Príprava písomností na odovzdanie do VHA Bratislava.
1. Príprava písomností na odovzdanie do VHA Bratislava začína obdržaním rozhodnutia
MV SR s jeho ev. číslom a dátumom vydania.
2. Pripraviť si vo Worde prílohu so znakom hodnoty „A“ návrhu na vyradenie.
3. Na e-mail milan.ondrus@vhu.sk POŠLITE vo worde prílohu so znakom hodnoty
„A“, ev. číslo z rozhodnutia MV SR a dátum jeho vydania (VEREJNÉ).
4. Z VHA Vám príde upravený zoznam, podľa ktorého uložíte písomnosti do tvrdých
dosiek so šnúrkami (1. stĺpec zoznamu – číslo zväzku).
5. Hrúbka zväzku max. 10 cm! Nie menej ako 5 cm!
6. Tenké zložky (podľa registratúrnej značky) je možné do tvrdých dosiek so šnúrkami
(zväzku) skladať. Každú zložku uložíte do košieľky (formát A3 zložený na polovicu)
na prednú stranu košieľky napíšte RZ a jej názov (pr.: AA 32 - Databáza špecialistov
OS SR).

KOŠIEĽKA

Spôsob uloženia košieľok do zvväzku

7. Písomnosti vo zväzku presahujúce 10 cm je nutné rozdeliť na dve polovice, alebo
presahujúcu časť (menej ako 5 cm) dať do košieľky a doplniť zväzok novou košieľkou
do 10 cm z ďalšej registratúrnej značky.

Vytvorenie zväzkov z košieľok – zväzok č. 2
Por. č.
zväzku

1.

RZ

A6-01

2.

Názov vecnej skupiny

Registratúrny denník, kniha administratívnych
pomôcok

A3-14 Vnútorné rozkazy
A6-02 Zápisy o vyradení a zničení
Základné dokumenty mobilizačného charakteru
A8-01
spracované ako súhrnný materiál

Rok

ZH –
LU

2004
2007
2008 A10
2009
2009
2000
A 10
2001
2004 A 10
2008
A10
2009

Množstvo

Poznámka

30 listov
50 listov
100
listov
100
listov
102
listov
39 listov
67 listov
2 listy
43 listov
3 listy

Poznámka: Ak by zväzok č.1 presahoval 10 cm, zložka A6-01 Registratúrny denník,
kniha administratívnych pomôcok rok 2009 102 listov by bol vložený do košieľky
a zaradený na začiatok zväzku č. 2. V tomto duchu by bola upravená aj tabuľka.

vzor:

Štítok na zväzok

352. centrum vojenskej dopravy
Košice

Správa vojenskej dopravy ZÁPAD
VÚ 4855

Bratislava
zväzok č.

-

1

Vľavo hore odovzdávajúca organizačná zložka/jednotka,
v strede názov pôvodcu písomností, jeho krycie číslo a sídlo.
Zväzok č. 1 .... xx, označenie zväzku podľa prílohy k preberaciemu protokolu

POZNÁMKA:

Preberací protokol spracováva
VHA Bratislava!!!
NIČ NEPÍŠTE, LEN POŠLITE!!!

-

Po vrátení doplneného preberacieho protokolu dohodneme dátum odovzdania.

PREBERACÍ PROTOKOL

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV
Vojenský historický archív
Krajná 27, 821 04 Bratislava

18. ťažká delostrelecká brigáda
Luník IX
111 00 Sládkovičovo

Naše číslo:

VHÚ-VHA-1/(7-136-278/2021

Bratislava
16. júla 2021

Vybavuje:

Ing. M. Ondruš

Vec: Preberací protokol,
podľa §20 ods.1 písm. b) zákona 395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach v znení
neskorších predpisov prevzal dňa 16. júla 2021 Vojenský historický archív Bratislava vyradené
registratúrne záznamy so znakom hodnoty „A“ od ich pôvodcu (vlastníka) 18. ťažkej delostreleckej
brigády Sládkovičovo po vydaní rozhodnutia MV SR číslo:
-SVS-OAR1-2021/029573 zo dňa 26.06.2021.
Odovzdané písomnosti z rokov 2004 – 2007 boli prevzatépodľa zoznamu spracovaného z. Janou
OXXXVOU a sú uložené v jednej archívnej škatuli.
Odovzdávajúca vyhlasuje, že archívne dokumenty sú označené v súlade s registratúrnym plánom
podľa rozhodnutia MV SR, sú úplné a v zachovalom stave.
Otlačok úradnej pečiatky oboch strán – okrúhla so štátnym znakom alebo podlhovastá (ktorú máte!)
Prevzal:
Ing. Milan ONDRUŠ
za VHA Bratislava

Odovzdala:
z. Jana OXXVOVÁ
za 18. ťdb Sládkovičovo

Príloha : 1/1
Doložka o vypracovaní registratúrneho záznamu:
Vypracoval: Milan ONDRUŠ ..............................
Súhlasí: Peter KRALČÁK ...................................
Počet listov: 1
Vyhotovené v 2 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 prevzala
16 . júla 2021 z. Oxxvová ......................
Výtlačok č. 2 pre spis

Vojenský historický archív
Bratislava

Príloha k číslu:
VHÚ-VHA-1/7-136-278 /2021

Zoznam
odovzdaných registratúrnych záznamov do archívu
-vlastné –

18. ťažká delostrelecká brigáda Sládkovičovo
Por.č.
zväzku

Reg.
značka

A6-01

Obsah zväzku

Registratúrny denník

1.
A6-02
C2-03

Vyraďovanie a zničenie
Koncepčné a zásadné odborné
materiály

Ročník
RZ

2007
2006
2005
2004
2006
2006

ZH
LU

Počet
listov

Poznámka

7 kníh
A10

7 listov
1 list +
CD

..................................................
z. Oxxvová

-

Preberací protokol: Červenou farbou sú údaje, ktoré overujete,

