné podania (reg. Opn, Vn, Hn)

A 20



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
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PTS5 Vyšetrovacie a dozorové spisy vojenských prokuratúr 30

PVČ VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

PVČ1
Práca s právnymi čakateľmi (prokurátorské skúšky, 
vymenovanie členov do skúšobnej komisie)

5

PVČ3
Kvalifikačné skúšky 
ostatných zamestnancov prokuratúry

A 30

  
PVČ4 Knižnica:

- evidencia prírastkov 5
- výpožičné lístky 1

PVČ5 Odborné vzdelávanie v štátnej službe 10

PB PERSONÁLNA BEZPEČNOSŤ

PB1

Evidencia oprávnených osôb, 
ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami 
stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné                                                                                                                                                              

20

PB2

Evidencia oprávnených osôb, 
ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami 
stupňa utajenia Dôverné                                                                                                                                                    

3

PB3

Evidencia oprávnených osôb, 
ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami 
stupňa utajenia Vyhradené

1

PB4

Zoznam funkcií pri ktorých výkone 
sa môžu oprávnené osoby oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami - po skončení 
platnosti zoznamu

5

PBP POHOTOVOSŤ A BOJOVÁ POHOTOVOSŤ

PBP1
Dokumenty o vyhlásení a odvolaní pohotovosti 
a bojovej pohotovosti

15

PBP2
Dokumentácia činnosti po vyhlásení núdzového 
stavu, výnimočného stavu a po vypovedaní vojny

A 10

PBP3
Dokumentácia pohotovosti a bojovej pohotovosti 
(smernice, plány činnosti, rozkazy, nariadenia, mapy)

A 10



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
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Lehota 
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PBP4 Hlásenie o vyčleňovaných silách a prostriedkoch 5

PBP5
Nariadenia a rozkazy pre vyčleňovanie síl 
a prostriedkov 

A 10

PBP6
Plány nácvikov a previerok, rozbory a hodnotenia 
stavu pohotovosti a bojovej pohotovosti

10

PBP7
Previerky pohotovostného systému 
s letom kontrolných cieľov

10

PBP8 Plány vyrozumenia 10

PBP9 Previerky uvádzania do pohotovosti 10

PBP10
Dokumentácia z kontrolnej činnosti, 
zápisy z vykonaných kontrol   

10

PP
PERSONÁLNA PRÁCA, 
PRACOVNO - PRÁVNE 
A SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI

PP1 Funkčné a abecedné knihy A

PP2 Zaraďovacia kniha   A

PP3 Zaraďovací zošit 15

PP4
Rozkazy v personálnych veciach - originály, 
denníky rozkazov v personálnych veciach

A 10

PP5 Výpis z rozkazu v personálnych veciach 5

PP6 Osobné spisy profesionálnych vojakov 100 od narodenia

PP7
Osobné spisy zamestnancov 
o výkone práce vo verejnom záujme

70 od narodenia

PP8
Osobné spisy zamestnancov v štátnej službe
(po skončení štátnozamestnaneckého pomeru 
sa odovzdávajú Úradu pre štátnu službu)

40
po rozviazaní 
pracovného 
pomeru v št.sl.

PP9 Prehľady o bytovej situácií profesionálnych vojakov 10

PP10 Odvolacie konania 10

PP11 Disciplinárne konania, priestupky 10



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
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PP12
Komplexné programy starostlivosti 
o profesionálnych vojakov a zamestnancov

A

PP13 Prehľady o nahradzovaní vojenskej služby 5

PP14 Prehľady zmien početného stavu vojakov A 5

PP15
Plány doplňovania, rozmiestnenia, prípravy 
a zvyšovania kvalifikácie

10

PP16
Rozbory personálnej situácie
(ročné štatistiky, sumáre a pod.)

A 10

PP17
Rozhodnutia o menovaní, poverení a odvolaní 
funkcionárov a vedúcich pracovníkov

A 10

PP18 Číselné výkazy (štatistické, demografické a pod.) 10

PP19
Opisy funkčných náplní zamestnancov - nevzťahuje 
sa na opis funkčnej náplne zaradenej do osobného 

1

PP20
Knihy výdaja zučtovateľných tlačív 
(služobných preukazov, vojenských knižiek, 
osobných identifikačných kariet - OIK, PON a pod.)

10

PP21 Absenčné karty 3

PP22 Evidencia dochádzky 3

PP23 Plán dovoleniek 2

PP24 Výberové konania 10

PP25 Dohody  o vykonaní práce a pracovnej činnosti 10

PP26 Dohody o hmotnej zodpovednosti 10

PP27
Reorganizácia 
(rozhodnutia, dekréty, príkazy, delimitačné výmery)

A 10

PP28 Žiadosti, dotazníky neprijatých zamestnancov 2

PP29 Rozhodnutia v štátnozamestnaneckých veciach 20

PP30 Informačné správy 10
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PP31

Koncepčné materiály v oblasti 
štátnozamestnaneckých vzťahov, 
pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme 
a ostatných zamestnancov 

A 10

PP32

Metodické pokyny v oblasti 
štátnozamestnaneckých vzťahov, 
pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme 
a ostatných zamestnancov

5

PP33

Stanoviská, návrhy a vyjadrenia v oblasti 
štátnozamestnaneckých vzťahov, 
pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme 
a ostatných zamestnancov

3

PP34
Pracovné zmluvy a ďalšie dokumenty 
o právnych úkonoch v pracovnoprávnych vzťahoch,
dohoda o vykonaní prác

10

PP35
Zoznam osobných spisov štátnych zamestnancov 
a zamestnancov verejnej služby odoslaných 
do vojenského archívu a na Úrad pre štátnu službu

30

PV PARTNERSKÉ VZŤAHY

PV1
Písomnosti o partnerských vzťahoch s inými 
armádami (návštevy, jednania, 
závery o spolupráci a pod.)

A 20

PV2
Písomnosti o partnerských vzťahoch 
s civilným sektorom

A 20

RV RIADENIE A VELENIE

RV1

Rozpracované úlohy ministra obrany SR 
a výsledky realizácie opatrení vyplývajúcich 
pre rezort ministerstva obrany 
z rozhodnutí štátnych orgánov

A 10

RV2

Podkladové materiály na rokovanie ministra obrany 
vo vláde SR,  v NR SR, v Bezpečnostnej rade SR, 
v kolégiu ministra obrany a na operatívnych poradách 
ministra obrany

A 10
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RV3

Písomnosti z rokovaní vlády SR, NR SR, 
Bezpečnostnej rady SR, poradných orgánov ministra 
obrany (kolégií, operatívnych porád a pod.)   
a náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR 
(predložené dokumenty, pripomienky, uznesenia, 
rozhodnutia a zápisy z rokovaní)

A 10

RV4

Korešpondencia pri organizačnom zabezpečení 
Bezpečnostnej rady SR a poradných orgánov 
ministra obrany (informačné správy, stanoviská, 
návrhy programov, návrhy plánov) 

3

RV5
Podklady, stanoviská a pripomienky k spracúvaným 
materiálom na rokovanie Bezpečnostnej rady SR 
a poradných orgánov ministra obrany SR

3

RV6

Podklady, stanoviská a pripomienky k spracúvaným 
materiálom na rokovanie Bezpečnostnej rady SR 
a poradných orgánov ministra obrany SR,
podkladové písomnosti na medzirezortné
pripomienkové konanie

2

RV7

Vyhodnotenie (analýzy) stavu bojovej 
a odbornej prípravy za výcvikový rok, 
vyhodnotenie morálneho stavu, disciplíny 
a mimoriadnych udalostí, 
vyhodnotenie kultúrno - výchovnej činnosti za 
výcvikový rok, rozbory splnenia úloh 
za jednotlivé výcvikové obdobie a výcvikový rok

A 10

RV8
Ročenky a zborníky z rokovaní 
Bezpečnostnej rady SR a poradných orgánov 
ministra obrany SR (operatívnych porád)

A 10

RV9 Rokovacie poriadky kolégia ministra obrany SR A 10

RV10

Písomnosti na výcvikový rok 
(ročné plány činností, rozkazy, smernice, 
plány hlavných úloh a základných opatrení, 
plány odbornej prípravy a výchovy na výcvikový rok) 

A 20

RV11
Podklady na spracovanie a spresnenie písomností 
na výcvikový rok (do rozkazov, smerníc, 
plánov hlavných úloh a základných opatrení)

2

RV12
Materiály z konferencií, 
veliteľských a odborných zhromaždení 
na zabezpečenie úloh bojovej prípravy a výchovy

A 5
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RV14
Denné a vnútorné rozkazy veliteľa čaty 
(originály s rozdeľovníkom)

1

RV15
Denné a vnútorné rozkazy veliteľa roty 
(originály s rozdeľovníkom)

5

RV16
Denné a vnútorné rozkazy veliteľa útvaru, zariadenia
(originály s rozdeľovníkom)

A 5

s jedným výtl. 
každej 
vydanej 
prílohy

RV17
Vnútorné rozkazy riadiaceho funkcionára 
organizačných zložiek ministerstva obrany 
a generálneho štábu OS SR

A 15

RV18

Strážne výkazy, triedne knihy na odbornú prípravu 
a služobnú telesnú prípravu, 
dokumentácia pracovníka pre ochranu objektu, 
náčelníka skupiny velenia 
a náčelníka skupiny doplňovania

5

RV19
Odovzdávacie protokoly príslušných riadiacich 
funkcionárov

A 10

RV20 Plány materiálneho zabezpečenia 20

RV21
Knihy záznamov o odovzdaní a prevzatí 
dozornej služby a služby pracovníka 
pre ochranu objektu, NSkV a NSkVD

5

RV22 Evidencia žiadostí o podanie informácie 5

RV23 Rozvrhy pracovného času, služieb 3

RV24 Smernice na výkon služby dozorných orgánov 5

RV25 Dokumentácia ochrany a bezpečnosti objektov 10

RV26 Mesačné hlásenie splnenia úloh 1

RV27 Podklady do rozboru splnenia úloh 1

RV28
Dokumentácia kontrolnej činnosti riadiacich orgánov 
(poverenie na vykonanie kontroly, záznam o 
kontrole, program kontrolnej činnosti)

3



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

RV29
Písomné prípravy na odbornú prípravu 
a odborné zhromaždenia, zamestnania 

1

RV30
Riadiaca a osobná dokumentácia (zošit riadenia, 
osobný plán, poznámkový zošit a pod.)

1

RV31
Dokumentácia Vojenskej rady
náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR 

A 10

RV32
Služobné predpisy a iné normatívne akty GP SR 
a hlavného vojenského prokurátora

10

RV33

Príkazy, pokyny a iné normatívne akty 
hlavného vojenského prokurátora, 
pokyny vyššieho vojenského prokurátora 
a vojenského obvodného prokurátora

A 20

RV34
Materiály a záznamy z porád GP SR, 
medzirezortné porady

2

RV35
Materiály a záznamy 
z porád hlavného vojenského prokurátora

5

RV36
Ostatné materiály a záznamy 
z jednotlivých článkov prokuratúry

2

RV37 Legislatívne a pripomienkové konanie 5

RV38
Písomnosti orgánov samosprávy prokurátorov 
(zhromaždenia prokurátorov, prokurátorská rada, 
informácie a rozhodnutia prokurátorskej rady)

5

RV39
Stanoviská a informácie GP SR na zovšeobecnenie 
vo vojenskej prokuratúre, informácie 
z medzinárodného odboru GP SR a zhodnotenia

5

RV40
Rekodifikácia Trestného poriadku 
a Trestného zákona

10

RV41 Správy a rozbory o činnosti prokuratúry 20

RV42
Informácie a odporúčania 
Parlamentného zhromaždenia Rady Európy 
a iných európskych inštitúcií

10



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

SO
STRATÉGIA OBRANY A VÝSTAVBY 
OZBROJENÝCH SÍL

SO1
Koncepcie rozvoja a plány výstavby ozbrojených síl 
a jednotlivých druhov vojsk a služieb

A 10

SO2
Koncepčné materiály o bezpečnosti štátu 
a systéme jeho obrany

A 20

SO3
Správy o plnení plánu rozvoja 
a výstavby ozbrojených síl

A 10

SO4 Bezpečnostné, obranné a vojenské stratégie A 10

SO5 Metodické pokyny ku spracovaniu plánov výstavby 10

SO6
Odvodný protokol 
(dokumentácia odvodnej komisie)

A 10

SO7

Osobné spisy mužstva a poddôstojníkov 
prepustených z činnej služby, 
občanov vyradených z vojenskej evidencie  
a občanov, ktorí vykonali civilnú službu 
a povinnú vojenskú službu 

20 po ukončení

SO8

Kniha výdaja osvedčení o nespôsobilosti vykonať 
vojenskú službu, kniha výdaja osvedčení o vyradení 
z vojenskej evidencie a kniha výdaja osvedčení 
o vyradení z vojenskej evidencie - iná služba

A 20

SO9 Evidenčná kniha CiS A 20

SO10 Písomnosti - náhradná služba 10

SO11 Písomnosti - menné zoznamy brancov od obcí 10

SO12 Písomnosti - zabezpečenie odvodného konania 3

SO13 Register osôb  75

SO14
Vnútorné písomnosti a ostatné písomnosti 
pre mierové doplňovanie a civilnú službu

3

SO15 Knihy dočasne neprítomných  1



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

SaP SPRAVODAJSTVO A PRIESKUM

SaP1
Spravodajské (súhrnné spravodajské) informácie 
a hlásenia

10

SaP2 Nariadenia (plány) prieskumu 10

S SÚDY 

S1 Spisy o oznámeniach trestných činov 10

S3 Spisy pre nejasné podania 3

S4
Materiály z kolégií generálneho prokurátora SR, 
záznamy z porád

10

S5 Súdne spory prokuratúry 10

S6 Revízna a kontrolná činnosť 10

S7 Overovacie knihy 30

S8 Právoplatné rozhodnutia 75

S9 Spisy o zahladení odsúdenia 10

S10 Spisy o podmienečnom prepustení 20

S11 Rehabilitačné spisy s právoplatným rozhodnutím 75

S12

Písomnosti správne a súdne, rozhodnutia, 
z ktorých vyplývajú pre ministerstvo obrany 
právne nároky alebo povinnosti, 
doklady o konečných rozhodnutiach 
(správnych i súdnych)

30

S13 Sťažnosti na porušenie zákona A 30

S14 Trestné spisy vojenských súdov 75

S15
Písomnosti súvisiace s prípravou hromadného 
prepúšťania odsúdených osôb na slobodu 
a s udelením milosti prezidentom SR

A 10

S16 Rozbory trestnosti ministerstva A 10

S17 Operatívne porady predsedu súdu 5



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

S18 Rozvrh práce súdu na kalendárny rok 5

S19 Školenia – spisy 3

S20 Kniha pohľadávok 5

S21 Agenda pohľadávok (po vybavení) 5

S22 Voľby sudcov 10

S23 Agenda prísediacich 10

S24 Štatistické listy 5

S25 Výkony sudcov 5

S26
Trestné spisy – mimoriadne tresty od skončenia 
výkonu trestu

A 75

S27 Sprostredkovanie dožiadania z iných súdov 10

S28 Odvolacie spisy (vzniknuté v opravnom konaní) 10

SRA
SPRÁVA REGISTRATÚRY 
A ARCHÍVNÍCTVO

SRA1
Vyraďovacie konanie 
(návrh na vyradenie, zoznamy, rozhodnutie)

A

SRA2 Registratúrny poriadok a plán A

SRA3 Preberanie archívnych dokumentov – evidencia A

SRA4 Evidencia uložených registratúrnych záznamov A

po vyradení 
všetkých 
evidovaných 
reg. záznamov

SRA5 Evidenčné pomôcky k fondom osobných spisov
– profesionálnych vojakov A
– vojakov povinnej služby A

SRA6 Evidencia odovzdávacích protokolov  20

SRA7
Menné zoznamy odovzdávaných osobných spisov 
a ich evidencia
– profesionálnych vojakov 30
– vojakov povinnej služby 30
– zamestnancov 30



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

SRA8
Dokumentácia  vyraďovacieho konania 
registratúrnych záznamov

A 30

SRA9 Bádateľský list A 30

SRA10 Kniha bádateľských návštev A

SRA11 Kniha prírastkov archívnych dokumentov A

SRA12 Kniha depozitov A

SRA13 Kniha úbytkov A

SRA14 Registratúrny denník A 5

SRA15 Archívne (registratúrne) inventáre a katalógy A

SRA16 Evidenčný list A

SRA17 Evidencia výpožičiek archívnych dokumentov A 5

SRA18 Archívne pomôcky (inventáre, katalógy, registre) A

SRA19 Akvizičná činnosť A

SRA20
Písomnosti týkajúce sa podateľne, 
evidencia došlej pošty, 
záznamy z kontroly evidencie došlej pošty

10

SRA21
Písomnosti týkajúce sa správy registratúry, registrov 
a evidenčných pomôcok

10

SRA22 Previerky vykonané na úseku správy registratúry 10

SRA23
Spisy týkajúce sa vyraďovacieho konania, 
návrhy na vyradenie, zoznamy a protokoly o vyradení

10

Š ŠIFROVÁ OCHRANA INFORMÁCIÍ

Š1
Sprievodné spisy (výdajky) o pridelení prostriedkov 
šiforvej ochrany informácií (ŠOI)

10

Š2 Protokoly o výrobe šifrových materiálov 10

Š3 Zápisy o vyradení a zničení heslových materiálov 10

Š4 Rozbory ŠOI 10



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

Š5 Štúdie a koncepčné materiály ŠOI A 20

Š6 Riadiace dokumenty A 20

Š7 Strednodobé a dlhodobé plánovacie dokumenty ŠOI A 20

Š8 Analýza ŠOI za výcvikový rok (ročné informácie) A 10

Š9 Mimoriadne udalosti a kompromitácie 20

Š10 Celkové závery z kontrol ŠOI 10

Š11 Základné dokumenty o zriadení ŠOI A 10

Š12 Smernice o ŠOI rezortu  MO SR A 10

Š13 Odborné metodické pokyny ŠOI A 10

Š14 Celková schéma ŠOI rezortu obrany A 10

Š15 Dohody o zriadení súčinnostnej ŠOI medzi rezortami A 10

Š16 Povolenie na začatie prevádzky na pracovisku ŠOI 10

Š17 Zápis o zrušení pracoviska ŠOI 10

Š18
Protokoly o výsledkoch záverečných skúšok odbornej 
prípravy

10

Š19
Učebné plány, programy, 
osnovy odbornej prípravy na úseku ŠOI

10

Š20 Register osôb zaradených na práce na úseku ŠOI A 10

Š21 Výsledky vedecko-výskumnej činnosti A 10

Š22
Výsledky technických skúšok 
a skúšok prototypov šifrovacej techniky

A 10

Š23 Projektová a technická dokumentácia A 10

Š24
Rozhodnutie o zavedení prostriedkov ŠOI 
do výzbroje ozbrojených síl SR

A 30

Š25
Kniha evidovaných informácií prijatých a odoslaných 
technickými prostriedkami ŠOI elektronickou formou

3

Š26 Evidenčné knihy, registre a evidenčné karty 10



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

Š27 Evidenčná karta zamestnanca na úseku ŠOI A

Š28 Autentizované zošity s problematikou ŠOI 3

Š29 Kniha služieb na pracovisku šifrového orgánu 5

Š30 Evidencia osobitných splnomocnení, povolení 5

Š31
Písomnosti súvisiace so zabezpečením 
odbornej prípravy zamestnancov ŠOI

2

Š32
Osvedčenia na prácu na úseku ŠOI
a zaradenie osôb na úseku ŠOI

A

Š33 Materiál z rokovaní kryptologickej rady A 10

Š34 Evidencia technickej dokumentácie prostriedkov ŠOI 10

Š35
Požiadavky na prostriedky ŠOI, 
príjmové a výdajové doklady, sprievodné spisy

5

Š36 Výkazy o vyradení technických prostriedkov ŠOI 5

Š37
Protokoly o prevzatí a odovzdaní funkcie 
na úseku ŠOI

5

Š38 Protokoly o kontrolách stavu ŠOI 5

Š39
Kryptologicko-technické rozbory systémov 
a technických prostriedkov ŠOI

10

Š40
Gesčné rozhodnutia o zavedení 
technických prostriedkov ŠOI

A 10
po vyradení
z prevádzky

Š41
Evidencia opravárenskej činnosti 
technických prostriedkov ŠOI

5

Š42
Nomenklatúra materiálovej triedy-špeciálna 
šifrová technika

5

Š43
Rozhodnutia o zastavení (obnovení) prevádzky 
systému a technického prostriedku ŠOI

5

Š44
Inventarizačné zápisnice 
technických prostriedkov ŠOI

A 10



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

ŠHR ŠTÁTNE HMOTNÉ REZERVY

ŠHR1 Požiadavky na tvorbu štátnych hmotných rezerv 10

ŠHR2 Projekt tvorby mobilizačných rezerv 10

ŠHR3 Plán tvorby mobilizačných rezerv 10

ŠHR4 Prehľad naplnenosti hmotných rezerv A 30

ŠHR5 Prehľad o rozmiestnení rezerv A 30

ŠHR6
Prehľad plnenia rezerv pre jednotlivých 
materiálnych hospodárov

20

T TLA Č

T1
Dva výtlačky všetkých časopisov a tlače, 
ktoré vydáva Vydavateľská a informačná agentúra

A
Vojenský 
historický 
archív

T2
Dva výtlačky všetkých časopisov a tlače, 
ktoré vydávajú organizačné zložky ministerstva

A
Vojenský 
historický 
archív

T3
Neznačkovaná odborná literatúra 
(zborníky, prednášky, časopisy)

A

T4
Neznačkovaná vojenská literatúra 
(časopisy, publikácie, iné druhy vojenskej literatúry)

A

UP
ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE 
A STAVEBNÝ PORIADOK 

UP1
Územnoplánovacia dokumentácia vrátane podkladov, 
dokladov a prípadných zmien a doplnkov

A 10

UP2
Územné plány vojenských obvodov 
vrátane zmien a doplnkov

A

UP3

Územné rozhodnutia a všetky písomnosti týkajúce sa 
územných rozhodnutí a rozhodnutí 
o ochrane objektov, chránenom území 
a ochrannom pásme, vydávané podľa 
osobitných predpisov vrátane zmien a doplnkov

A 30

UP4
Ostatné podklady, doklady stanoviská 
a vyjadrenia súvisiace s územným plánovaním

A 30



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

UP5 Dokumentácia stavieb vrátane zmien a doplnkov A 30

UP6
Stavebné povolenia stavieb 
vrátane všetkých písomností súvisiacich 
s povoľovaním stavieb

A 30

UP7
Kolaudačné rozhodnutia (protokoly) vrátane 
všetkých písomností s užívaním stavieb (povolenia)

A 30

UP8 Iné opatrenia, ktoré sa týkajú stavieb A 30

UP9
Písomnosti ochrany územných záujmov 
ministerstva - vyjadrenia k civilnej výstavbe 
a územnej činnosti

20

VK VÝCHOVA A KULTÚRA

VK1
Vyhodnotenie spoločenských akcií 
s príslušníkmi armád cudzích štátov

A 5

VP VOJENSKÁ POLÍCIA (VP)

VP1 Vyšetrovacie spisy 20

VP2 Priestupkové spisy 20

VP3 Denník vyšetrovacích spisov A 20

VP4 Denník priestupkových spisov A 10

VP5
Ročné súhrnné správy, štatistické údaje 
a vyhodnotenia činnosti VP

A 10

VP6
Výstupné zostavy evidenčno-štatistického systému 
kriminality v rezorte ministerstva obrany

A 10

VP7 Formulár udalostí A 10

VP8 Protokolárne knihy záverečných skúšok vodičov 100 od narodenia

VP9 Knihy vydaných vodičských preukazov 100 od narodenia

VP10 Knihy overenia žiadateľov o vodičské oprávnenie 100 od narodenia

VP11
Osvedčenie o evidencii 
vojenského motorového vozidla

20
po vyradení
z evidencie



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

VP12
Dopravné nehody a priestupky 
súkromných motorových vozidiel

20

VP13
Dopravné nehody a priestupky 
vojenských motorových vozidiel

20

VP14 Denník priestupkov VDP 20

VP15 Kniha vydaných evidenčných čísiel A 20

VP16 Kniha dopravných nehôd 20

VP17 Bezpečnostné analýzy objektov A 10

VP18 Hlásenia z cestnej kontroly 3

VŠ VOJENSKÉ ŠKOLSTVO

VŠ1
Materiály z vedeckých konferencií 
a rokovaní vedeckých rád

A 10

VŠ2 Diplomové práce, bakalárske práce (projekty) A 10

VŠ3 Dizertačné, habilitačné a rigorózne práce A 10

VŠ4
Sprievodná dokumentácia k doktorskému štúdiu, 
habilitačnému a vymenovaciemu konaniu

50

VŠ5
Písomnosti študentov, absolventov a kadetov 
prepustených a vylúčených zo štúdia

50

VŠ6 Hlavné protokoly o prospechu 50

VŠ7 Protokoly a zápisy o štátnych záverečných skúškach 50

VŠ8 Vyslanie a odvolanie zo štúdia 10

VŠ9 Protokoly o záverečných skúškach v kurzoch 50

VŠ10 Štúdijné programy, učebné plány a osnovy A

VŠ11
Register študentov, absolventov a kadetov 
a ich osobné karty

50

VŠ12
Priebežné a záverečné správy z riešení rezortných 
a vnútorných úloh riešených na škole

A 20

VŠ13
Sprievodná dokumentácia k riešeniu vedeckých úloh 
a projektov

A 20



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

VŠ14
Dokumentácia súvisiaca s problematikou 
priemyselného vlastníctva

A 20

VŠ15 Materiály z akademického senátu A 10

VŠ16
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu – 
výročná správa

A 10

VTČ
VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
A TECHNICKÝ ROZVOJ

VTČ1
Prognózy, akvizičné zámery a koncepcie budúceho 
rozvoja výzbroje, techniky a materiálu

5

VTČ2
Dlhodobé a strednodobé plány rozvoja výzbroje, 
techniky a materiálu, rozvoja technickej normalizácie                                           
a štandardizácie

10

VTČ3
Programový plán rozvoja výzbroje, 
techniky a materiálu

A 10

VTČ4
Celkový záver rozboru vojenskotechnického rozvoja, 
akvizičný projekt

A 10

VTČ5
Záverečná správa z výskumu, vývoja, 
z kontrolných a vojskových skúšok

A 10

VTČ6
Rozhodnutie o používaní výzbroje, techniky 
a materiálu do výzbroje ozbrojených síl SR

10

VTČ7 Rozbory (výsledky) vedeckovýskumnej činnosti A 10

VTČ8
Zápisy a uznesenia 
Rady ministra obrany pre vedu a techniku 
a Rady pre vedecko-technický rozvoj

A 20

VTČ9
Evidencia objavov, vynálezov, patentov 
a zlepšovacích návrhov

A 10

VTČ10

Výrobná dokumentácia (technické normy a popisy, 
výkresy, výpočty, technologické postupy, 
konštrukčné podklady, skúšobné protokoly, 
preberacie podmienky, protokoly o zbrojnej výrobe)

A 20

VTČ11 Protokoly zo skúšok technického zariadenia
po dobu 
používania 



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
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VTČ12 Dokumentácia Rady vedecko-technického rozvoja A 10

VTČ13 Technické špecifikácie 5

VTČ14 Súhrnné plány obstarávania 5

VV VOJENSKÉ VÝPOMOCI (krízové situácie)

VV1
Písomnosti týkajúce sa riešenia krízových situácií 
mimo času vojny

A 10

ZS ZAHRANI ČNÉ STYKY A NÁVŠTEVY

ZS1
Medzinárodné zmluvy a dohody uzatvorené medzi 
ministerstvom a armádami iných štátov

A 10

ZS2

Písomnosti obsahujúce závery z rokovaní 
s vojenskými, leteckými a námornými pridelencami 
akreditovanými v SR 
a vyhodnotenia ich činnosti počas pôsobenia v SR

A 20

ZS3
Zápisy (protokoly) z konferencií, sympózií, 
kongresov a snemov s medzinárodnou účasťou

A 20

ZS4
Výsledky konzultácií a porád so zástupcami 
armád iných štátov

A 20

ZS5
Správy o obsahu a výsledkoch služobných ciest 
profesionálnych vojakov a zamestnancov v zahraničí

10

ZS6 Dokumentáca výborov a pracovných skupín NATO 5

ZZ
ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPE ČENIE
A VETERINÁRNE ZABEZPE ČENIE

ZZ1 Úrazové spisy, vrátane rozhodnutí o odškodnení A 10

ZZ2 Lekárske vysvedčenia, osvedčenia o chorobe 50

ZZ3
Písomnosti lekárskych komisií – lekárske protokoly 
z odvolacích komisií

50

ZZ4 Chorobopisy nemocníc 20

ZZ5
Celoústavná evidencia vojenských nemocníc 
a liečebných ústavov

A 20

ZZ6 Prepúšťacie správy 20



Poznámka
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zn.

Vecná skupina Znak 
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ZZ7
Ambulantné knihy, 
písomnosti ambulantného ošetrovania

10

ZZ8

Dokumentácia vedená v súvislosti s úrazmi 
a chorobami z povolania (knihy a záznamníky 
úrazov, zberné hárky spisovej dokumentácie úrazov 
alebo chorôb z povolania)

A 20

ZZ9 Zápisy o vykonaných operáciach 20

ZZ10
Správy o zdravotnom stave profesionálnych vojakov
(pri prepustení zo služby)

50

ZZ11 Evidencia preventívnych rehabilitácií a rekreácií 3

ZZ12 Zápisy o zdravotnom stave zamestnancov 20

ZZ13
Správy o hygienicko-epidemiologickej, 
veterinárno-hygienickej a epizootickej situácii 
v rezorte ministerstva obrany

A

ZZ14 Výkazy veterinárneho zabezpečenia 10

ZZ15 Kmeňové knižky psov 10

ZZ16 Centrálna evidencia psov ozbrojených síl SR 20

ZZ17 Správy o výsledkoch očkovania 5

ZZ18
Podklady k doplňovaniu a vyraďovaniu 
služobných psov

10

ZZ19 Dokumentácia o výcviku služobných psov v kurzoch 10

ZZ20 Epizootologická depistáž a dozor 10

ZZ21
Ekologicko-ornitologické prieskumy 
útvarov a zariadení

10

ZZ22
Výsledky laboratórnych vyšetrení 
biologického materiálu

10

ZZ23 Posudková činnosť projektovej dokumentácie 10

ZZ24
Stanoviská Slovenskej zdravotníckej univerzity 
k zaraďovaniu zdravotníckych pracovníkov 
do špecializačných štúdií

5



Poznámka
Reg. 
zn.

Vecná skupina Znak 
hodnoty

Lehota 
uloženia

ZZ25
Doklady o práceneschopnosti vojakov 
a zamestnancov určené pre ošetrujúcich lekárov

5

ZZ26
Dokumentácia z výberových konaní na miesta 
riadiacich pracovníkov vojenského zdravotníctva 
(prihlášky, kópie diplomov a pod.)

5

ZZ27
Zápisy o vykonaných tematických kontrolách 
u podriadených útvarov

5

ZZ28
Rozhodnutia, posudky, pokyny a vyjadrenia orgánov 
na ochranu zdravia rezortu ministerstva obrany SR

20

ZZ29 Dokumentácia šetrení chorôb z ožiarenia A 10

ZZ30
Rozhodnutia o priznaní charakteru rizikových prác 
a rizikových pracovísk

A 10

ZZ31 Záväzné hygienické pokyny pre rizikové pracoviská A 10

ZZ32
Evidencia rizikových pracovísk 
a dokumentácia zrušených 
alebo zaniknutých rizikových pracovísk 

A 10

ZZ33
Laboratórne knihy a výsledky laboratórnych 
vyšetrení a meraní

10

ZZ34 Štatistické vyhodnotenia stretov 3

ZZ35
Výsledky vyšetrení biologického materiálu 
po stretoch

3

ZZ36 Ekologické kontroly vojenských útvarov a zariadení 3

ZZ37
Kontrolné listy - zabezpečenie 
potravinovej bezpečnosti

3

ZZ38 Kúpeľná starostlivosť 5


