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ÚVOD

V povojnovej výstavbe československej armády tvorilo

významnú

zložku letectvo v rámci ktorého bolo 15. 1. 1953 vytvorené veliteľstvo 166.
stíhacej leteckej divízie Mladá a podriadené Veliteľstvu letectva. Následne 1.
10. 1953 došlo k prečíslovaniu na 2. stíhaciu leteckú divíziu , ktorá v novembri
1954 bola redislokovaná do Zvolena a 2.stíhacia letecká divízia Zvolen s 2. , 6.
a 7. stíhacím plukom bola 1. 3. 1955 odovzdaná do podriadenosti veliteľstva
PVOS.
1. 9. 1961 došlo k reorganizácii veliteľstva 2. stíhacej leteckej divízie na
veliteľstvo 2. stíhacej bombardovacej divízie , ktoré bolo v roku 1965
presunuté zo Zvolena do Přerova.
2. stíhacia letecká bombardovacia divízia sa skladala z 2. stíhacieho leteckého
pluku (vznikol 1. 8. 1953, od novembra 1954 v Bratislave ), 6. stíhacieho
leteckého pluku (vznikol 1. 8. 1953, od novembra 1954 v Bratislave) , 7.
stíhacieho leteckého pluku ( vznikol 1. 10. 1953 premenovaním 51. leteckého
pluku , od novembra 1954 v Košiciach ) , letky vlečných člnov, 4. roty
pozemného zabezpečenia navigácie, 8. práporu pozemného zabezpečenia
navigácie, 11. práporu pozemného zabezpečenia navigácie, 13. práporu
pozemného zabezpečenia navigácie.
Fond 2. stíhacej bombardovacej leteckej divízie tvorí 23. archívnych
škatúľ, z toho 9. škatúľ tvoria rozkazy z rokov 1953 – 1969 . Zvyšných 12.
škatúľ tvoria spisy z tohto obdobia.

Príklad uvedenia prameňa v citácii:
VHA Bratislava, Fond 2. stíhacia letecká divízia, inv. č. 5, č. j. 03302
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I. ROZKAZY

1 TAJNÉ

ROZKAZY

VELITEĽA

166.

LETECKEJ

STÍHACEJ

DIVÍZIE
1953: číslo 1-36: chýba číslo 34
Šk. č. 1, 94 listov ( 1- 94 )

2 TAJNÉ ROZKAZY VELITEĽA 2. STÍHACEJ LETECKEJ DIVÍZIE
1953: číslo 37-51
1954: číslo 1-73
1955: číslo 1-42
1956: číslo 1-35
Šk. č. 1, 439 listov ( 95 – 533 )
1957: číslo 1-35
1958: číslo 1-42
1959: číslo 1-55
1560: číslo 1-33
1961: číslo 1-44
1962: číslo 1-41
Šk. č. 2, 835 listov ( 1 – 835 )
1963: číslo 1-38
1964: číslo 1-57
1965: číslo 1-49
1966: číslo 1-39
1967: číslo 1-39
1968: číslo 1-29
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1969: číslo 1-2
Šk. č. 3, 759 listov ( 1 – 759 )
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TAJNÝ ROZKAZ VELITEĽA DIVÍZIE Z 18. 7. 1961.
Šk. č. 3 , 5 listov ( 760 – 764 )

4

ZVLÁŠTNE TAJNÉ ROZKAZY
1954: číslo 1-2
1956: číslo 1
1957: č. j. 010800
1958: číslo 1-2
1959: číslo 1
Šk. č. 3 , 59 listov ( 765 – 823 )

5

TAJNÉ TECHNICKÉ ROZKAZY
1954: číslo 1
1955: číslo 2-3
1957: číslo 1-4
Šk. č. 3, 52 listov ( 824 – 875 )

6

TAJNÉ

ROZKAZY PRE ORGANIZÁCIU A

RIADENIE

LETECKEJ PREMÁVKY
1967: číslo 1-8
1968: číslo 1-4
1969: číslo 1-2
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Šk. č. : 3, 38 listov ( 876 – 913 )
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DOMÁCE ROZKAZY VELITEĽA 2. STÍHACEJ LETECKEJ
DIVÍZIE
1954: číslo 31, 33-39, 41-43: chýba číslo 1-30, 32, 40
1955: číslo 1-38
1956: číslo 1-27
1957: číslo 1-32: chýba číslo 18
Šk. č. 4, 640 listov ( 1 – 640 )
1958: číslo 1 - 47
1959: číslo 1 - 41
1960: číslo 1 - 25
1961: číslo 1 - 45
Šk. č. 5, 1172 listov ( 1 – 1172 )
1962: číslo 1- 64
1963: číslo 1 - 61
1964: číslo 1 - 56
Šk. č. 6 , 671 listov ( 1 – 671)
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DOMÁCE

TAJNÉ

ROZKAZY

VELITEĽA

2.

STÍHACEJ

LETECKEJ DIVÍZIE
Rok 1957: čísla 18 a 30

Šk. č. 6, 7 listov ( 672 – 678 )
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ZVÁŠTNY ROZKAZ VELITEĽA 2. STÍHACEJ LETECKEJ
DIVÍZIE Z 9. 5. 1957
Šk. č. 6, 5 listov ( 679 – 683 )
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DOMÁCE ROZKAZY VELITEĽA VOJENSKÉHO ÚTVARU
2517 ZVOLEN
1965: číslo 1-42
Šk. č. : 7, 134 listov (1 – 134)
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DOMÁCE ROZKAZY VELITEĽA VOJENSKÉHO ÚTVARU
2517 PRĚROV
1966: číslo 1-50
1967: číslo 1-59
1968: číslo 1-53
1969: číslo 1- 53
Šk. č. 7, 636 listov ( 135 – 770 )
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DENNÉ

ROZKAZY

VELITEĽA

PREVÁDZKOVEJ

ROTY

VOJENSKÉHO ÚTVARU 2517 PRĚROV
1967: číslo 187-271
1968: číslo1-273
1969: číslo 1-234
Šk. č. : 8, 711 listov ( 1 – 711 )
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II. SPISY
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ORGANIZAČNÉ ZMENY
Zriadenie 6. stíhacieho leteckého pluku v roku 1953: č. j. 00650.
Zriadenie strelnice Kalinkovo v roku 1957: 1. mapa , č. j. 0998.
Zápis o odovzdaní a prevzatí bojovej zástavy z roku 1957: č. j. 011447.
Zápis o komisionálnom zlikvidovaní 4. roty pozemného zabezpečenia
navigácia po administratívnej stránke z roku 1957: č. j. 011863.
Zápis z roku 1958 o odovzdaní 13. čaty pozemného zabezpečenia
navigácie z podriadenosti 30. leteckého pluku a materiálnej a finančnej
starostlivosti 4. leteckého práporu do podriadenosti 2. stíhacej leteckej
divízie a materiálnej a finančnej starostlivosti 2. leteckej technickej
skupiny: č. j. 001934.
Zápis z roku 1959 o odovzdaní letky vlečných terčov do podriadenosti
Leteckého učilišťa: č. j. 03302.
Zápis z roku 1959 o odovzdaní 4. práporu pozemného zabezpečenia
navigácie do veliteľskej podriadenosti Leteckého učilišťa: č. j. 00862.
Hlásenie z roku 1959 o presune 7. stíhacieho leteckého pluku
z Kuchyne

do

Piešťan

a o prevzatí

velenia

v Piešťanoch

mjr.

Jindřichom Kopřivom.
Hlásenie z roku 1959 o prevzatí 13. práporu pozemného zabezpečenia
navigácie do podriadenosti 7. stíhacieho leteckého pluku: č. j. 008312.
Zriadenie leteckej strelnice Váh v roku 1961 a smernica pre streľbu na
strelnici: 2 mapy, č. j. 03520.
Zápis z roku 1961 o odovzdaní a prevzatí 7. stp. ,13. ppzn a 33. lp.
Piešťany od 2. stíhacej leteckej divízie k 2. zboru PVOS: č. j. 002470.
Zápis z roku 1961 o odovzdaní a prevzatí 20. slp. , 51. ppzn od 22. sld k
2. sld.: č. j. 003671.
Zápis z roku 1961 o odovzdaní a prevzatí správy budov 1611 Zvolen do
veliteľskej podriadenosti: č. j. 011744.
Zápis z roku 1961 o odovzdaní a prevzatí 12. rádiotechnickej roty: č. j.
03924.
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Hlásenie o likvidácii 2. leteckej technickej skupiny z roku 1961: č. j.
004124.
Zápis z roku 1965 o odovzdaní a prevzatí 32. leteckých opravovní VLU
do podriadenosti 10. leteckej armády: č. j. 04785.
Zápis z roku 1968 o odovzdaní a prevzatí 30. sbol. pluku a 12. rtz
z podriadenosti 2. slbd do podriadenosti 34. slbd : č. j. 008529.
Zápis z jednania o dislokačných záležitostiach v posádke Přerov v roku
1969: č. j. 09335, 09364.
Zápis z roku 1969 o odovzdaní útvarov 32. leteckých opravovní do
podriadenosti 34. sbold, 6. sbolp, 1. práporu RTZ a 1. roty RTZ do
podriadenosti 34. sbold; 20. sbolp , 51. práporu RTZ a 51. roty RTZ do
podriadenosti 34. sbold : č. j. 009342.
Odovzdanie a prevzatie bojovej zástavy 2. Opavskej stíhacej leteckej
divízie po jej zrušení v roku 1969: č. j. 09371.
Šk. č. 9, 287 listov ( 70 - 356)
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ODOVZDANIA A PREVZATIA FUNKCI
Odovzdanie a prevzatie funkcie zástupcu veliteľa pre veci politické
12. 10. 1955: odovzdávajúci npor. Jiří Fiala, preberajúci kpt. Alois
Honek: č. j. 03705.
Odovzdanie a prevzatie funkcie veliteľa 2. sld

15. 9. 1958:

č. j.

003017. Odovzdanie a prevzatie funkcie ZVP 2. leteckej spojovacej
roty 2. 11. 1959: odovzdávajúci npor. Štefan Bulko, preberajúci kpt.
Juraj Deklický: č. j. 08208.
Odovzdanie a prevzatie funkcie veliteľa 2. sld 7. 10. 1960:
odovzdávajúci plk. František Grznár, preberajúci pplk. Štefan Jaduť: č.
j. 00961.
Zápis o odovzdaní a prevzatí funkcie veliteľa let. spoj. roty : č. j. 03725.
Odovzdanie a prevzatie funkcie veliteľa veliteľskej roty vo Zvolene 13.
10. 1961: odovzdávajúci mjr. Ján Rapčiak, preberajúci: npor. Karol
Olšavský: č. j. 04064.
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Odovzdanie a prevzatie funkcie veliteľa 2. sbold 8.-11.10.1962:
odovzdávajúci pplk. Karol Zubo, preberajúci pplk. Jiří Kodet: č. j.
07540.
Odovzdanie a prevzatie funkcie veliteľa 2. sbold 5. 10. 1966:
odovzdávajúci plk. Štefan Jaduť, preberajúci pplk. Jiří Vtelenský: č. j.
00171.
Šk. č. 9, 124 listov ( 357 – 480 )
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PERSONÁLIE
Reorganizácia 7. slp z 30.12.1955.
Funkčné zaradenie dôstojníkov a poddôstojníkov z povolania a mužstva
základnej

služby

6.

stíhacieho

leteckého

pluku,

stanovenie

dosiahnutého stupňa leteckého výcviku 6. slp, pridelenie lietadiel
a padákov z januára 1956.
Zápis zo zasadania súdu vo veci kpt. Kvĕtoslava Kebru z 1. 8. 1956.
Zápis z roku 1957 zo zasadania súdu s kpt. Milanom Kovačičom,
obvinenom z rozkrádania stavebného materiálu.
Štatistické hodnotenie dôstojníckeho zboru k 1. 1. 1957.
Zápočet služobných leteckých rokov príslušníkov 2. sbold z 11.9.1958.
Plán školení a funkčné prehľady z 7.1.1959.
Vyhodnotenie dôstojníkov z 15. 1. 1960.
Návrh na prepustenie rtm. Júliusa Somogyho a odňatie hodnosti

z

2.3.1960.
Vyhodnotenie štatistického šetrenia vojakov z povolania z 1. 1. 1962.
Zoznam

vojakov

z povolania

zhodnotených

v roku

1963

k premiestneniu na funkciu rovnakej úrovne, k zníženiu vo funkcii,
k prepusteniu

zo

služobného

pomeru

a preloženiu

do

zálohy,

k preradeniu do vyššej funkcie.
Vyhodnotenie dôstojníckeho zboru za rok 1963.
Zoznam kandidátov vhodných

na štúdium na základe hodnotenia

v roku 1963.
Plán hodnosti ČVO a funkčné platy:
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Organizačný

poriadok

zväzku

a funkčné

povinnosti

hlavných

funkcionárov štábu.
Hlásenia počtov vojakov podľa socio - demografických údajov z rokov
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961.
Štatistické výkazy za roky 1956 až 1961.
Šk. č. 9, 360 listov ( 481 - 840 )
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VÝCVIK
Plány bojovej a politickej prípravy na výcvikové roky 1966 až 1969.
Šk. č. 10, 535 listov ( 1 – 535 )

Rozkazy veliteľa 2. sbold pre bojovú a politickú prípravu na výcvikové
roky 1958, 1965 až 1969.
Šk. č. 11, 122 listov ( 1 – 122 )
Informačná správa veliteľa letky vlečných terčov z roku 1958.
Hlásenie o splnení RMNO a organizačných smerníc za január a február
1960.
Spojovacie hlásenia za apríl až december 1960.
Operačné hlásenia od 1. 9. 1959 do 29. 2. 1960.
Prieskumné hlásenia za rok 1960.
Rozbor leteckého cvičenia ODER z 22. – 30.7. 1969.: č. j. 09353
Mesačné hlásenia – evidenčné karty letovej prípravy za rok 1969.
Hlásenie o stave 2. sbold. k 5. 8. 1969.
Šk. č. 11, 396 listov ( 123 - 518 )
Hodnotenia sa rozbory výcviku za výcvikové roky:

10

1953: Informácie o stave bojovej a politickej prípravy za júl až
november.
1958: Hodnotenie výcvikového roku.
1959: Hodnotenie za január a február. Zhodnotenie štábu za zimné
výcvikové obdobie. Zhodnotenie útvarov za zimné výcvikové obdobie.
Zhodnotenie štábu za máj. Zhodnotenie útvarov za máj a jún. Rozbor
bojovej a politickej prípravy za letné výcvikové obdobie. Zhodnotenie
výcvikového roku. Zhodnotenie práce štábu za výcvikový rok.
1960: Zhodnotenie za január a február 1960.Správa veliteľa o stave
plnenia plánu bojovej a politickej prípravy za výcvikové obdobie.
Rozbor leteckého výcviku u 2. sbold. Rozbor stavu plnenia plánu
bojovej a politickej prípravy za zimné výcvikové obdobie. Rozbor
nedostatkov veliteľských stanovíšť za jún. Rozbor stavu plnenia bojovej
a politickej prípravy za máj a jún. Rozbor bojovej a politickej prípravy
za letné výcvikové obdobie. Vyhodnotenie Zhodnotenie výcvikového
roku. Vyhodnotenie štábu za výcvikový rok. jún, osnova pre
zhodnotenie výcvikového roku
1961: Vyhodnotenie štábu za január, február, marec a apríl.
Zhodnotenie výsledkov bojovej a politickej prípravy za január až
marec. Plán štvrťročného vyhodnotenia bojovej a politickej prípravy
a IMS k novým poriadkom. Zhodnotenie plnenia úloh bojovej
a politickej prípravy za III. štvrťrok Zhodnotenie výcvikového roku.
Zhodnotenie štábu za výcvikový rok.
1962: Plán rozboru bojovej a politickej prípravy, zhodnotenie plnenia
úloh bojovej a politickej prípravy za zimné výcvikové obdobie,
vyhodnotenie štábu, zhodnotenie štábu za zimné výcvikové obdobie,
vyhodnotenie plánu práce štábu za marec, rozbor bojovej a politickej
prípravy za letné výcvikové obdobie, rozbor činnosti hlavných
funkcionárov štábu pri zvláštnom zamestnaní 20. 6. –29. 6. 1962.
1963: Rozbor bojovej a politickej prípravy za január a február, rozbor
taktického cvičenia z 9. –12. 1963, rozbor práce štábu za január
a február, rozbor bojovej a politickej prípravy za zimné výcvikové
obdobie, vyhodnotenie plnenia bojovej a politickej prípravy za letné
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výcvikové obdobie, rozbor práce štábu za letné výcvikové obdobie,
hodnotenie plukov a štábu za výcvikový rok.
1964:Správa o splnení plánu bojovej a politickej prípravy za výcvikový
rok 1964, rozbor bojovej a politickej prípravy za zimné výcvikové
obdobie, rozbor za letné výcvikové obdobie, hodnotenie bojovej
a politickej prípravy za výcvikový rok, , vyhodnotenie štábu za
výcvikový rok.
1965: Správa pre vojenskú radu veliteľa 10. LA o plnení plánu bojovej
a politickej prípravy za výcvikový rok. Hodnotenie práce štábu do 30.
4. 1965. Hodnotenie bojovej a politickej prípravy za prvé výcvikové
obdobie. Zhodnotenie práce štáb za júl a august. Vyhodnotenie
a splnenie úloh

bojovej

a politickej

prípravy za

júl

a august

u podriadených útvarov 2. sbold. Informačná správa veliteľa 2. sbold.
Ku komplexnej kontrole štábom 10. LA. Vyhodnotenie práce štábu za
september a október. Vyhodnotenie bojovej a politickej prípravy za
výcvikový rok. Vyhodnotenie práce štábu za výcvikový rok.
1966: Vyhodnotenie práce štábu za výcvikov rok. Vyhodnotenie
bojovej a politickej prípravy za výcvikový rok. Rozbor plnenia úloh na
cvičení Vltava 12. – 22. 9. 1966.Vyhodnotenie práce štábu za júl
a august. Zhodnotenie bojovej a politickej prípravy za I. výcvikové
obdobie. Zhodnotenie práce štábu za marec a apríl. Zhodnotenie plnenia
úloh bojovej a politickej prípravy za prvé tri mesiace výcvikového roku.
Doklad o opatreniach k splneniu rozkazu o jarnej špičke LMU.
Zhodnotenie práce štábu za január a február.
1967: Zhodnotenie štábu za január, február, marec apríl, júl, august,
september a október. Doklad veliteľa 2. sbold. o splnení úloh bojovej
a politickej prípravy. Zhodnotenie práce štábu za I. výcvikové obdobie.
Rozbor bojovej a politickej prípravy za I. výcvikové obdobie.
Vyhodnotenie práce štábu za výcvikový rok. Vyhodnotenie bojovej
a politickej prípravy za výcvikový rok.
1968: Zhodnotenie práce štábu za január, február, marec , apríl, júl,
august a september. Doklad veliteľa 2. sbold. o stave disciplíny,
trestnosti a mimoriadnych udalostí vo zväzku. Zhodnotenie práce štábu
za I. výcvikové obdobie. Rozbor bojovej a politickej prípravy za I.
12

výcvikové obdobie. Rozbor bojovej a politickej prípravy za výcvikový
rok. Vyhodnotenie práce štábu za výcvikový rok.
1969: Zhodnotenie práce štábu za január a február. Vyhodnotenie práce
štábu za I. výcvikové obdobie. Rozbor bojovej a politickej prípravy za
I. výcvikové obdobie.
Šk. č. 12, 1050 listov ( 1 - 1050 )
Šk. č. 13, 1111 listov ( 1 – 1111 )
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PREVIERKY A KONTROLY
Zápis o výsledku inšpekčnej prehliadky z roku 1956 a štábov, útvarov
a jednotiek 2 sld. Zápis a kontrole a pomoci bopo stíhacích leteckých
útvarov na letisku Bratislava, Hájniky, Zvolen z 3.- 7. 4. 1956.
Zhodnotenie činnosti 2. leteckej spojovacej roty po previerke v dňoch
12. – 13. 1959.
Zápis z kontroly a pomoci u 2. slp. z 9. – 11. 1960.
Zápis z kontroly 6. slp. a 11. prpzn. z 18. – 19. 2. 1960.
Zápis z previerky bopo 2. sld. , 2. lts. , 156. vtp podriadených útvarov
a jednotiek z 13. - 14. 1960.
Správa o výsledkoch previerky bopo 2. lts. , 26. lpr., 1. pr. a 33. lpr. z
13. – 14. 4. 1960.
Zápis z komplexnej kontroly u 7. slp. z 24. – 26. 1960.
Zápis zo skupinovej kontroly u 6. sbolp. Z 7. – 10. 9. 1964.
Zápis z kontroly u 30. sbolp. Z 16. – 18. 1964.
Plán a zápis z previerky 2. slp. a 8. prpzn štábom 2. sld. 24. – 26. 10.
1960.
Plán a zápis previerky 7. slp. a 13. prpzn. štábom 2. sld. 7. – 9. 11.
1960.
Zápis a plán previerky 6. slp, 11. prpzn z 10. –12. 11. 1960.
Zápis o tematickej previerke zväzku z 28. – 30. 9. 1962.
Hlásenie kontroly z 12. a 13. 3. 1969.
Vyhodnotenie previerky z 20. - 21. 4. 1969.
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Vyhodnotenie komplexnej previerky inžinierskym oddelením z 27. a
28. 5. 1969.
Vyhodnotenie LTC 6. sbolp. z 2. až 5. 6. 1969.
Vyhodnotenie ILS z 1. 6. 1969.
Šk. č. 11, 352 listov ( 519 – 870)

18

DISCIPLÍNA
Štatistické výkazy disciplíny a disciplinárnej praxe za IV. štvrťrok 1956
za roky 1957 a 1958.
Rozbor disciplíny, disciplinárnej praxe a mimoriadnych udalostí za
letné obdobie 1959. Hlásenie o stave disciplíny a disciplinárnej praxe za
zimné obdobie 1959.
Výkaz počtov trestov a odmien od 1. 1. 1959 do 1. 11. 1959.
Hlásenie o stave disciplíny a disciplinárnej praxe za zimné obdobie
1960. Štatistický výkaz disciplíny a disciplinárnej praxe za rok 1960.
Štatistický výkaz počtu trestov a odmien za rok 1961.
Štatistické hlásenia o stave disciplíny za rok 1962.
Šk. č. 20, 876 listov ( 1 – 876 )
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LETISKÁ
Letiskový poriadok letiska SNP z roku 1956: 10 fotiek
Letiskový poriadok letiska Piešťany z roku 1959: 2 mapy
Smernica pre riedenie spoločnej vojenskej a civilnej leteckej prevádzky
na letisku Piešťany z roku 1960.
Zápis o spoločnom užívaní letiska Sliač pre plnenie úloh 6. slp. a 2. lšp.
z roku 1961.
Šk. č. 9, 69 listov ( 1 – 69 )

14
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE
KSČ: Menné zoznamy členov a kandidátov KSČ za roky 1953 – 1969.
Zápisy z konferencií KSČ z rokov 1954, 1955, 1957, 1958, 1959,
1960,1964, 1966, 1968.
Šk. č. 14, 715 listov ( 1 – 715 )
Šk. č. 15, 559 listov ( 1 – 559 )
Stranícke posudky.
Zrušenie

členstva

Vladimíra

Rybaříka

, rehabilitácia

Anastázie

Šenkaříkovej a pplk Černila.
Šk. č. 15, 174 listov ( 560 – 733 )

ČSM: Stranícke posudky a doporučenia k prijatiu za členov KSČ z roku
1964.
Zápisy z konferencií ČSM za roky 1954 – 1966: chýba rok 1956 a 1958
Šk. č. 16, 1116 listov ( 1 – 1116 )
VSK:Zápisy z jednaní VSK z rokov 1955 – 1969.
Šk. č. 17, 768 listov ( 1 – 768 )
Kádrové materiály z rokov 1961- 1965 ( posudky, prihlášky do KSČ,
výpisy y jednaní VSK ).
Šk. č. 18, 767 listov ( 1 – 767 )
Hlásenia ČSM a KSČ za rok 1956.
Prehľady stranícko – politickej práce a hlásenia KSČ za apríl až júl
1957 a hlásenie o stranícko – politickej práce júla 1958.
Štatistické hlásenie KSČ k 31. 12. 1960.
Rozbor disciplinárnej praxe a prijímania kandidátov KSČ z roku 1960.
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Vyhodnotenie príprav a priebehu VČS ZO KSČ z roku 1969.
Vyhodnotenie členských schôdzí ZO KSČ z roku 1969.
Zápis o zrušení ZO KSČ z roku 1969.
Zoznam členov VSK z roku 1955.
Zápis o odovzdaní funkcie sekretára VSK z roku 1955: odovzdávajúci
mjr. Václav Miškovský, preberajúci Oldřich Hojný.
Vyhodnotenie stavu stranícko – politickej práce z roku 1955.
Hodnotenie dôstojníkov z roku 1955.
Hlásenie o stave stranícko – politickej práce z roku 1956..
Vyhodnotenie DSA a mimoriadnych schôdzí ÚO z roku 1958.
Hodnotenie prvej etapy predvolebnej kampane v roku 1960.
Hlásenie výsledkov volieb z roku 1960.
Stanovisko byra PO v, ú. 2517 Přerov.z roku 1969.
Spolupráca s územnými orgánmi strany v posádke Přerov a Námĕšť.
Hodnotenie stavu KVČ a čerpania financií na politickú a kultúrnu
výchovu z roku 1969.
Zápis o zmene podriadenosti Zväzu vojenské mládeže u vojenského
útvaru 3888 z roku 1969.
Zápis zo záverečného zasadania pléna rady SVM z roku 1969.
Správa o činnosti ZO 2517.
Správa o stave straníckej práce a činnosti politických orgánov
v armáde.
Štatistické hlásenie o politických pracovníkoch z roku 1956 ( dĺžka
výsluhy v hodnostiach, bytová situácia ).
Štatistické hlásenie o dôstojníkoch z roku 1958.
Šk. č. 19, 1300 listov ( 1 – 1300 )
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MIMORIADNE UDALOSTI
Kniha evidencie mimoriadnych udalostí z rokov 1953-1960:

č. j.

03041.
Kniha evidencie mimoriadnych udalostí z rokov 1964 – 1969: č. j.
178/3.
Správa o zranení kpt. Ludvíka Polakoviča z 8.5.1957, č. j. 1098.
Hlásenie o zranení slob. Ladislava Sokola pri dopravnej nehode z 8.
11.1957, č. j. 1099.
Hlásenie o katastrofe lietadla UTI MIG 15 e. č. 722467 4. 4. 1958 pri
Pukanci pri ktorej zahynuli kpt. Jiří Konečný a npor. Milan Polák, 13
fotiek: č. j. 01729.
Zápis z vyšetrovania katastrofy lietadla MIG 15 e. č. 613260 na letisku
v Košiciach pri ktorej zahynul kpt. Bohuslav Vintera 21.11.1958: č. j.
03434.
Hlásenie o katastrofe lietadla UTI MIG 15 z 4. 1.1959 pri ktorej
zahynuli kpt. Božík Stodůlka a npor. Milan Váňa: č. j. 07064, 07074.
Hlásenie o havárii nákladného auta Praga V3s e. č. 19-65-88 15.8.1959:
č. j. 07889.
Hlásenie o ublížení na zdraví npor. Štefanom Pavlovským čat. z. s.
Jaroslavovi Tomašovičovi 30.8.1959: č. j. 07949.
Hlásenie o leteckej udalosti lietadla MIG 17 z 2. 10.1959: č. j. 08285.
Hlásenie o dopravnej nehode pri Vrábľoch z 22.12.1959 : č. j. 08500.
Hlásenia o leteckých udalostiach za rok 1959: č. j. 007445, 007761,
008150, 00189.
Hlásenia o leteckých udalostiach za I. štvrťrok 1960: č. j. 00501.
Hlásenie o utopení vojaka z. s. Milana Škorpíka 3. 7. 1960: č. j. 03702.
Zápis z vyšetrovania dvojnásobnej leteckej katastrofy lietadiel UTI –
MIG 15 e. č. 1422619 a MIG 15 e. č. 0514 23.5.1961 na letisku Zvolen
pri ktorej zahynuli kpt. Jaroslav Němec a des. Josef Šťáva: 1 mapa, č. j.
03596.
Hlásenie o samovražde vojaka z. s. Jiřího Šebestu 12. 7. 1961: č. j.
03692.
Zápis z vyšetrovania havárie lietadla UTI MIG 15 e. č. 142626 z 13. 10.
1961 na letisku Bratislava: č. j. 04114.
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Hlásenie o úraze vojaka Mariana Pokorného z 24.1.1962: č. j. 251.
Záver k usmrteniu vojaka Jaroslava Luptáka elektrickým prúdom
26.5.1962: č. j. 05654.
Zápis z vyšetrovania leteckej katastrofy lietadla MIG 15 22.9.1962
v pohorí Vertés pri ktorej zahynul mjr. Jaromír Horčic: 20 fotiek.
Vyšetrovanie havárie motorového vozidla e. č. 21-04-71 z 1.12.1962: č.
j. 06438.
Rozbor leteckých mimoriadnych udalostí a ich predpokladov za január
až november 1963: č. j. 0659.
Hlásenie o zranení npor. Jiřího Svrčka 16.7.1964: č. j. 02648.
Hlásenie o havárii V3S e. č. 40-16-19 13. 8. 1964 v Lehote pri Nitre pri
ktorej zahynul vojak z. s. František Fiala: č. j. 02762.
Odstúpenie dopravnej nehody sanitky Tatra 805 e. č. 40-16-08 15. 9.
1964 v Novej Lehote na disciplinárne riešenie: č. j. 4174.
Hlásenie o leteckej katastrofe 15. 3. 1965 pri ktorej zahynul npor.
Rastislav Minks: č. j. 04304.
Hlásenie o dopravnej nehode vojaka z. s. Jana Bartoška a rtm. Ivana
Hancka z 8. 5 1965: 19 listov, č. j. 4463.
Hlásenie z vyšetrovania dopravnej nehody z 12. 2. 1967 pri ktorej bol
zranený vojak Bronislav Rosenberg : č. j. 4125, 4086.
Správa k aktívu o mimoriadnych udalostiach a disciplíne.
Výsledky prieskumu k odstráneniu mimoriadnych udalostí z roku 1961.
6 fotiek z leteckej katastrofy lietadiel ev. č. 231920 a 231906 u 6.
leteckého pluku.
Šk. č. 21, 763 listov ( 1 – 763 )
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ÚRAZY
Kniha evidencie úrazov za roky 1964 až 1969.
Protokoly o úrazoch a lekárske posudky z rokov 1958 až 1969.
Šk. č.22, 1092 listov ( 1 – 1092 )
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PREDNÁŠKY
Prednášky veliteľa za rok 1958: Rozbor stavu výchovy a práce s
mladými veliteľmi. Rozbor plnenia uznesenia PB ÚV KSČ o práci
s kádrami v armáde. Prednáška na konferencii vzorných vojakov
.Správa veliteľa na aktív VL a PVOS 23. a 24. 1958.
Prednášky veliteľa za rok 1959: Referát na konferenciu o socialistickom
súťažení a zlepšovateľskom hnutí. Informačná správa o skúsenostiach
vo velení a navádzaní na záložnom veliteľskom stanovišti.
Prednášky operačného oddelenia za rok 1959:Súčinnosť stíhacej letky
s ostatnými

prostriedkami

PVO

a počiatočnom

období

vojny

a v súčasnosti. Systém doplňovania ozbrojených síl členských štátov
Severoatlantického paktu. Letecká bojová technika. Bojová činnosť
prieskumnej letky.
Prednášky inžinierskeho oddelenia za rok 1959 : 1, obyčajné: Časová
kalkulácia predletovej prípravy lietadiel. Rozmiestnenie a riadenie
technických prostriedkov s ohľadom na bezpečnosť prevádzky v noci.
Inštruktáž o prevádzke pre veliteľov rojov a letiek. Organizácia prijatia
a obsluhy cudzích lietadiel. LPH a mazadlá. Normovanie a socialistické
súťaženie. Činnosť inžinierskeho pluku pri plánovaní inžinierskeho
leteckého zabezpečenia letového dňa. Organizácia prostriedkov
k riadeniu prevádzky a obsluhy leteckej techniky v noci. Smernica pre
prevádzku a technickú obsluhu MIG 15 – otázky a odpovede. Návrh
súpravy pomocného zariadenia a náhradných dielov pre letkov.
Príprava a prevedenie parkového dňa u leteckého útvaru.
2, tajné: Úlohy a organizácia inžinierskej leteckej služby pri zaujímaní
pohotovosti stíhacieho leteckého pluku po vyhlásení bojového
poplachu. Zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a obsluhy leteckej
techniky pri letovej noci činnosť technického personálu pri zaujímaní
bojovej pohotovosti.
Prednášky za rok 1960: Základné bojové zostavy skupín stíhačov
a bojové zostavy pri letoch na nadzvukových rýchlostiach. Bojová
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činnosť sld. v počiatočnom období vojny a podmienkach napadnutia
letísk zbraňami hromadného ničenia a rádiotechnického rušenia. Bojové
použitia vzdušných výsadkov a ich letecké zabezpečenie , organizácia
a vedenia súdobej operácie v počiatočnom období vojny.
Šk. č. 23, 522 listov ( 121 – 642 )
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VOJENSKO-VEDECKÉ PRÁCE
1960: Manéver stíhacieho leteckého pluku a riadenie bojovej činnosti
z dvoch letísk.
Bojové zabezpečenie činnosti leteckého stíhacieho pluku na operačnom
a záložnom letisku.
Metodika a organizácia práce v štábe sld v príprave i vedení dlhodobej
bojovej činnosti.
1962: Činnosť veliteľa a štábu sbold. a sbolp pri riadení bojovej
činnosti osádok, dvojíc, rojov a letiek v malých výškach.
Šk. č. 23, 225 listov (643 - 867 )

25

KURZY A ŠKOLENIA
Zriadenie preškolovacieho kurzu pre lietadlá S – 104 v dňoch 11. 9. –
28. 2. 1957.
Záznam o vykonaní vojenskoodbornej skúšky I . stupňa z ruského
jazyka z roku 1958.
Šk. č. 23, 41 listov ( 868 – 908 )
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HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI
Rozbor nedostatkov v poveternostnej službe z 29. 6.1959.
Zlepšovacie návrhy: 9 fotiek, 2 schémy.
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Vrátenie projektu budovy dielní z vojenského ústavu hygieny,
epidemiológie a mikrobiológie z 23. 2. 1960.
Správy o kontrole a pomoci pri nácviku vystúpenia na II. celoštátnu
spartakiádu z 22. 2. 1960.
Návrh na udelenie odmien za pomoc v poľnohospodárstve z 28. 1.
1960.
Zápis z jednania o posúdením nutnosti a spôsobu výstavby objektu na
umiestnenie rádiolokačného kompletu P – 40 z 3. 5. 1968.
Zápis o vrátení. sovietskej technickej literatúry.
Divízny rajónový plán útvarov 2. sld a 2. lts. Rajónový plán štábov
leteckých zväzkov posádky Zvolen. Rajónový plán leteckých útvarov
posádky Hájniky. Rajónové plány útvarov posádky Piešťany a
Bratislava.
Plán súčinnosti 2 sld. a CO Slovensko z 1959.
Šk. č. 23, 157 listov ( 956 – 1113 )
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VOJENSKÁ

KRONIKA

SO

SPRIEVODNÝM

LISTOM,

SMERNICOU PRE ZALOŽENIE A VEDENIE VOJENSKÝCH
KRONÍK

A ZÁPISMI

O ODOVZDANÍ

A PREVZATÍ

VOJENSKEJ KRONIKY Z ROKOV 1957, 1958, 1960
Šk. č.23, 92 listov ( 1 – 92 )
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PREHĽAD

DISLOKÁCIE

A

PREVÁDZKOVÝCH

PROSTRIEDKOV LZS SOVIETSKYCH VOJSK V MAĎARSKU
V ROKU 1956 A ZMENY A DOPLNKY PREHĽADU KAMA
Šk. č. 23, 28 listov, ( 93 - 120 ) č. j. 02842
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ORGANIZAČNÝ PORIADOK ZVÄZKU Z ROKU 1959
Šk. č. 23, 47 listov ( 909 – 955 )

30

SMERNICA

PRE

SÚČINNOSŤ

MEDZI

VYŠŠÍMI

JEDNOTKAMI SL A SPOJENECKÝCH SL. Z ROKU 1954
Šk. č. 23, 15 listov ( 1114 – 1128 )
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MENNÝ REGISTER

MENO

INVENTÁRNE ČÍSLO

B
Bartoška Jan, voj. z. s.

21

Bulko Štefan, npor.

14

Č
Černil , pplk.

20

F
Fiala František , voj. z. s.

21

Fiala Jiří, npor .

14

H
Hanck Ivan, rtm.

21

Hojný Oldřich

20

Honek Alois, kpt.

14

Horčic Jaromír, mjr.

21

J
Jaduť Štefan, plk.

14

K
Kebra Kvĕtoslav, kpt.

15

Kodet Jiří, pplk

14

Konečný Jiří, kpt.

21

Kovačič Milan, kpt.

15

L
Lupták Jaroslav, voj.

21

M
Miškovský Václav, mjr.

20

N
Nĕmec Jaroslav, kpt.

21

O
Olšavský Karol, npor.

14

P
Pavlovský Štefan, npor.

21

Pokorný Marian, voj.

21

Polák Milan, npor.

21

Polakovič Ludvík, kpt.

21

R
Rapčiak Ján, mjr.

14

Rybařík Vladimír

20

S
Sokol Ladislav, slob.

21

Stodůlka Božík, kpt.

21
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Somogy Július , rtm

15

Svrček Jiří, npor.

21

Š
Šebesta Jiří , voj. z. s.

21

Šenkaříková Anastázia

20

Škorpík Milan, voj. z. s.

21

Šťáva Josef, des.

21

T
Tomašovič Jaroslav, čat. z. s.

21

V
Váňa Milan, npor.

21

Vintera Bohuslav, kpt.

21

Vtelenský Jiří, pplk.

14

Z
Zubo Karol, pplk.

14
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
bopo – bojová a politická príprava
CO – civilná obrana
ČSM – Československý zväz mládeže
DSA – divízny stranícky aktív
ILS KSČ – Komunistická strana Československa
LTC – letné táborové cvičenie
LZS - letecká zabezpečovacia služba
lts. – letecká technická skupina
pr. - prápor
prpzn. – prápor pozemného zabezpečenia navigácie
PB ÚV KSČ – politbyro ústredného výboru Komunistickej strany
Československa
PVO – protivzdušná obrana
PVOS – protivzdušná obrana štátu
sbold. – stíhacia bombardovacia letecká divízia
SL – stíhacie letectvo
sld. – stíhacia letecká divízia
slp. – stíhací letecký pluk
SVM – Zväz vojenskej mládeže
ÚO – útvarová organizácia
VČS – výročná členská schôdza
VL – veliteľstvo letectva
VSK – volená stranícka komisia
ZO – základná organizácia
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Názov archívneho fondu
2. stíhacia bombardovacia letecká divízia
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