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Ú V O D   
Vojenské vysoké školstvo v 60. a 70. rokoch 20. storočia podobne ako aj 

civilné, prežívalo svoj veľký rozvoj. Dôvodom boli vtedajšie vojensko-politické 
podmienky, ktoré s prihliadnutím na celkový svetový vývoj  a bipolárne 
rozdelenie sveta na socialistický a kapitalistický tábor vyžadovalo 
mnohopočetné, kvalitné a dobre vyzbrojené armády. Poskytovali mladým 
mužom vyššie vojenské a zároveň civilné vysokoškolské štúdium 

v slovenskom a českom jazyku. 

 

H I S T Ó R I A   Š K O L Y 
 
Z histórie vojenského leteckého školstva 
 

História československého vojenského leteckého školstva má skoro storočnú 
tradíciu, píše sa od roku 1919, kedy bola založená Letecká škola v Prahe. V tom 
istom roku bola vytvorená Pilotná škola pokračovacia. V roku 1920 sa hlavným 
centrom vojenského leteckého školstva stal Cheb, kde bolo ustanovené Riaditeľstvo 

leteckých škôl. Škola bola neskôr premenovaná na Česko-
slovenské ústredné školy pre vzduchoplavectvo a neskôr               
na Letecké učilište. Od 1924 sa začala zriaďovať Škola pre 
odborný dorast letectva a vznikla aj Škola pre záložných 
dôstojníkov letectva. V roku 1925 došlo k zmene v dislokácii 
Leteckého učilišťa, ktoré bolo preložené do Prostějova a bolo 
premenované na Vojenské letecké učilište. Od roku 1937 sa začal 

opäť používať názov Letecké učilište. Likvidácia Leteckého učilišťa vzhľadom             
k okupácii českých krajín skončila v máji 1939. 

Po vzniku Slovenskej republiky, v marci 1939, prevzali novovzniknuté 
Vzdušné zbrane jeho leteckú výzbroj a organizačnú štruktúru. Veliteľom letectva sa 
stal pplk. Ján Ambruš, veliteľom pluku mjr. Karol Sojček. 

Na konci roku 1939 došlo k celkovej reorganizácii jednotiek. Kvôli stálemu 
nedostatku bojových pilotov bol zredukovaný počet letiek – z piatich stíhacích vznikli 
tri (11. a 12. v Piešťanoch a 13. v Spišskej Novej Vsi), zo siedmich pozorovacích tiež 
tri (1. v Žiline, 2. v Spišskej Novej Vsi a 3. v Nitre). Cvičná letka mala vo výzbroji 
lietadlá Avia B.534, Letov Š.328, Praga E.39, Praga E.241, Avia Ba.122, Avia 
Bš.122, Aero A.100, Aero A.11, Aero A.200, Avia B.34, Letov Š.16, Aero A.211       
a Dewoitine D.1 

Základom vojenského leteckého školstva na Slovensku sa po vyhlásení 
samostatného štátu stala cvičná letka Leteckého pluku 3 „Generála – letca M. R. 
Štefánika“, dislokovaná na letiskách v Piešťanoch, Vajnoroch a v Nitre. Letka bola   
v októbri 1940 začlenená do novozriadenej Leteckej školy Slovenských vzdušných 
zbraní so sídlom na letisku v Trenčianskych Biskupiciach, používajúca pôvodne 
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lietadlá česko-slovenskej proveniencie, neskôr potom nemecké lietadlá.  Lietadlá pre 
výcvik poskytlo Nemecko a Taliansko (tiež aj 
česko-slovenská zbrojovka Brno). K obrane 
slovenského vzdušného priestoru boli používané 
stroje Messerschmitt Bf 109 (verzie E a G), Avia 
B.534 a ďalšie stíhacie lietadlá.  

S obranou samozrejme pomáhali aj 
jednotky Luftwaffe dislokované v oblasti (pozri 

inventár Letecká strelnica Kuchyňa). 

Po skončení vojny už v júni 1945 obnovilo svoju činnosť Letecké učilište          
v Prostějove. V Liberci bola zriadená Prípravná letecká škola, ktorá slúžila pre 
všeobecný vojenský výcvik a výučbu základov teórie potrebnej k ďalšiemu pilotnému 

alebo spojovaciemu výcviku ďalej slúžiacich. Dňom 
15.9.1945 bola zriadená Letecká vojenská akadémia             
a Škola pre dôstojníkov letectva v zálohe v Hradci 
Králové. V tomto roku bola zriadená aj Letecká spojovacia 
škola 1 v Pardubiciach a znovuzriadená Letecká spojovacia 
škola 2 v Spišskej Novej Vsi. Praktický výcvik v navigácii, 
streľbe a bombardovaní leteckých navigátorov, 
rádiotelegrafistov, strelcov a streleckých dôstojníkov 
zabezpečovala Letecká strelecká škola, ktorá bola neskôr 
reorganizovaná na Letecké strelecké učilište. 

Dňom 1.10.1949 bolo zriadené Letecké technické učilište 
so sídlom v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktoré pozostávalo z Vojenskej odbornej 
školy leteckých mechanikov, Vojenského výchovného strediska leteckých mechanikov 
a Výcvikového strediska odborníkov letectva v zálohe. Od roku 1951 sa v Žamberku 
sformovala Škola pozemných špecialistov letectva. Od roku 1953 získavali 
príslušníci vojenského letectva vysokoškolské vzdelanie na leteckej a spojovacej 

fakulte Vojenskej technickej akadémie v Brne a na tylovej 
fakulte Vojenskej akadémie v Brne. Na jeseň roku 1955 bolo 
vojenské letecké školstvo predstavované Leteckým 
učilišťom v Prostějove, Leteckým technickým učilišťom         
v Liptovskom Mikuláši a Školou pozemných špecialistov 
letectva v Žamberku. Dňa 1.9.1959 bolo zrušené Letecké 
technické učilište a jeho časť vrátane Vojenskej odbornej 
školy leteckých mechanikov bola včlenená do novo-
sformovaného Leteckého učilišťa premiestneného                      
z Prostějova do Košíc. Na začiatku 60. rokov zostalo Letecké 
učilište v Košiciach jediným predstaviteľom a zároveň 
hlavným centrom vojenského leteckého školstva.                       
V Leteckom učilišti boli pripravovaní piloti v dvojročnom 
štúdiu. Príprava leteckých mechanikov sa realizovala z radov 

príslušníkov učňovských škôl, trvala dva roky. Kvalitatívnu zmenu znamenalo 
reorganizovanie Leteckého učilišťa v Košiciach na Vyššie letecké učilište                       
k 1.8.1963. V tomto vzdelávacom celku prebiehal celý komplex výcviku a prípravy 
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pilotov, všetkých pozemných špecialistov letectva. V roku 1967 bola pri Vyššom 
leteckom učilišti zriadená Vojenská stredná odborná škola letecká. V roku 1970 
bola zriadená Dôstojnícka pilotná škola. 

Vzhľadom k novým potrebám prípravy pilotov a leteckých špecialistov, bola 
rozkazom prezidenta republiky č. 08 z 28.6.1972 zriadená dňom 1.9.1973 Vysoká 
vojenská letecká škola SNP v Košiciach (VVLŠ SNP), ktorá mala v podriadenosti 

dva letecké školské útvary v Košiciach a v Přerove. Tieto 
plnili úlohu praktického leteckého výcviku. Rozkazom 
prezidenta republiky č. 11 z 22.8.1979 boli zriadené dve 
fakulty: fakulta veliteľsko-inžinierska a fakulta vojensko-
inžinierska. Do ich organizačnej štruktúry boli včlenené 
príslušné odborné katedry. Zároveň vznikli katedry               
s celoškolskou pôsobnosťou. Od 1.11.1986 sa VVLŠ SNP 
stala školiacim pracoviskom pre výchovu vedeckých 
pracovníkov. Pre skvalitnenie leteckého výcviku bol            

k 1.9.1987 vytvorený letecký školský útvar v Piešťanoch. Významná etapa vo vývoji 
školy nastala po novembri 1989. Na základe prijatej vojenskej doktríny a zmenených 
zahranično-politických väzieb bola prehodnotená štruktúra, úlohy a obsah činnosti 
vojenského školstva. Došlo k podstatným zmenám v organizačnej štruktúre VVLŠ 
SNP. V roku 1991 bola škola rozdelená na akademickú časť a na Školiace                        
a výcvikové stredisko letectva, v ktorého pôsobnosti vzniklo i Stredisko zahraničného 
leteckého výcviku. Zmenila sa podriadenosť leteckých školských útvarov a boli 
premenované fakulty. Z veliteľsko-inžinierskej sa stala Letecká fakulta a z vojensko-

inžinierskej Fakulta leteckej                         
a zabezpečovacej techniky. V tejto dobe 
začali vo VVLŠ študovať i civilní 
študenti. Škola sa vo svojej činnosti plne 
riadila štátnym zákonom o vysokých 
školách. Po rozdelení Českej                         
a Slovenskej federatívnej republiky bola 
zákonom Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 185/1993 Zb. Vysoká 

vojenská letecká škola SNP premenovaná na Vysokú vojenskú školu letectva 
generála Milana Rastislava Štefánika. Uvedeným zákonom boli zrušené fakulty. 

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z.z. bola Vysoká 
vojenská škola letectva gen. M. R. Štefánika v roku 1996 premenovaná na Vojenskú 
leteckú akadémiu gen. M. R. Štefánika v Košiciach. Dňom 1.10.2001 bola 
zriadená Výcviková letka Vojenskej leteckej akadémie generála M. R. Štefánika         
v Košiciach. 
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Charakteristika školy 

Škola a jej predchodkyne poskytovala vysokoškolské a celoživotné 
vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu, zabezpečovala v rámci 
bývalého Československa (a okolitého regiónu) a po rozdelení republiky v rámci 
Slovenska počas vyše 30 rokov. Ako akreditovaná vysokoškolská vzdelávacia 

inštitúcia bola integrálnou súčasťou školskej sústavy 
republiky, s prioritnou zameraním na prípravu vojenských 
študentov a od roku 1991 aj civilných študentov. Jej 
absolventi boli profilovaní ako piloti lietadiel/vrtuľníkov   
a odborníci v oblastiach riadenia leteckej činnosti, 
leteckého strojárstva a leteckej elektrotechniky. 

Vojenská letecká akadémia generála Milana 
Rastislava Štefánika v Košiciach bola ako Vysoká 
vojenská letecká škola Slovenského národného povstania 
v Košiciach zriadená rozkazom prezidenta republiky dňa 
20.6. 1972 v súlade so znením §55 ods. 4 zákona                   
č. 19/1966 Z.z. o vysokých školách, s účinnosťou od 1.9. 
1973. Vo svojej činnosti nadväzovala na dlhoročné 
tradície a skúsenosti predchádzajúcich leteckých škôl          

a učilíšť. Od roku 1997 jej bolo priznané právo vykonávať doktorandské štúdium        
a udeľovať vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.) vo vedných 
odboroch Výzbroj a technika letectva a Operačné a bojové použitie letectva                    
a protivzdušnej obrany. 

 

Rady a medaily 
 

- Vyznamenanie Radom Červenej hviezdy výr. č. 836 so stuhou 
a dekrétom z 27.8.1959. 
 
- Medaila Za zásluhy o výstavbu výr. č. 0862 so stuhou 
a dekrétom o udelení zo dňa 30.04.1955. 
 
- Pamätná medaila k 30. výročiu oslobodenia Československa 
Sovietskou armádou s dekrétom. 
 
- Pamätná medaila Za zásluhy o rozvoj Východoslovenského 
kraja s knižkou č. 3013/1984. 
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Velitelia školy 
1951 – pplk. Rajmund OREL 
1952 – plk. Let. Josef Tesař 
1952-1953 š.kpt. Matěj MIKUŠ 
1953-1956 pplk. Čestmír KAČER 
1956-1959 gen.mjr. Rajmund OREL 
1959-1968 gen.mjr.let. Jaroslav TÝKAL 
1968-1969 plk. Ing. Štefan JAĎUT 
1969-1976 - genmjr. Ing. Ján Kovál  
1976-1978 - plk. Ing. Jiří Kubů – poverený 
1978-1990 - genmjr. Ing. Leonard Sabol 
1990-1991 - plk. gšt. Ing. Ján Mokoš 
1991-1993 - doc. RNDr. František Olejník, CSc. 
1997-2000 – plk. gšt. doc. Ing. Anton Hrbáň, CSc.  
2000-2003 – plk.prof.Ing. Miroslav Grega, CSc. 
2003 – 2003 – plk. Ing. Ladislav Lacko 
2003-2004 – plk.gšt. Ing. Peter Kandráč, PhD. 
 

Významní absolventi školy  
Vysoká vojenská letecká škola mala niekoľko stoviek študentov z bývalého 

Česko-Slovenska. Medzi jeho absolventmi boli neskorší generáli, ale aj osobnosti 
civilného života, ktoré dosiahli významné pracovné pozície 
ako sú napríklad: 

- Ing. Martin Babiak je slovenský generál a v období            
od mája 2010 do septembra 2012 veliteľ Vzdušných síl SR. 
Do hodnosti generálmajora bol povýšený 23. januára 2008. 

- Jozef Dunaj  je absolventom Vysokej vojenskej leteckej 
školy Slovenského národného povstania. Pôsobil ako pilot 
8. stíhacieho pluku v Mošnove pri Ostrave, potom v 11. 
stíhacom pluku v Žatci. Veliteľom Vzdušných síl SR bol     
od 1. januára 2000 do októbra 2005. Od 31. októbra 2005 
bol vojenským pridelencom v Spojenom kráľovstve.  

- Ing. Petr Hromek –  je český generál. Od 1. mája 2018 
je veliteľ Vzdušných síl AČR. 

- Ing. Miroslav Korba  je slovenský generál, od 15. septembra 2012do 1. augusta 
2017 pôsobil vo funkcii veliteľa Vzdušných síl OS SR.. Do prvej generálskej 
hodnosti brigádny generál bol prezidentom Slovenskej republiky Ivanom 
Gašparovičom vymenovaný k 30. januáru 2013. 

- Vladimír Remek – generál letectva v ČSĽA, absolvoval Vyššie letecké učilište 
v Košiciach, kde lietal na cvičných lietadlách L-29 Delfín. V roku 1970 nastúpil   
k leteckému útvaru v Českých Budejoviciach. V hodnosti kapitána bol členom 
posádky kozmickej lode Sojuz 28 vo funkcii kozmonaut-výskumník.  V júni 2004 
bol zvolený do Európskeho parlamentu. 
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- Ivan Bella - V rokoch 1979 – 1983 študoval na Vojenskom gymnáziu v Banskej 
Bystrici. V štúdiu pokračoval na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP 
v Košiciach (1983 – 1987). Lietal na strojoch MiG21 
a Su-22. Dňa 23. marca 1998 odišiel do podmoskovského Hviezdneho mestečka, 
kde sa začal pripravovať na vesmírny let. V auguste 1998 ho vybrali za člena 
hlavnej rusko-francúzsko-slovenskej posádky 27. expedície na orbitálnej 
stanici Mir, ktorá odštartovala 20. februára 1999. Od júna 2004 pôsobil                 
ako vojenský pridelenec na veľvyslanectve SR v Moskve. Od roku 2013 pôsobí 
ako vojenský pridelenec na veľvyslanectve SR v Kyjeve.  
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Rozkazy prezidenta republiky: 
 

- Rozkazom prezidenta republiky č. 08 z 28.6.1972 zriadená dňom 
1.9.1973 Vysoká vojenská letecká škola SNP v Košiciach, 

 
- rozkazom prezidenta republiky dňa 20.6. 1972 zriadená v súlade so znením §55 

ods. 4 zákona č. 19/1966 Z.z. o vysokých školách, s účinnosťou od 1.9. 1973 
v Košiciach Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika 
ako Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania,  

 
- rozkazom prezidenta republiky č. 11 z 22.8.1979 boli zriadené dve fakulty: 

fakulta veliteľsko-inžinierska a fakulta vojensko-inžinierska.   
 
 

Pokračovanie činnosti 
 

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená 
rozhodnutím Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach dňa 
13.12. 2004 s účinnosťou od 1.2. 2005. Jej predchodkyňou bola Vojenská 
letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, ktorá sa 
od 1.9. 2004 v zmysle zákona č. 455/2004 Z.z. zlúčila s Technickou 
univerzitou v Košiciach. 
 

Vývoj registratúry v období existencie 
Spisová a archívna služba v armáde sa v danom období riadila rezortnými 

predpismi a nariadeniami, kde hlavným predpisom bol Adm-1-1 (Spisová a archívna 
služba v ČSĽA). Štruktúra archívov a systém využívania archívnych dokumentov 
umožňoval odovzdávať do archívov ČSĽA aj písomnosti obsahujúce utajované 
skutočnosti. Sprístupnenie takýchto nosičov informácií širokej odbornej a laickej 
verejnosti bolo umožnené rozkazom ministra obrany SR č. 38/2004, ktorým boli 
odtajnené archívne záznamy vzniknuté z činnosti organizačných zložiek ČSĽA 
dislokovaných na Slovensku z rokov 1945 až 1992 (vo VHA Bratislava sú uložené 
do roku 1970 a vo Va-centrálnej registratúre Trnava roky 1971 až 1992). Vzhľadom 
k veľkému množstvu písomného materiálu (VHA - 12 tis. škatúľ) je vyznačenie 
odtajnenia vykonávané až pri poskytovaní požadovaného dokumentu žiadateľovi. 

Spisový materiál bol po uzatvorení odovzdávaný spisovňou útvaru do Archívu 
ČSĽA Olomouc, kde bol vykonávaný výber dokumentov a skartačné konania podľa 
platného skartačného poriadku a plánu v danej dobe. Vybrané dokumenty boli 
odovzdané na trvalé uloženie do VHA Praha, odkiaľ boli pri delimitácii po rozdelení 
Českej a Slovenskej federatívnej republiky písomnosti týkajúce sa územia Slovenska 
prevzaté do VHA Bratislava. 
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V rámci fondu VVLŠ Košice je spracovaný spisový materiál a rozkazy                
z rokov 1951 až 1970. Ďalej fond obsahuje diplomové práce a 157 škatúľ písomností 
spoločenských organizácií (KSČ). 

Písomnosti VVLŠ Košice ročník 1971 a mladšie sú uložené vo Va-centrálnej 
registratúre Trnava.  

 
 

Využitie archívnych záznamov 
Po spracovaní má fond VVLŠ Košice 36 škatúľ písomného materiálu 

z pôsobnosti organizácie a ďalšie škatule podľa rozpisu vyššie. Pri spracovaní boli 
dokumenty zaradené do inventárnych jednotiek s ohľadom na rok vzniku písomnosti. 
Dokumenty sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.  

Spracované dokumenty môžu osloviť široký okruh bádateľov, ktorí                    
sa zaoberajú vojenskými dejinami Slovenska, vývojom vysokoškolského 
vzdelávacieho systému v armáde, jeho obsahom a vplyvom politického systému         
na budovanie ozbrojených síl. 

Pre uľahčenie orientácie slúžia abecedne spracované registre - menný, miestny 
a vecný. Nakoľko pri spracovaní dokumentov boli použité skratky bežné len                   
v podmienkach armády a bez ich ovládania môžu byť poskytované informácie 
nezrozumiteľné, je v inventári spracovaný prehľad použitých skratiek s ich 
významom. 

Inventár je členený podľa rokov s príslušným inventárnym číslom. Na konci 
každého inventárneho celku je vyznačené uloženie dokumentov v príslušnej škatuli. 

Pri požiadavke na štúdium je potrebné uviesť názov fondu, číslo inventárnej 
jednotky, číslo škatule a číslo písomnosti (ak je požadovaná jednotlivina a je číslo 
písomnosti uvedené). V zásade sa predkladá na štúdium celá inventárna jednotka.            
V publikácii pri citovaní archívneho dokumentu uvádzajte názov archívu, značku 
fondu, inventárne číslo a číslo písomnosti, napr.: „VHA Bratislava, f. VVLŠ Košice,           
i. č.1“. 
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I N V E N T Á R 
 

1. Odtajnené písomnosti 
 

r. 1951 

- Hlásenie o leteckej nehode lietadla C-2 ev. číslo 35 dňa 2.5.1951 na letisku 
Zvolen, pri ktorej zahynuli slob.dor. Josef Bata a dor. Lubomír Bezděk. 
- Letecká nehoda lietadla C-5 ev. číslo 46 z 10.4.1951 v blízkosti letiska Olomouc, 
pri ktorej zhorela posádka st. Jiří Motyčka a let.dor. Vladimír Vondruška. 
- Dokumentácia havárie lietadla C-106 ev. číslo 73 dňa 26.9.1951 pri obci Blata, 
okr. Chrudim. Posádka ppor. Josef Řehák a slob. ak. Jan Sedlář neprežili haváriu. 
 
r. 1952 

- Hlásenie o leteckej nehode lietadla C-106 ev. číslo 135 dňa 22.5.1952 severne od 
obce Šarišský Štiavnik, okr. Gilartovce. Posádka učiteľ ppor. Miloslav Sychra 
a žiak slob. Bedřich Janík nehodu neprežili.  
- Dokumentácia k havárii lietadla C-5 ev. číslo 18 z 29.7.1952 pri Nových 
Zámkoch, okr. Litovel, pri ktorej zahynul por. František Bauer. 
- Posudok Leteckého výskumného ústavu k havárii lietadiel C-5 – 18 a C-5 – 60. 
- Skúška odhadzovania krytu kabíny lietadla C-5 – 51 a vhodnosť zariadenia pre 
lietadlá C-5. 
- Dokumentácia z havárie lietadla C-104-206-OK BIA  dňa 7.9.1952 na letisku 
Poprad. Posádka por. Zdeněk Pastyřík a rt. z pov. Róbert Rojko haváriu neprežila. 
- Nehoda lietadla C-5 – 60 dňa 18.10.1952 pri obci Moravské Loděnice, pri ktorej 
zahynul ppor. Ján Hreňo a čat. žiak Antonín Blabolil.  
 
r. 1953 

- Hlásenie o leteckej nehode lietadla C-2B1-804 dňa 7.4.1953 v obci Lednické 
Rovné, okr. Púchov. Posádka por. Bohumil Hasman a slob.žiak Jaroslav Henek 
neprežili haváriu. 
- Hlásenie o mimoriadnej udalosti traktora pri brigáde v Dolnom Kubíne so 
zranením voj. zákl. služby Ján Krnáč, Rudolf Čermák, Karel Kozlík, Zdeněk 
Antoníček a Rudolf Stenchlák. 
- Dopravná nehoda vojenského vozidla Praga RN ev. č. 305537 s autobusom ČSAD 
(vinník) dňa 12. 6.1953 pri obci Val. Dubové. Vodič čat. Emil Frantrik bol ľahko 
zranený. 
- Mimoriadna udalosť, pri ktorej došlo k zraneniu čat. Vladimíra Novotného 
prejdením kľúčnej kosti kolesom lietadla (3 vyhotovenia). 
- Hlásenie dopravnej nehody z 27.12.1953 pri Mlyňanoch, kde bol ppor. Ladislav 
Urge zachytený osobným autom s následkom smrti. 



13 
 

- Hlásenie o leteckej nehode lietadla C-106-124 dňa 26.marca 1953 s posádkou por. 
Adolf Trávníček a por. Bohumír Jeníček.  
- Hlásenie leteckej nehody lietadla C2BI-804 zo 7.4.1953 v Lednickom Rovnom 
v záhrade pri kostole.  
- Nehoda lietadla C-106, ev.č. 59 z 12.5.1953 pri obci Remeňany, okr. Giraltovce. 
- Hlásenie nehody lietadla S-199, ev.č. 10, pri ktorej zahynul des. Žiak Jaroslav 
Lipovský dňa 21.5.1953. 
- Letecká nehoda zo 6.októbra 1953 pri letisku Stihovice, kde zahynul por. Josef 
Musil. 
 
r. 1954    

- Protokol o katastrofe lietadla B-33, ev. číslo 1428 s posádkou por. Stanislav Pavlík 
(zahynul) a slob. Žiak Vladimír Holub (zranený) dňa 9.8.1954 pri obci Dub na 
Morave. 
- Protokol a zápisy z leteckej nehody lietadla CS-199-541 zo 16.4.1954 pri 
Kotvrdoviciach pri Jedovniciach, okr. Blansko. Posádka lietadla por. Jaroslav 
Zikmund a čat.žiak Josef Kratochvíl zahynuli. 
 
r. 1955 

- Rozbor leteckých udalostí a predpokladov k nim za výcvikové obdobie od 1.7. do 
30.9.1955. 
 
r. 1956 

- Odovzdanie plk. Čestmírom Kačerom a prevzatie gen.mjr. Rajmundom Orlom 
funkcie náčelníka Leteckého učilišťa dňa 10.januára 1956. 
- Zápis o vyšetrovaní leteckej nehody lietadla S-102, ev.číslo 231944 dňa 1.augusta 
1956 s pilotom por. Ervínom Poliakom (zahynul) pri Lovčiciach, okr. Čáslav.   
- Hlásenie o leteckých udalostiach v leteckých útvaroch a zväzkoch za 3.štvrťrok 
roka 1956. 
 

r. 1959 

- Určenie letiskových priestorov pre letisko Košice a Prešov. 
- Zápis z 12.decembra 1959 z prevzatia Vojenskej správy budov Leteckého učilišťa 
do podriadenosti 24. leteckej technickej skupiny Košice. 
- Určenie činnosti metodických rád leteckých útvarov čs. letectva. 
 
r. 1960 

- Premiestnenie jednotiek Leteckého učilišťa z letiska Stihovice do Prešova a Košíc. 
- Vyšetrovanie havárie lietadla Mig-15, ev. číslo 20438 z 27.3.1960 s pilotom npor. 
Jiřím Zachom (ľahké zranenie) v Hradci Králové. 
- Zápis o komisionálnom rozdelení ubytovacích priestorov v posádke Košice. 
- Organizačné a dislokačné zmeny letectva a vojsk PVOS.  
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- Zrážka lietadiel dňa 6.6.1960 v Trenčíne. 
- Zoznam poslucháčov , ktorí ukončili štúdium v kurze letovodov-operátorov 
veliteľských stanovíšť dňa 15.6.1960. 
- Ukončenie štúdia v kurze delostreleckých leteckých pozorovateľov – zoznam 
absolventov. 
- Havária lietadla MIG-15, ev. číslo 231829 z 23.6.1960 s pilotom voj. žiak Václav 
Bráza (zahynul). 
- Prevzatie 14.práporu pozemného zabezpečenia navigácie do podriadenosti 
Leteckého učilišťa Košice. 
- Prevzatie 32. bojového leteckého pluku Trenčín do podriadenosti Leteckého 
učilišťa.  
- Hlásenie o násilnej smrti npor. Františka Hulíka, príslušníka Leteckého učilišťa. 
- Dopravná nehoda po ktorej na následky ťažkého zranenia zomrel kpt. Milan 
Nahálka. 
- Organizačné a dislokačné zmeny v roku 1960. 
- Prevzatie 56.výcvikovej letky do podriadenosti Leteckého učilišťa Košice. 
- Zranenie žiaka LU-VOŠLM Františka Prachniara na pracovnej výpomoci v JRD 
Kochanovce, okr. Bardejov. 
- Zápis o prevzatí Dopravno-výsadkového roja Trenčín do podriadenosti 
3.leteckého školského pluku. 
- Dopravná nehoda v osade Šarišské Lúky, okr. Prešov  z 8.10.1960 autobusom Š-
706 narazenie do povozu so zranením povozníka občana Andreja Maťašu.  
- Zápis o zrušení VÚ 7452 Prešov. 
- Dopravná nehoda GAZ-69 s vodičom voj. Ondrejom Mackom. 
- Zoznam absolventov štúdia v zdokonaľovacom kurze veliteľov bojových letiek 
z dňa 26.11.1960. 
- Ukončenie štúdia v zdokonaľovacom kurze dôstojníkov inžiniersko-leteckej 
služby. 
- Menovanie pilotmi a letovodmi bez triedy absolventov LU. 
- Ukončenie štúdia v kurze letovodov-perátorov veliteľských stanovíšť. 
- Povolenie do trvalého užívania stavby  18 04 09 Košice , Šrobárová kasáreň. 
- Povolenie do trvalého užívania objektu 18 04 40 Košice, Posádkový dom armády. 
 
r. 1961 

- Hlásenie dopravnej nehody vozidla P-V3S s vodičom voj. Ondrejom Mikulom so 
zranením občianky Jarmily Balajovej z Mníchovej Lehoty. 
- Letecká nehoda MIG-15 z 2.8.1961 pri obci Robousy u Jičína, pri ktorej zahynul 
žiak indonézskej národnosti kadet Soetrisno. 
- Ukončenie štúdia kurzu stredných veliteľov v LU. 
- Letecká nehoda lietadla MIG-15 dňa 11.8.1961 pri ktorej zahynul por. Jaroslav 
Kubík. 
- Štatút VOŠLM. 
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r. 1962 

- Povolenie k trvalému užívaniu stavbu na letisku Košice – Barca. 
- Záverečná správa o vykonaní vojskových skúšok s lietadlom L-29. 
- Zápis o vyšetrovaní nehody žiaka Milana Zahradu dňa 13.6.1962 na lietadle JAK-
11-1226 pri letisku Prešov. 
- Hlásenie o splnení plánu BPP za obdobie od 1.4.1962 do 15.8.1962. 
- Dôvodová správa o stave disciplíny, odmeňovania a mimoriadnych udalostiach. 
- Vyhodnotenie Leteckého učilišťa. 
- Hlásenie o vykonaní reorganizácie podriadených útvarov Leteckého učilišťa. 
- Návrh tabuliek mierových počtov Vyššieho leteckého učilišťa. 
- Správa o záverečných skúškach v LU. 
- Pridelenie záložného letiska LU. 
 
r. 1963 

- Správa o záverečných skúškach A-103, kurz 131a a prehľad prospechu 
zahraničných absolventov. 
- Správa o priebehu kurzu na lietadlo L-29 pre leteckých špecialistov ZSSR. 
- Havária lietadla MIG-15 č. 220509 dňa 16.3.1963 na letisku Přerov , pri ktorej 
zahynul pilot Arfah z Indonézie. 
- Mimoriadna udalosťna letisku v Trenčíne dňa 30.5.1963, pri ktorej zahynul žiak 
Rudolf Ščudla – nácvik zoskoku padákom z helikoptéry Mi-4. 
- Usmrtenie elektrickým prúdom žiaka Pavla Schustera pri predvádzaní leteckých 
modelov na lankách pod vysokonapäťovým vedením dňa 22.6.1963. 
- Dopravná nehoda motorového vozidla P-V3S dňa 24.7.1963 v obci Újezd, okr. 
Trenčín s ťažkým zranením nrtm. Antonín Hála a voj. Jozef Žofčin. 
- Návrh Štatútu VLU. 
- Ukončenie štúdia v zdokonaľovacom kurze dôstojníkov vo VLU. 
- Ťažké ublížení na zdraví voj. Jána Pavliščáka dňa 26.10.1963 v obci Turany nad 
Ondavou pri rezaní dreva vo dvore rodičov. 
- Zápis z kontroly na letisku Lučenec po ukončení akcie VÚ 7349 Piešťany. 
 
r. 1964 

-  Reorganizačné zmeny v pôsobnosti Vyššieho leteckého učilišťa. 
- Zápisy o prevzatí a odovzdaní SLS pásu Trenčín a Topoľčany. 
- Správa o stave disciplíny, disciplinárnej praxe, úrazov a mimoriadnych udalostí za 
letné obdobie 1964. 
- Hlásenie o pokuse o samovraždu príslušníka prevádzkového práporu. 
- Opatrenia pri úmrtí pastiera oviec na letisku Košice z JRD Barca. 
- Prevzatie ubytovacích priestorov na letisku v Trenčianskych Biskupiciach. 
- Zápis o prevzatí ubytovacích priestorov v Trenčianskych Biskupiciach. 
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r. 1965 

- Zápis z inšpekčnej prehliadky VLU, rozkaz náčelníka PVOS a letectva, zápis 
o výsledkoch inšpekčnej prehliadky v tyle VLU, Zápis o výsledku inšpekčnej 
prehliadky VLU v oblasti spojenia a rádiotechnickom zabezpečení, zápis 
o výsledkoch IP 4.LŠP a takticko-technických kurzov VLU, inšpekčné pohovory, 
zápisy z previerok bojovej pohotovosti. 
- Mimoriadna udalosť dňa 11.5.1965, pri ktorej na dráhe letiska narazil 
motocyklista hlavou do krídla lietadla MIG-15 bis so smrteľným zranením rtm. 
Karla Spurného. 
 
r. 1966 

- Správa o zrušení 1.leteckého školského pluku (VÚ 6989) Prešov.  
- Zápis o prevzatí Draxnerových kasární do užívania VLU. 
- Záverečná správa o zlikvidovaní Oddielu vlečných terčov. 
- Hlásenie o ukončení likvidácie 5.letiskového práporu. 
 
r. 1967 

- Letecká nehoda lietadla L-29, č. 290201 z 11.4.1967 pri obci Zamutov, kde 
zahynul čat. poslucháč Karel Duchna. 
- Letecká havária lietadla MIG-21F č. 560 211 v osade Draho  dňa 14.6.1967, pri 
ktorej zahynul poslucháč ppor. Jaroslav Kohout. 
 
r. 1968 

- Zápis o prevzatí Poddôstojníckej školy do podriadenosti VSŠL. 
- Vyhodnotenie záverečných a ročníkových skúšok 
- Zápis z kontroly na letisku Lučenec. 
- Prevzatie letiska Lučenec pod právu VÚ3294 Košice – majetok Zväzarmu. 
- Súhrnné hlásenie o priebehu organizačných a dislokačných zmien vo VLU. 
- Hlásenie o splnení úloh BPP v roku 1968. 
- Organizačné a dislokačné zmeny vo VLU v roku 1968. 
- Zápis o komisionálnom odovzdaní letiskových plôch a zariadení k letisku Sliač. 
- Súhrnné hlásenie o stave organizačných a dislokačných zmien. 
- Zápis o odovzdaní záložného letiska Lučenec. 
- Vyhodnotenie priebehu záverečných skúšok KZK. 
- Rozbor pláni BPP za výcvikový rok 1968. 
- Zápis z 12. septembra 1968 o odovzdaní (genmjr. Jaroslav Týkal) a prevzatí (plk. 
Ing. Štefan Jaďut) funkcie veliteľa VLU. 
 
r. 1969 

- Vyhodnotenie BPP za rok 1968. 
- Akčný program ČSĽA o vojakoch z povolania účastníkoch odboja v II. svetovej 
vojne. 
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- Hlásenie dopravnej nehody vozidla Š-1202 dňa 28.2.1969 v obci Lemešany, okr. 
Košice, prepravovaní pplk. Jiří Hájek, mjr. Karel Tevernaro, mjr. František 
Zahorčák a ppráp. Juraj Lučanský. 
- Organizácia VLU a jej vplyv na učebno-výchovný proces.  
- Správa o situácii redislokovaných útvarov VLU. 
- Správa o súčasnom stave VSŠL. 
- Vyhodnotenie priebehu školského roka 1968/69. 
- Zápis z rokovania o dislokácii VSL v posádke Přerov. 
- Informačná správa veliteľa VLU o situácii vo VLU. 
- Dôvodová správa k disciplíne, disciplinárnej praxi a mimoriadnym udalostiam. 
- Vyhodnotenie záverečných a ročníkových skúšok v školskom roku 1966/67. 
- Hlásenie splnenia úloh BPP vo výcvikovom roku 1969. 
- Zápis o odovzdaní (plk. Ing. Štefan Jaďut) a prevzatí (plk. Ján Koval) funkcie 
veliteľa VLU – 29. september 1969. 
- Hlásenie o výcviku zahraničných žiakov A-118 kurzu – vyššia pilotáž vo veľkých 
výškach. 
- Hlásenie mimoriadnej udalosti spôsobenej použitím nadmerného množstva 
medikamentov vojakom základnej služby.  
- Hlásenie o výcviku žiakov A-118 kurzu v októbri 1969 pri ktorom zahynul kpt. 
Václav Loukota a žiak Hikmat Nori Tawfik. 
- Vyšetrovanie leteckej nehody pri ktorom zahynul kpt. Václav Loukota a žiak 
Hikmat Nori Tawfik. 
- Zoznam frekventantov kurzu letovodov veliteľských stanovíšť, absolventov 
Vysokej školy dopravnej v Žiline. 
- Hlásenie o výcviku žiakov A-118 kurzu za november 1969 vrátane zoznamu 
absolventov. 
- Rozbor splnenia úloh BPP útvarov VLU vo výcvikovom roku 1969.  
- Správa o vyšetrení leteckej nehody helikoptéry Mi-1 z 25.11.1969 s vážnym 
zranením pilota mjr. Karola Bohdaneckého.   
 
r. 1970 

- Vojensko-politická analýza VLU. 
- Rozbor plnenia úloh BPP za 1. výcvikové obdobie v roku 1970. 
- Správa o vyšetrovaní havárie lietadla MiG-21F č. 660511 z 11.9.1970 na letisku 
Přerov dňa 11.9.1970 s pilotom pplk. František Leinweber. 
-   splnenia úloh bojovej a politickej prípravy útvarov VLU vo výcvikovom roku 
1970. 
 
Šk. č. 1, 6 zložiek (roky 1951 – 1956) 
Šk. č. 2, 4 zložky (roky 1959 – 1962) 
Šk. č. 3, 5 zložiek (roky 1963 – 1967) 
Šk. č. 4, 2 zložky (roky 1968 – 1969) 
Šk. č. 5, 1 zložka (roky 1970) 
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2. Neutajované písomnosti 
 

r. 1959 

- Zápisnica o prevzatí budovy č. 1 na Garbiarskej ulici č. 14 (18.04.2) pre LU 
Košice.  

r. 1961 

- Zápis o prevzatí dokončenej stavby v Jiskrových kasárňach v Košiciach. 
- Dopravná nehoda automobilu T-111 dňa 15. apríla 1961 na kopci „Soroška“ pri 
obci Jablonov. 
- Vyšetrovacie dokumenty o nehode Š-706 RO z 30.11.1961 v osade Kendice.  
 
r. 1963 

- Odškodnenie úrazu zamestnanca Jána Orkurtyho. 
- Protokoly o havárii vozidla T-111C dňa 11.4.1963 pri obci Prostřední Bečva, kde 
vozidlo spadlo do rieky. 
- Vyšetrovací zápis o neoprávnenom prechovávaní zbrane nrtm. Vojtechom 
Balážom. 
- Hlásenie o usmrtení pri zoskoku padákom dňa 30.5.1963 žiaka Rudolfa Ščudla. 
- Prešetrovanie náhrady následkov zranenia voj. Josefa Ivana.  
 

r. 1964 

- Vyšetrovanie úrazu (strata predloktia) voj. Františka Prachniara zo 4.9.1960 
Pri brigáde na JRD Kochanovce. 
- Prešetrenie príčiny smrti mjr. Karola Pružinského. 
- Delimitačná dohoda na čistiacu stanicu pri kasárňach za Hornádom pre podniky 

Drevovýroba, Kovoslužba a Tarnostav. 
 
r. 1966 

- Dokumentácia dopravnej nehody pri Sliači z 2.9.1966 s následkom smrti mjr. 
Vojtecha Grelneta. 
- Uznesenie Vojenského obvodového súdu Prešov o zastavení trestného stíhania 
proti rtm. Štefanovi Ladeckému a riešenie voj. Štefana Szoó. 
- Vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v katastrálnom území obce 
Barca na výstavbu objektu  pre zabezpečenie výuky na novej technike.  
 
r. 1967 

- Protokol o dopravnej nehode vozidla Barkas B-1000 dňa 1.7.1967 v obci Seňa. 
 
r. 1968 

- Dopravná nehoda automobilu T-138 dňa 28.12.1967 pri Hronseku. 
- Hlásenie výsledku šetrenia zranenia voj. Antonína Turka. 
- Hlásenie o usmrtení voj. Jozefa Komárka dňa 18. januára 1968 autom v Sliači. 
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- Odškodnenie príbuzných po por. Inmemoriam Jaroslavovi Kohoutovi, ktorý 
zahynul pri leteckej nehode 14.6.1967.  
- Vyšetrovací zápis z dopravnej nehody vozidla T-805 dňa 7.6.1968 na letisku 
v Košiciach. 
- Zabezpečenie prevádzky na letisku v Piešťanoch. 
- Zápis z rokovania o redislokácii VSSL Piešťany do posádok Zvolen, Košice 
a Prešov. 
- Zápisnica o vrátení trávnatých plôch na letisku v Piešťanoch do užívania 
Vojenskej správy. 
- Hlásenie dopravnej nehody dňa 27.11.1968 vozidla GAZ-69 pri Vrbovom. 
- Vyšetrovací spis k pokusu o samovraždu na strážnom stanovišti.  
- Hlásenie o výsledku postrelenie sa voj. Bartolomeja Ciczu dňa 27.11.1968. 
- Spisový materiál na nebohého voj. Jána Borinského, ktorý zahynul 13.12.1968       
na strážnom stanovišti.  
 
r. 1969 

- Vyšetrovací zápis z dopravnej nehody vozidla Škoda - 706 RTO dňa 17.2.1969 
v Košiciach s vodičom slob. Pavlom Lenkom.  
- Regresná náhrada za poškodenie zdravia o. p. Ondreja Sarku. 
- Vyšetrovací zápis z dopravnej nehody vozidla Š-1202- STW dňa 28.2.1969 v obci 
Lemešany s vodičom voj. Zdeňkom Nezdařilom.  
- Zlepšovací návrh ppráp. Eduarda Exlera k úprave silnoprúdeho rozvodu 
pojazdných dielní „KRAS II“ zo siete 3x220 V. 
- Hlásenie pokusu o samovraždu vojaka základnej služby. 
- Zlepšovací návrh na rozšírenie – Nalievanie a vypúšťanie hydraulického oleja do 
autožeriavu. 
- Hlásenia o ukončení krátkodobých kurzov vodičov. 
- Výzva k zaplateniu regresnej náhrady pplk. Františkovi Bednárovi z dôvodu 
zrážky vlakov. 
- Priznanie kvalifikačných tried leteckého špecialistu. 
- Hlásenie pokusu o samovraždu vojaka základnej služby. 
- Hlásenie k zraneniu kpt. Ľudovíta Krajčíka a voj. Ondreja Gombára z 1. 
a 2.8.1969. 
- Hlásenie mimoriadnej udalosti zo 7.8.1969, pri ktorej došlo k postreleniu voj. 
Zoltána Weszpremiho. 
- Zápis o vykonaní triednych skúšok mechanikov a operátorov rádiových 
a spojovacích prostriedkov. 
- Hlásenie dopravnej nehody z. 18.2.1969 vozidlom Pv3S pojazdnej LPS-65 vedené 
voj. Jánom Vasilíkom s civilným osobným vozidlom Škoda Octávia. 
- Zápis o odovzdaní a prevzatí letiska Přerov. 
- Zlepšovací návrh na rozšírenie – Zariadenie pre preskúšavanie ochranných masiek 
na tesnosť v poli od mjr. Václava Bártu. 
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- Protokol z dopravnej nehody vozidla Š-706-RTO z 22.12.1969 pred Žarnovicou. 
 
r. 1970 

- Prešetrenie úmrtia voj. Petra Sýkoru v piešťanskej nemocnici. 
- Súbor osemnástych zlepšovacích návrhov. 
- Výkaz o vynálezoch a zlepšovacích návrhoch.  
Šk. č. 6, 9 zložiek (roky 1959, 1961, 1963, 1964, 1966 - 1970) 

   

3. Rozkazy – odtajnené 

Rozkazy náčelníka Leteckého učilišťa - r. 1959  - č. 1 – 80 (kniha) 
Rozkaz náčelníka LU   - r. 1959  - č. 81 (kniha, vyhodnotenie roka) 
Rozkazy náčelníka LU - r. 1960  - č. 1 – 45 (kniha, č. 44 vyhodnotenie BPP) 
Šk. č. 7, 3 knihy (r. 1959, 16.5.1960), 
 

Rozkazy náčelníka LU - r. 1960  - č. 46 – 88 (kniha, č. 88- vyhodnotenie BPP) 
Rozkazy náčelníka LU - r. 1961  - č.   1 – 128 (kniha, vyhodnotenie BPP) 
Šk. č. 8, 2 knihy (r. 1960, 1961), 
 

Rozkazy náčelníka LU - r. 1962  - č. 1 – 141 (2 knihy, č. 137- vyhodnotenie BPP) 
Šk. č. 9, 2 knihy (r. 1962), 

 
Rozkazy náčelníka LU  -   r. 1963  - č.   1 –   80 (1 kniha, vyhodnotenie BPP a ZH) 
Rozkazy náčelníka VLU - r. 1963  - č. 81 – 130 (1 kniha, vyhodnotenie BPP) 
Šk. č. 10, 2 knihy (r. 1963), 

 
Rozkazy náčelníka VLU - r. 1964  - č. 1 – 157 (1 kniha, vyhodnotenie BPP) 
Rozkazy náčelníka VLU - r. 1965  - č. 1 – 162 (1 kniha, vyhodnotenie BPP) 
Šk. č. 11, 2 knihy (r. 1964,1965), 

 
Rozkazy veliteľa VLU - r. 1966  - č. 1 – 136 (1 kniha, vyhodnotenie BPP) 
Rozkazy náčelníka VLU - r. 1967  - č. 1 – 135 (1 kniha, vyhodnotenie BPP) 
Šk. č. 12, 2 knihy (r. 1966,1967), 

 
Rozkazy náčelníka VLU - r. 1968  - č. 1 – 137 
Šk. č. 13, 1 kniha (r. 1968), 

 
4. Rozkazy domáce – odtajnené 

Rozkazy náčelníka LU - r. 1959  - č. 1 – 85 
Šk. č. 14, 1 kniha (r. 1959), 

 
5. Rozkazy denné – neutajované 

Rozkazy náčelníka LU - r. 1960  - č. 1 – 80 
Šk. č. 15, 1 kniha (r. 1960), 
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Rozkazy náčelníka LU - r. 1960  - č. 81 – 259 
Šk. č. 16, 2 knihy (r. 1960), 

 
Rozkazy náčelníka LU - r. 1961  - č. 1 – 150 
Šk. č. 17, 2 knihy (r. 1961), 

Rozkazy náčelníka LU - r. 1961  - č. 151 – 295 
Šk. č. 18, 1 kniha (r. 1961), 

 
Rozkazy náčelníka LU - r. 1962  - č. 1 – 124 
Šk. č. 19, 1 kniha (r. 1962), 

Rozkazy náčelníka LU - r. 1962  - č. 125 – 256 
Šk. č. 20, 1 kniha (r. 1962), 

 
Rozkazy náčelníka LU - r. 1963  - č. 1 – 136 
Šk. č. 21, 1 kniha (r. 1963), 

Rozkazy veliteľa VLU - r. 1963  - č. 137 – 275 
Šk. č. 22, 1 kniha (r. 1963), 

 
Rozkazy veliteľa VLU - r. 1964  - č. 1 – 149 
Šk. č. 23, 1 kniha (r. 1964), 

Rozkazy veliteľa VLU - r. 1964  - č. 150 – 305 
Šk. č. 24, 1 kniha (r. 1964), 

 
Rozkazy veliteľa VLU - r. 1965  - č. 1 – 157 
Šk. č. 25, 1 kniha (r. 1965), 

Rozkazy veliteľa VLU - r. 1965  - č. 158 – 316 
Šk. č. 26, 1 kniha (r. 1965), 

 
Rozkazy veliteľa VLU - r. 1966  - č. 1 – 154 
Šk. č. 27, 1 kniha (r. 1966), 

Rozkazy veliteľa VLU - r. 1966  - č. 155 – 311 
Šk. č. 28, 1 kniha (r. 1966), 

 
Rozkazy veliteľa VLU - r. 1967  - č. 1 – 285 
Šk. č. 29, 2 knihy (r. 1967), 

 
Rozkazy veliteľa VLU - r. 1968  - č. 1 – 258 
Šk. č. 30, 2 knihy (r. 1968), 

 
Rozkazy veliteľa VLU - r. 1969  - č. 1 – 192 
Rozkazy veliteľa VLU - r. 1970  - č. 1 – 161 
Šk. č. 31, 2 zložky (r. 1969 a r. 1970), 
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6. Protokoly o úrazoch 

r. 1959 
- npor. Ján Dobrodenko - zlomenina prstov ľavej ruky, 
- kpt. Fridrich Martanovič – zlomenina kľúčnej kosti, 
- kpt. Jaroslav Scherer – dvojitá zlomenina ľavej dolnej končatiny, 
- kpt. Jaroslav Hájek – zlomenina predkolennej kosti, 
- o. z. František Potemra – zlomenina prsta ľavej ruky, 
 
r. 1960 
- o. z. Vincent Beregsasi – narazenie kolena, 
- o. z. Pavel Sajko – tržná rana na bruchu, 
- kpt. Imrich Mesároš – výron pravého kolena, 
- des. abs. Rudolf Antonín – podvrtnutie pravého členka,  
- des. abs. Rudolf Antonín – narazenie pravej ruky,  
 
 
r. 1961 
- žiak František Prachniar – amputácia rozdrvenej pravej ruky na brigáde, 
 
r. 1962 
- voj. Teo Šrámek – zranenie na hornej pere a poškodenie chrupu, 
- voj. Jiří Uhlíř – úraz pravej nohy, 
- čat. Karel Sýkora – úraz pravej ruky, 
- voj. Erhart Václav – narazenie pravého lakťa, 
- des. Daniel Klinko – úraz na hlave pri dopravnej nehode, 
- voj. Igor Jusko – úraz hlavy, 
- slob. Jaroslav Hejkal – úraz ruky, 
- voj. Jan Hopka – popáleniny oboch rúk horúcou tekutinou, 
- voj. Koloman Sedlák – úraz pravej hornej končatiny, 
- voj. Jozef Benedek – zlomenina kľúčnej kosti, 
- slob. Pavol Očenáš – zlomenina kľúčnej kosti, 
- obč. Ján Orkutý – vyšetrovanie zranenia oka na brigáde, 
- mjr. Jiří Novotný – pracovný úraz, 
- čat. Zdeněk Křivský – zranenie čeluste, 
- voj. Miloš Fiala – zlomenina zápästia ľavej ruky, 
- voj. Jan Svoboda – zranenie ľavého kolena, 
- slob. Peter Mareš – úraz pravého kolena, 
- obč. zam. Ladislav Dravecký – úraz na prstoch ľavej nohy, 
- kpt. Ján Valent – meniskus ľavého kolena, 
- des. Daniel Klimko  - zranenie hlavy pri dopravnej nehode, 
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- obč. zam. Barbora Badoničová – zranenie členka ľavej nohy, 
- obč. zam. Margita Kandrová – zranenie pravej nohy, 
- obč. zam. Margita Sabová – zranenie pravej nohy, 
- slob. Jaroslav Hejkal – zranenie ľavej ruky, 
- voj. Josef Janoštík – odrenina tváre, 
Šk. č. 32, 4 zložky (r. 1959 až r. 1962), 

  
r. 1963 
- voj. Anton Janoviak – poranenie členka pravej nohy, 
- slob. František Kačmársky – úraz kolena pravej nohy, 
- voj. žiak Rostislav Poledna – meniskus pravého kolena, 
- mjr. MSDr. Miloš Pávek – porezanie sklom, 
- pplk. Ludvík Bednář – vykrútenie zápästia, 
- voj. Juraj Okoš – rezná rana v palcovej časti ruky, 
- voj. Žiak Jaroslav Sak – zranenie ľavej dolnej končatiny, 
- voj. Žiak Gustav Jeřábek – úraz ľavého kolena, 
- slob. Žiak Jozef Čorba – zlomenina prsta pravej ruky, 
- slob. Žiak František Vlasatý – zlomenina v ľavom predloktí, 
- kpt. Gustav Valenta – popáleniny chemickým zapaľovačom, 
- voj.žiak František Kuchař – podvrtnutie členka pravej nohy, 
- voj.žiak Jiří Urbánek – úraz pravého kolena, 
- pplk. Dušan Slavkovský – zlomenie zuba pri športovej činnosti, 
- voj. Alexander Slovák – popálenina pravej ruky horúcou smolou, 
- voj. Ján Pavliščák – porezanie ruky na cirkulárke,  
- slob. Žiak Václav Havel – zlomenina nosa, 
- o.z. Ján Hromý – narazenie stehna, 
- voj.žiak Miloš Voborník – vyvrtnutie členka, 
- slob. František Wágner – monokel pod pravým okom, 
- voj.žiak František Sismilich – podvrtnutie pravého členka, 
- kpt. Jozef Kolen – zranenie pravého stehna občanom Michalom Jurkom, 
- voj. Jozef Šuško – zlomenina člnkovej kosti pravého zápästia, 
- o.z. Gabriel Szekely – úraz ľavej nohy, 
- slob.abs. Peter Dudáš – rozseknutie palca ľavej nohy, 
- voj Stanislav Perunko – zlomenina nártu ľavej nohy, 
- slob. František Vít – zlomenina záprtnej kosti pravej nohy, 
- voj. Jiří Vala – úraz ľavého kolena, 
- čat. Jaroslav Hejkal – úraz ľavého kolena, 
- slob. Jaroslav Zburek – zranenie pravého členka, 
- voj. Jiří Krejčiřík – rezná rana nohy, 
- kpt. Jozef Nagy – zlomenina palca ľavej nohy, 
- kpt. Ján Valašek – úraz pravej ruky, 
- kpt. Miloslav Slováček – úraz pravého kolena,  
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- voj. Oldřich Barborík – podvrtnutie ľavého členka, 
- voj. Jiří Urbášek – zlomenina pravej ruky, 
- voj.Arpád Kováč – pohmoždenie prstov, 
- kpt. Ján Valášek – úraz v mimopracovnej dobe, 
- kpt. Ján Michalov – zlomenina záprstnej kosti, 
- mjr. Jozef Mirtl – úraz pravej nohy, 
- o.z. Alena Kovandová – podvrtnutie ľavého členka, 
- des. Antonín Šnajdr – nalomenie ľavého ramenného kĺbu,  
- kpt. Miloslav Šúma – úraz ramenného kĺbu pri cvičení na bradlách, 
- o.z. Alexander Večera – narazenie pravého boku na schodoch, 
- ppor. Zsl. Jozef Boris – zlomenina malíčka ľavej ruky, 
- voj. Ján Hopka – otras mozgu 1. stupňa, 
- des. Žiak Zdeněk Otevřel – úraz kolena, 
- o.z. Eva Snítilá – úraz ľavej ruky, 
- voj. Jaromír Čada – úraz nosa, 
- voj. Ladislav Slezák – tržná rana v ústach, 
- voj. Ján Vajda – úraz pravej dolnej končatiny, 
- voj.žiak Ján Marček – podvrtnutie pravej nohy pri lyžiarskom výcviku, 
- o.z. Štefan Oros – úraz oka, 
- voj. Ján Vaško – popáleniny tváre, 
- Voj. Valerián Kusý – rezná rana na ruke, 
- voj. Vojtech Krazel – strelná rana ľavého predlaktia,  
- mjr. Arnold Prokop – podvrtnutie pravého kolena. 
Šk. č. 33, 57 položiek (r. 1963), 
 

r. 1964 
- o.z. Júlia Hrušovská – poranenie kyselinou dusičnou,  
- npor. Alois Zdařil – bezvedomie pri dopravnej nehode, 
- kpt. Jozef Pasta – nalomenie vretennej kosti, 
- kpt. Anton Novický – otvorené vykĺbenie prsta pravej ruky, 
- rtm. Jaroslv Stiegler – obarenie ruky horúcou vodou, 
- kpt. Ján Valaštekdolnej  – zlomenina pravej končatiny, 
- kpt. Alexej Gavula – vyvrtnutý členok, 
- o.z. Pavel Kmec – pohmoždenie prsta, 
- mjr. Milan Huppert – úraz nohy pri lyžovaní, 
- mjr. Ľudovít Polakovič – zlomenina ľavej nohy, 
- rtn. Vladimír Haluška – úraz pri páde z krídla lietadla na stojánke, 
- o.z. Anna Baštová – podvrtnutie v členku, 
- voj. Drahoslav Balciar – ľahké zranenie pri dopravnej nehode, 
- voj. František Seifried – úraz pravej ruky pri futbale, 
- voj. Jozef Lovecký – zranenie ukazováka ľavej ruky, 
- voj. Pavel Kerekeš – úraz pri prevrátení sa žeriava, 
- voj. Mikuláš Koban – zlomenina kľúčnej kosti, 
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- voj. Michal Bobel – zranenie členka ľavej nohy, 
- voj. Juraj Okoš – zranenie prsta v mlynčeku na mäso, 
- o.z. František Potemra – zranenie ľavej ruky pri napínaní pásu v kotolni, 
- voj. Eduard Radvanský – zranenie oka pri natáčaní motora kľukou, 
- kpt. Ján Polončák – zranenie črepinou z granátu, 
- voj. Štefan Szabó – poranenie hlavy pri spoločenskom večierku, 
- o.z. Margita Jabconová – podvrtnutie zápästia pravej ruky, 
- voj. Michal Džubák – utŕžil úder päsťou do tváre, 
- nrtm. Ladislav Čunderlík – úraz kolena pravej nohy, 
- voj. Milan Večera – úraz oka, 
- mjr. Jindřich Hrabina – roztrhnutie ľavého bubienka, 
- voj.žiak Rudolf Grmela – úraz pravej nohy pri nácviku spartakiády, 
- voj. Anton Vozár – poranenie pravej ruky pri páde, 
- kpt. Július Vojcek – zranenie tváre popruhmi padáka pri zoskoku, 
- slob.žiak Jiří Kloubek – vykĺbenie ľavého lakťa, 
- voj. Jiří Navrátil – poranenie ľavej ruky, 
- slob. Peter Feldek – úraz hlavy a nevolnosť, 
- voj. Karel Látera – úraz členka na prekážkovej dráhe, 
- voj.žiak Jaroslav Zbuzek – podvrtnutie pravého členka, 
- voj.žiak Rostislav Poledna – podvrtnutie pravého kolena, 
- voj. Jozef Točík – pád na izbe a bezvedomie po návrate z vychádzky, 
- slob.žiak Ladislav Dudáš – rezná rana na pravej strane členka, 
- voj. Otto Majzner – zranenie pravého kolena pri nácviku spartakiády, 
- voj. Václav Knapík – úraz hlavy na otvorenej skrini, 
- voj. Karel Bayer – úraz hlavy pri páde na schodoh, 
- voj. Anton Vozár – zlomenina v narte, 
- voj. Oldřich Baťha – zranenie po údere do pravého temena hlavy, 
- voj.žiak František Kolka – bodná rana bodákom pri pravom oku, 
- voj.žiak Zdeněk Janda – zlomenina palca ľavej ruky, 
- voj.žiak Peter Kužvart – zlomenina kľúčnej kosti. 
Šk. č. 33, 47 položiek (r. 1964), 

 
r. 1965 
- voj. Libor Hájek – podvrtnutie nohy, 
- voj.žiak Luděk Stryja – pohmoždenie ľavého kolena, 
- slob.žiak František Kačic – tržne zhmoždená rana na troch prstoch pravej ruky, 
- voj.ž. František Kocman – vytknutý pravý členok, 
- slob. Josef Mertl – následkom dopravnej nehody stratil vedomie, 
- kpt. Miroslav Šiler – pruh z prekážkovej dráhy, 
- voj. Jozef Pýcha – pád z rebríka, 
- ž. Július David – úraz ľavej nohy po šmyknutí sa na schodoch, 
- slob. Ladislav Zumrík – úraz zápästia pri zoskoku z hrazdy, 
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- des. Vladimír Kaprál – nedoslýchavosť od použitia delobuchov, 
- voj. Ž. Ján Mišák – pohmoždenie krčnej chrbtice, 
- des. Karel Koňařík – úraz pravého zápästia pri páde z rebríka, 
- des.ž. Ján Dupej – úraz pravého ucha pri kúpaní v bazéne, 
- voj. Jozef Kochman – úder do nosa pri nácviku Spartakiády, 
- voj.ž. Miroslav Zelenka – pád na chrbát po preskoku švédskej bedne, 
- voj.ž. Richard Handl – poranenie ucha, 
- nrtm. František Lančarič – bolesti v krížoch po páde z kopy sena, 
- voj.ž. Bohuslav Plávka – zranenie nosa na brigáde, 
- ž. Milan Vrzal – pohmoždenie hrudníka pri páde z futbalovej bránky, 
- rtn. Gustáv Gavaj – poškodenie platničky L5, 
- slob.ž. Anton Baran – bolesť v ľavom boku po páde zo spartakiádnej konštrukcie, 
- voj.ž. Jiří Sláma – hnisavý výron nosnej prepážky, 
- kpt. František Salay – roztrhnutý ľavý bubienok, 
- slob.ž. Miroslav Chovanec – úraz ľavého kolena a stehna, 
- slob.ž. Vladimír Rybár – zlomenina pravej nohy, 
- voj.ž. Viliam Pastorek – úder päsťou do ľavého oka, 
- voj.ž. Miloslav Kýček – zranenie pravej nohy o posteľ, 
- voj.ž. Milan Andel – zranenie ľavého oka hlavňou samopalu, 
- slob.ž. Ondrej Pilko -  tržná rana čela po páde z bradiel, 
- des.ž. Ladislav Petrák – zranenie brušnej dutiny pri nácviku na spartakiádu, 
- voj.ž. Bohuslav Plávka – narazené rebrá pri páde z bradiel, 
- voj.ž. Jiří Korabík – dopad mimo žinenku pri nácviku na spartakiádu, 
- kpt. Emil Kubiš – podvrtnutie členka pravej nohy, 
- slob.ž. František Stára – zlomenina palca pravej ruky, 
- voj.ž. Vladimír Prekop – zlomenina 3.prsta pravej nohy, 
- voj.ž. Ladislav Pecivál – krvná podliatina nechtového lôžka prstov pravej ruky, 
- voj.ž. Stanislav Mozola – zlomenina záprstnej kostičky pravej ruky, 
- kpt. Jozef Kadlec – podvrtnutie zápästia, 
- nrtm. Eduard Exler – zranenie členka pravej nohy, 
- kpt. František Helebrant – zranenie pravej nohy činkami, 
- mjr. Jaromír Snitilý – zranenie pri dopravnej nehode, 
- pplk. František Čermák – zranenie pri dopravnej nehode, 
- kpt. Eugen Jonec – podvrtnutie členku pravej nohy, 
- rtn. Jozef Pokorný – zlomenina ľavej člnkovej kosti, 
- nrtm. Štefan Fajfer – zranenie kolena pri futbale, 
- mjr. Milan Huppert – podvrtnutie členka pravej nohy pri vybíjanej, 
- mjr. Ondrej Chromjak – zvrtnutie členka pravej nohy, 
- kpt. Karel Voldřich – odtrhnutie nechta z 5. prsta ľavej ruky, 
- mjr. Jaroslav Janečka – zranenie pravej nohy, 
- nrtm. František Sekelský – zranenie ľavej nohy, 
- kpt. Eugen Jonec – zranenie pravej nohy, 
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- kpt. Dionýz Kelij - zranenie pravej nohy, 
- mjr. Jaroslav Nemeček – otras mozgu 1.stupňa, 
- mjr. Jiří Novotný – poranenia na tvári, 
- kpt. František Mikulík – natrhnutie ucha, 
- kpt. Emanuel Sedlák – pohmoždenie lebky, 
- kpt. Bohumil Vaněk – zranenia pri dopravnej nehode. 
Šk. č. 34, 57 položiek (r. 1965), 

 
r. 1966 
- mjr. Ľubomír Průcha – zlomenie ľavej nohy pri dopravnej nehode, 
- pplk. Jozef Brheľ – podvrtnutie ľavej nohy, 
- mjr. Eugen Jones – úraz hlavy podvozkovou nohou helikoptéry, 
- pplk. Stanislav Filip – vyvrtnutie členka ľavej nohy, 
- mjr. František Jiras – zlomenina ľavej čeluste, 
- pplk. Václav Sejbrt – vyvrtnutie ľavého členka, 
- o.p. Martin Vargovčák – zachytenie prstov zrovnávacou frézou, 
- kpt. František Polkoráb – vyvrtnutie pravého členka, 
- pplk. Jaroslav Novotný – zranenie prsta pri volejbale, 
- plk. Ján Kovaľ – zranenie pri dopravnej nehode, 
- plk. Jozef Belasa – zranenie pri dopravnej nehode, 
- pplk. Jozef Lancík - zranenie pri dopravnej nehode, 
- mjr. Štefan Vaňo – zranenie lakťa pri telocviku, 
- mjr. Eugen Jonec – vyvrtnutie členka ľavej nohy,  
- pplk. Tibor Fleischer – podvrtnutie pravého členka, 
- rtm. Štefan Ladecký – odškodnenie za smrteľný pracovný úraz pre pozostalých, 
- mjr. Emil Znamenáček – strelné zranenie spôsobené iným vojakom, 
- pplk. František Vrbovský – zlomenina nosnej priehradky pri futbale, 
Šk. č. 34, 18 položiek (r. 1966), 

 
r. 1968 
- mjr. Vlastimil Petr – poranenie kolena pri futbale, 
- o.z. Jozef Kušnírik – zranenie pravej ruky pádom na schodišti, 
- kpt. Jaroslav Majnuš – zranenie členka pravej nohy pri volejbale, 
- pplk. Milan Šinár – pomliaždenie ľavého lakťa v rámci služobného telocviku, 
Šk. č. 34, 4 položky (r. 1968), 

  
r. 1969 
- pplk. František Špička – nahluchlosť ako nemoc z povolania, 
- pplk. František Bednár – zranenie nosa pri zrážke vlakov, 
- kpt. Jiří Balcařík – zlomenina na pravej ruke, 
- kpt. Juraj Hrebeňák – zranenie pravej hornej končatiny, 
- mjr. František Bajer – úraz ľavého ramena. 
Šk. č. 34, 5 položiek (r. 1969), 
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r. 1970 
- pplk. Ján Sloboda – náhrada škody za úraz, 
- mjr. Viliam Passerín – zrušenie výnosu o odškodnení úrazu, 
- mjr. Ján Veselovský – úraz ľavej ruky, 
- mjr. Ľudovít Urbaník – úraz prsta pravej ruky, 
- mjr. Oto Šošoka – podvrtnutie členka pravej nohy, 
Šk. č. 34, 5 položiek (r. 1970), 

 
7. Rozkazy – personálne (kádrové) 

Rozkazy náčelníka Leteckého učilišťa Košice  - r. 1960       - č.    1  -  19 (kniha) 
Rozkazy náčelníka Leteckého učilišťa Košice  - r. 1961       - č.    1  -  55 (kniha) 
Rozkazy náčelníka Leteckého učilišťa Košice  - r. 1962       - č.    1  -  49 (kniha) 
Rozkazy náčelníka LU a VLU  Košice              - r. 1963       - č.    1  -  63 (kniha) 
Rozkazy veliteľa VLU  Košice                          - r. 1964       - č.    1  -  63 (kniha) 
3 
Šk. č. 35, 5 kníh (r. 1960 až 1964) 
 
Rozkazy veliteľa VLU  Košice                       - r. 1965       - č.    1  -  82 (kniha) 
Rozkazy veliteľa VLU  Košice                       - r. 1966       - č.    1  -  67 (kniha) 
Rozkazy veliteľa VLU  Košice                       - r. 1967       - č.    1  -  77 (kniha) 
Rozkazy veliteľa VLU  Košice                       - r. 1968       - č.    1  -  54 (kniha) 
Rozkazy veliteľa VLU  Košice                       - r. 1969       - č.    1  -  50 (kniha) 
Rozkazy veliteľa VLU  Košice                       - r. 1970       - č.    1  -  46 (kniha) 
Šk. č. 36, 6 kníh (r. 1960 až 1965) 
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M E N N Ý  R E G I S T E R       

 
Priezvisko                    meno                       vzťah k armáde             inventárne číslo 

 
A 
Andel  Milan  voj.ž.  6, 
Antoníček Zdeněk voj. 1, 
Antonín  Rudolf  des. abs.  6, 
Arfah - žiak (Indonézan)  1,  
 

B 
 
Badoničová  Barbora  obč. zam.  6, 
Bajer  František  mjr.  6, 
Balajová  Jarmila  občianka  1,  
Baláž Vojtech nrtm. 2, 
Balcařík  Jiří  kpt.  6, 
Balciar  Drahoslav  voj.   6, 
Baran  Anton  slob.ž.  6, 
Barborík  Oldřich  voj.  6, 
Bárta Václav mjr.  2, 
Baštová  Anna   o.z.  6, 
Baťa Josef slob.dor. 1,  
Baťha  Oldřich  voj.  6, 
Bauer František por. 1, 
Bayer  Karel  voj.  6, 
Bednár  František  pplk.  6, 
Bednár František pplk. 2, 
Bednář  Ludvík  pplk.  6, 
Belasa  Jozef  plk.  6, 
Benedek  Jozef  voj.  6, 
Beregsasi  Vincent  o. z. 6, 
Bezděk Lubomír dor. 1,  
Blabolil Antonín čat. žiak 1,  
Bobel  Michal  voj.   6, 
Bohdanecký  Karol mjr.  1,  
Borinský  Ján  voj.  2,  
Boris  Jozef  ppor. zsl.  6, 
Bráza  Václav  voj.žiak 1, 
Brheľ  Jozef  pplk.  6, 
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Priezvisko                    meno                       vzťah k armáde             inventárne číslo 

 
C 
Cicza  Bartolomej  voj.  2, 
 

Č 
Čada  Jaromír  voj.  6, 
Čermák  František  pplk.  6, 
Čermák Rudolf voj. 1, 
Čorba Jozef  slob. žiak  6, 
Čunderlík  Ladislav  nrtm.   6, 
 

D 
David  Július  žiak 6,  
Dobrodenko  Ján  npor. 1,   
Dravecký  Ladislav  obč. zam.  6, 
Dudáš  Ladislav  slob.žiak  6, 
Dudáš  Peter  slob.abs.  6, 
Duchna  Karel  čat. poslucháč  1, 
Dupej  Ján  des.žiak 6,  
 

DŽ 
Džubák  Michal  voj.   6, 
 

E 
Exler Eduard ppráp. 2, 6,  
 

F 
Fajfer  Štefan  nrtm.  6, 
Feldek  Peter  slob.  6, 
Fiala  Miloš  voj.  6, 
Filip  Stanislav  pplk.  6, 
Fleischer  Tibor  pplk.  6, 
 Frantrik Emil voj. 1, 
 

G 
Gavaj  Gustáv  rtn.  6, 
Gavula  Alexej  kpt.  6,  
Gombár Ondrej voj. 2, 
Grelnet  Vojtech  mjr.  2, 
Grmela  Rudolf  voj.žiak   6, 
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Priezvisko                    meno                       vzťah k armáde             inventárne číslo 

 
H 
Hájek  Jaroslav  kpt.  6, 
Hájek  Jiří  pplk.  1, 
Hájek  Libor  voj.  6, 
Hála  Antonín  nrtm  1, 
Haluška  Vladimír  rtn.   6, 
Handl  Richard  voj.žiak  6, 
Hasman Bohumil por. 1, 
Havel  Václav  slob. žiak  6, 
Hejkal  Jaroslav  čat.  6, 
Helebrant  František  kpt.  6, 
Henek Jaroslav slob. žiak 1, 
Holub  Vladimír  slob.žiak  1, 
Hopka  Ján  voj.  6, 
Hrabina  Jindřich  mjr.   6, 
Hrebeňák  Juraj  kpt.  6, 
Hreňo Ján ppor. 1, 
Hromý  Ján  o.z.  6, 
Hrušovská  Júlia  o.z.   6, 
Hulík  František  npor.  1, 
Huppert  Milan  mjr.   6, 
 

CH 
Chovanec  Miroslav  slob.žiak 6,  
Chromjak  Ondrej  mjr.  6, 
 

 I 
Ivan Josef voj. 2, 
  

J 
Jabconová  Margita  o.z.   6, 
Jaďut   Štefan  plk.Ing.  1, 
Janda  Zdeněk voj.žiak  6, 
Janečka  Jaroslav  mjr.  6, 
Janík Bedřich žiak slob. 1.  
Janoštík  Josef  voj.  6, 
Janoviak  Anton  voj.  6, 
Jeníček Bohumír por. 1, 
Jeřábek  Gustav  voj. žiak  6, 
Jusko  Igor  voj.  6, 
Jiras  František  mjr.  6, 
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Priezvisko                    meno                       vzťah k armáde             inventárne číslo 

 
Jones  Eugen  mjr.  6, 

 
K 
Kačer Čestmír  plk. 1, 
Kačic  František  slob.žiak  6, 
Kačmársky  František  slob.  6, 
Kadlec  Jozef  kpt.  6, 
Kandrová  Margita  obč. zam.  6, 
Kaprál  Vladimír  des.  6, 
Kelij  Dionýz  kpt.  6, 
Kerekeš   Pavel  voj.  6, 
Klinko  Daniel  des.  6, 
Kloubek  Jiří  slob.žiak  6, 
Kmec  Pavel  o.z.   6, 
Knapík  Václav  voj.  6, 
Koban  Mikuláš  voj.   6, 
Kocman  František  voj.žiak 6,  
Kohout  Jaroslav por In memoriam  2, 
Kochman  Jozef  voj.  6, 
Kolen  Jozef  kpt.  6, 
Kolka  František  voj.žiak  6, 
Komárek  Jozef  voj.  2, 
Koňařík  Karel  des.  6, 
Korabík  Jiří  voj.žiak 6,  
Kováč  Arpád  voj.  6, 
Koval  Ján  plk.  1, 6,  
Kovandová  Alena o.z.  6, 
Kozlík Karel voj. 1, 
Krajčík Ľudovít kpt. 2, 
Kratochvíl  Josef čat.žiak  1, 
Krazel  Vojtech  voj.  6, 
Krejčiřík  Jiří  voj.  6, 
Krnáč Ján voj. 1, 
Křivský  Zdeněk  čat.  6, 
Kubík  Jaroslav  por.  1, 
Kubiš  Emil  kpt.  6, 
Kuchař  František  voj.žiak  6, 
Kusý  Valerián  voj.  6, 
Kušnírik  Jozef  o.z.  6, 
Kužvart  Peter  voj.žiak  6, 
Kýček  Miloslav  voj.žiak 6,  
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Priezvisko                    meno                       vzťah k armáde             inventárne číslo 

 
L 
Ladecký  Štefan  rtm.  2, 6, 
Lancík  Jozef  pplk.  6, 
Lančarič  František  nrtm.  6, 
Látera  Karel  voj.  6, 
Leinweber  František  pplk.  1, 
Lenko Pavol slob. 2, 
Lipovský  Jaroslav des. Žiak 1, 
Loukota  Václav  kpt.  1,  
Lovecký  Jozef  voj.   6, 
Lučanský  Juraj  ppráp.  1, 
 

M 
Macko  Ondrej  voj.  1, 
Majnuš  Jaroslav  kpt.  6, 
Majzner  Otto  voj.  6, 
Marček  Ján  voj.žiak  6, 
Mareš  Peter  slob.  6, 
Martanovič  Fridrich  kpt.  6, 
Maťaša  Andrej  občan  1, 
Mertl  Josef  slob.  6, 
Mesároš  Imrich  kpt.  6, 
Michalov  Ján  kpt.  6, 
Mikula  Ondrej  voj.  1, 
Mikulík  František  kpt.  6, 
Mirtl  Jozef  mjr.  6, 
Mišák  Ján  voj. žiak  6, 
Motyčka Jiří st. 1,  
Mozola  Stanislav  voj.žiak  6, 
Musil Josef por. 1,  
 

N 
Nagy  Jozef  kpt.  6, 
Nahálka  Milan  kpt.  1, 
Navrátil  Jiří  voj.  6, 
Nemeček  Jaroslav  mjr.  6, 
Nezdařil Zdeněk voj. 2, 
Novický  Anton  kpt.   6, 
Novotný  Jaroslav pplk.  6, 
Novotný  Jiří  mjr.  6, 
Novotný Vladimír čat. 1, 
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Priezvisko                    meno                       vzťah k armáde             inventárne číslo 

 

O 
Očenáš  Pavol  slob.  6, 
Okoš  Juraj  voj.  6, 
Orel  Rajmund  genmjr. 1, 
Orkurty Ján  o.z. 2,   
Orkutý  Ján  obč.  6, 
Oros  Štefan  o.z.  6, 
Otevřel  Zdeněk  des. žiak  6, 
 

P 
Passerín  Viliam  mjr.  6, 
Pasta  Jozef  kpt.   6, 
Pastorek  Viliam  voj.žiak 6,  
Pastyřík Zdeněk por. 1, 
Pávek  Miloš  mjr. MSDr.  6, 
Pavlík  Stanislav  por.  1,  
Pavliščák  Ján  voj.  1, 6, 
Pecivál  Ladislav  voj.žiak 6,  
Perunko  Stanislav  voj.  6, 
Petr  Vlastimil  mjr.  6, 
Petrák  Ladislav  des.žiak 6,  
Pilko  Ondrej  slob.žiak 6,  
Plávka  Bohuslav  voj.žiak  6, 
Pokorný  Jozef  rtn.  6, 
Polakovič  Ľudovít  mjr.   6, 
Poledna  Rostislav  voj.žiak  6, 
Poliak  Ervín  por.  1, 
Polkoráb  František  kpt.  6,  
Polončák  Ján kpt.   6, 
Potemra  František  o.z.   6, 
Prachniar  František  žiak  2, 6, 
Prekop  Vladimír  voj.žiak  6, 
Prokop  Arnold  mjr.  6, 
Průcha  Ľubomír  mjr.  6, 
Pružinský  Karol  mjr.  2, 
Pýcha  Jozef  voj.  6, 
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Priezvisko                    meno                       vzťah k armáde             inventárne číslo 

 

R 
Radvanský  Eduard  voj.   6, 
Rojko Róbert rtn. 1, 
Rybár  Vladimír  slob.žiak 6,  
 

S 
Sabová  Margita  obč. zam.  6, 
Sajko  Pavel  o. z.  6, 
Sak  Jaroslav  voj. žiak  6, 
Salay  František  kpt.  6, 
Sarko Ondrej o.z. 2, 
Sedlák  Emanuel  kpt.  6, 
Sedlák  Koloman  voj.  6, 
Sedlář Jan slob.ak. 1,  
Seifried  František  voj.   6, 
Sejbrt  Václav  pplk.  6, 
Sekelský  František  nrtm.  6, 
Scherer  Jaroslav  kpt.  6, 
Sismilich  František  voj.žiak  6, 
Sláma  Jiří  voj.žiak  6,  
Slavkovský  Dušan  pplk.  6, 
Slezák  Ladislav  voj.  6, 
Sloboda  Ján  pplk.  6,  
Slováček  Miloslav  kpt.  6, 
Slovák  Alexander  voj.  6, 
Snítilá  Eva  o.z.  6, 
Snitilý  Jaromír  mjr.  6, 
Soetritrisno - žiak (Indonézan) 1, 
Spurný  Karel  rtm.  1, 
Stára  František slob.žiak  6, 
Stenchlák Rudolf voj. 1, 
Stiegler  Jaroslv  rtm.   6, 
Stryja  Luděk  voj.žiak  6, 
Svoboda  Jan  voj.  6, 
Sychra Miloslav ppor. 1,  
Sýkora  Karel  čat.  6, 
Sýkora Petr voj. 2, 
Szabó  Štefan  voj.   6, 
Szekely  Gabriel  o.z.  6, 
Szoó  Štefan  voj.  2, 
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Priezvisko                    meno                       vzťah k armáde             inventárne číslo 

 
Š 
Ščudla  Rudolf  žiak  2,  
Šiler  Miroslav  kpt.  6, 
Šinár  Milan  pplk.  6, 
Šnajdr  Antonín  des.  6, 
Šošoka  Oto  mjr.  6, 
Špička  František  pplk.  6, 
Šrámek  Teo  voj.  6, 
Šúma  Miloslav  kpt.  6, 
Šuster  Pavol  žiak  1, 
Šuško  Jozef  voj.  6, 
 

T 
Tawfik Nori Hikmat žiak 1, 
Tevernaro  Karel  mjr.  1, 
Točík  Jozef  voj.  6, 
Trávníček Adolf por. 1, 
Turek  Antonín  voj.  2, 
Týkal  Jaroslav  genmjr.  1, 
 

U 
Uhlíř  Jiří  voj.  6, 
Urbánek  Jiří  voj.žiak  6, 
Urbaník  Ľudovít  mjr.  6, 
Urbášek  Jiří  voj.  6, 
Urge Ladislav ppor. 1,  
 

V 
Václav  Erhart  voj.  6, 
Vajda  Ján  voj.  6, 
Vala  Jiří  voj.  6, 
Valašek  Ján  kpt.  6, 
Valášek  Ján  kpt.  6, 
Valaštekdolnej  Ján    kpt.  6, 
Valent  Ján  kpt.  6, 
Valenta  Gustav  kpt.  6, 
Vaněk  Bohumil  kpt.  6, 
Vaňo  Štefan  mjr.  6, 
Vargovčák  Martin  o.p.  6, 
 Vasilík Ján voj. 2, 
Vaško  Ján  voj.  6, 
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Priezvisko                    meno                       vzťah k armáde             inventárne číslo 

 
Večera  Alexander  o.z.  6, 
Večera  Milan  voj.  6, 
Veselovský  Ján  mjr.  6, 
Vít  František  slob.  6, 
Vlasatý  František  slob. žiak  6, 
Voborník  Miloš  voj.žiak  6, 
Vojcek  Július  kpt.  6, 
Voldřich  Karel  kpt.  6, 
Vozár  Anton  voj.  6, 
Vrbovský  František  pplk.  6, 
Vrzal  Milan  žiak  6, 
 

W 
Wágner  František  slob.  6, 
Weszpremi Zoltán voj. 2, 
 

Z 
Zahorčák  František  mjr.  1, 
Zahrada  Milan  žiak  1, 
Zach  Jiří   npor  1, 
Zburek  Jaroslav  slob.žiak 6,  
Zdařil  Alois  npor.   6, 
Zelenka  Miroslav  voj.ž.  6, 
Zikmund Jaroslav por. 1,  
Znamenáček  Emil  mjr.  6, 
Zumrík  Ladislav  slob.  6, 
 

Ž 
Žofčín Jozef  voj.  1, 
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M I E S T N Y   R E G I S T E R 

 
Názov ______                                     ____ inventárne číslo 

B 
Barca 1,2,  
Blata, okr. Chrudim (ČR) 1,  
 

D 
Dolný Kubín 1, 
Draho (osada) 1, 
Dub na Morave 1, 
 

H 
Hradec Králové (ČR) 1, 
Hronsek 2, 
 

J 
Jablonov (kopec Soroška) 1, 
 

K 
Kendice (osada) 2, 
Kochanovce, okr. Bardejov 1,2, 
Košice 1,2, 
Košice – Barca 1, 
Kotvrdovice u Jedovnic, okr. Blansko (ČR) 1, 
 

L 
Lednické Rovné, okr. Púchov 1, 
Lemešany 2, 
Lovčice, okr. Čáslav 1, 
Lučenec 1, 
 

M 
Mlyňany 1, 
Mníchova Lehota 1, 
Moravské Loděnice 1,  
 

N 
Nové Zámky, okr. Litovel (ČR) 1, 
 

O 
Olomouc (ČR) 1, 
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Názov ______                                     ____ inventárne číslo 

P 
Piešťany 2, 
Poprad 1, 
Prešov 1,2,  
Přerov 1,2, 
Prostřední Bečva (ČR) 2, 
 

R 
Remeňany, okr. Gilartovce 1, 
Robousy u Jičína 1, 
 

S 
Seňa 2, 
Sliač 1,2,  
Stihovice 1, 
 

Š 
Šarišské Lúky, okr. Prešov 1, 
Šarišský Štiavnik, okr. Giraltovce 1, 
 

T 
Trenčín 1, 
Trenčianske Biskupice 1, 
Turany nad Ondavou 1, 
 

U 
Újezd, okr.Trenčín 1, 
 

V 
Valašské Dubové 1, 
Vrbové 2, 
 

Z 
Zamutov 1, 
Zvolen 1,2, 
 

Ž 
Žarnovica 2, 
 
 
 
 



40 
 

V E C N Ý   R E G I S T E R 

 
Výraz inventárna                                            jednotka obsahujúca výraz 

dislokačná zmena 1, 
inšpekčná prehliadka 1, 
katastrofa 1, 
kurzy 1, 2,  
metodika 1, 
mimoriadna udalosť 1, 2,  
nehoda 1, 6,  
odovzdanie funkcie     1,         
organizačné zmeny 1, 
posudok 1, 
povolenie užívania stavby 1, 
prevzatie funkcie 1, 
rozbor /vyhodnotenie 1, 3, 
skúška 1,       
vojskové skúšky 1, 
vyňatie pôdy 2, 
zápis/zápisnica       1, 2,                             
zlepšovacie návrhy 2,    
záložné letisko 1, 
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S K R A T K Y 

 
Skratka                                    plné znenie 

bold - bombardovacia letecká divízia 
BoPo - bojová pohotovosť 
BPP - bojová a politická príprava 
ČSĽA  -  Československá ľudová armáda 
ČSSR  -  Československá socialistická republika 
ČVO - číslo vojenskej odbornosti 
des.  -  desiatnik 
GAZ 69A - terénny osobný automobil sovietskej výroby 
IP - inšpekčná prehliadka 
Jawa 250 - stredný motocykel typu Jawa 
JRD - Jednotné roľnícke družstvo (poľnohospodárske družstvo) 
KNV  -  krajský národný výbor 
KRAS -  podnik zabezpečujúci výstrojné súčiastky 
KSČ - Komunistická strana Česko-Slovenska 
KV  -  krajský výbor 
KVS  -  krajská vojenská správa 
KZK - kvalifikačný zdokonalovací kurz 
lts - letecká technická skupina 
lpr - letiskový prápor 
LU - Letecké učilište 
lšp -  letecký školský pluk 
MNO  -  ministerstvo národnej obrany 
MNV  - miestny národný výbor 
npor.  -  nadporučík 
NŠ  -  náčelník štábu 
OR  -  obyčajný rozkaz 
OT-62 - obrnený transportér 
OÚNZ -  okresný ústav národného zdravia (nemocnica) 
OVS - okresná vojenská správa (doplňovacie veliteľstvo) 
ovt - oddiel vlečných terčov 
por.  -  poručík 
ppráp. -  podpráporčík 
prtz - prápor technického zabezpečenia 
P V3S - stredný nákladný automobil typ Praga 
PZN - pozemné zabezpečenie navigácie 
RNM  -  rozkaz námestníka ministra 
RM - raketomet 
RMNO  -  rozkaz ministra národnej obrany 
Rozkazy ZT - zvláštny tajný rozkaz 
Rozkazy T - rozkazy tajné 
Rozkazy TŠkol - Tajný školský rozkaz 
SA  -  Sovietska armáda 
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Skratka                                    plné znenie 

SB  -  správa budov 
Sb. z. a nar.  -  Zbierka zákonov a nariadení 
slob. (svob.)  -  slobodník 
SNP - Slovenské národné povstanie (1944) 
SZM - Socialistický zväz mládeže 
Š-706 RTO - autobus 
Š-1202 - automobil (mikrobus) typu Škoda 
ŠDZ - škola na dôstojníkov v zálohe 
Tatra 111 - nákladný automobil typ Tatra (T-111) 
t. č.  -  toho času 
TR  -  tajný rozkaz 
UAZ - terénny osobný automobil sovietskej výroby 
ÚO KSČ  -  Útvarová organizácia Komunistickej strany Československa 
UPVO - Učilište protivzdušnej obrany 
ÚV  -  ústredný výbor 
UVZ  -  učebno-výcviková základňa 
VB  -  verejná bezpečnosť (polícia) 
VLU - Vyššie letecké učilište 
voj.  -  vojak 
v zál.  -  v zálohe 
VOSR -  Veľká októbrová socialistická revolúcia (VŘSR) 
VOŠLM - Vojenská odborná škola leteckých mechanikov 
VR - vedecká rada, veliteľ roty 
VSB  -  vojenská správa budov 
VSOŠ - Vojenská stredná odborná škola 
VSOŠL - Vojenská stredná odborná škola letectva 
VSL - Výcvikové stredisko letectva 
VSŠL -  Výcvikové stredisko špecialistov letectva 
VÚ  -  vojenský útvar 
VVP  -  vojenský výcvikový priestor 
vz. 52  -  vzor 52 
VZK  -  Vojenská závodná kuchyňa 
zákl. sl.  -  základnej služby (zsl.) 
ZH - zlepšovateľské hnutie 
ZHN - zbrane hromadného ničenia 
Zb.  -  zbierka (zákonov) 
ZIS 150 - malý nákladný automobil sovietskej výroby 
ZKD - zdokonaľovací kurz dôstojníkov 
ZTR - zvláštny tajný rozkaz 
ZVP  -  zástupca veliteľa pre politické veci (politruk) 
ZVT - zástupca veliteľa pre veci technické 
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ZBIERKOVÉ PREDMETY 
- Bojová zástava,  
- Rozlišovací znak druhu vojska (v texte úvodu), 
- Vysokoškolský odznak absolventa školy (v texte úvodu), 

 
Zdroj: VHÚ – Vojenské historické múzeum v Piešťanoch a internet. 
 

Bojová zástava 
  

 

Základné údaje o zástave 

Zástava bola Leteckému učilišťu  slávnostne odovzdaná na základe Rozkazu MNO č. 069/1952 5. 
októbra 1952. Vyrobená vo VHÚ Praha a odovzdaná na základe Stvrzenky z októbra 1952 Na základe 
Rozkazu prezidenta (vo veciach kádrových) č. 016 zo dňa 27.8.1959 bol škole prepožičaný Rad Červenej 
hviezdy. V roku 1973 bola zástava odovzdaná nástupcovi VLU, VVLŠ SNP v Košiciach, ktorá ju užívala až 
roku 1981. V tom istom roku bola VVLŠ SNP v Košiciach odovzdaná nová bojová zástava a podľa 
Záznamov č. MNO 64 bola pôvodná zástava Leteckého učilišťa odovzdaná na používanie Vojenskému 
leteckému učilišťu v Prešove. Zástava bola od roku 1986 umiestnená a vystavená v Sieni cti Vojenského 
leteckého učilišťa v Prešove. 
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VÝCVIKOVÁ TECHNIKA 
 

C-106 civilné značenie Zlín Z-381 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIG-15 
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MIG-21MF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L-29 Delfín 
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Mi-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avia CS-199 
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Významné medzníky školy 
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vojsko 1989, Praha 
02. Štaigl, J., Štefanský, M.: Vojenské dejiny Slovenska, VI. zväzok (1945-1968), 
Magnet Press, Slovakia s.r.o. 2007 
03. Vojenská história, časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 
VHÚ Bratislava 
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07. Ondruš, M.: KVUSS Žilina - inventár 2009 
08. Ondruš, M.: KVUSS Prešov - inventár 2010 
09. Ondruš, M.: KVUSS Banská Bystrica - inventár 2010 
10. Ondruš, M.: KVUSS Košice - inventár 2015 
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14. Ondruš, M.: Štáb civilnej obrany Východoslovenského kraja – inventár 2016 
15. Ondruš, M.: Štáb civilnej obrany Slovenska „SSR“ Bratislava – inventár 2016 
16. Ondruš, M.: 6. prápor CO Malacky – inventár 2016 
17. Ondruš, M.: 312. ťažká delostrelecká brigáda Senica - inventár 2016 
18. Ondruš, M.: Tylová záloha lietadiel Kuchyňa - inventár 2016 
19. Ondruš, M.: Vojenská katedra Vysokej školy dopravnej Žilina - inventár 2018 
20. Ondruš, M.: Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava - inventár 2018 
21. Štaigl, J., Minařík, P.: Dislokácia a krycie čísla zložiek vojsk na Slovensku 1945          
      – 1992. Zsl. tlačiarne Skalica, Bratislava 2014, ISBN 978-80-89523-30-6 
22. Baka, I. a kol.: Vojenské dejiny Slovenska, VII. zväzok (1968 -1992), 
      Magnet Press, Slovakia s.r.o. 2016, ISBN 978-80-89169-34-4 
23. Szabo, S., Antoško, M.: 45 rokov vysokoškolského leteckého vzdelávania  
      v Košiciach, 1.vydanie, LFTU Košice 2018, ISBN 978-.80-553-2917-8 
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- www.vhu.sk 
- www.valka.cz 
- www.vojenstvi.cz 
- https://issuu.com/ministerstvoobranysr/docs/obrana_06_web_2c9a3c2464d531 
- www.tuke.sk/lf 
- www.facebook.com/LeteckaFakulta 
- https://www.valka.cz/Zlin-Z-381-t8922 
- https://www.valka.cz/Zlin-Z-381-t8922#252954 
- http://buckerbu181.blog.cz/galerie/zlin-z-181-s-motorem-hirth-hm-504-o-vykonu-74-kw#84006136 
- http://www.vrtulnik.cz/mil4/helo4352.jpg 
- https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enSK796SK796&q=mig-

21fl&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjEmsOYx8rjAhVFPVAKHdckChsQ4216BAgIECM&bi
w=870&bih=910#imgrc=ZdZpWjqEufGO-M: 

- https://www.google.com/search?q=l-

29+delf%C3%ADn&rlz=1C1PRFI_enSK796SK796&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-

ceCycrjAhXCblAKHaPMCtAQ_AUIESgB&biw=870&bih=910 
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