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ÚVOD 
 
 

13. tanková divízia vznikla 9.5.1955 prečíslovaním 3. tankovej 

divízie sa sídlom v Mladej a zároveň obdržala historický názov „ 

Kyjevsko - dukliansko - ostravská“, Ten sa 6. 10. 1959 rozšíril ešte 

o čestný názov „ Československo – sovietského priateľstva „ .  

V súvislosti s rozmiestnením sovietskych vojsk  na území ČSSR po 

21.8.1968 bola redislokovaná do Topoľčian, kde veliteľstvo prevzalo od 

14. tankovej divízie 10. tankový pluk v Martine a 64. tankový pluk 

v Leviciach. V Čechách z pôvodného zloženia zostal len 13. tankový 

pluk v Čáslavi, ktorý sa dostal do zloženia 4. tankovej divízie.  

Topoľčianska 13.tanková divízia dostala charakter výcvikového zväzku 

a mala početnosť 4000 kmeňových príslušníkov a 2400 žiakov. Tvorili 

ju 3. rota chemickej ochrany, 13. proviantná rota, 53. automobilový 

prápor, 3. zdravotnícky prápor,13. prieskumný prápor, 1. ženijný 

prápor, 3. školný tankový prápor,13. spojovací prápor, 8. motostrelecký 

pluk, 15. tankový pluk, 3. delostrelecký pluk, 10. tankový pluk, 13. 

technické opravovne. 

V roku 1968 bol zrušený 3. školný tankový prápor a v roku 1969 13. 

vrtuľníková letka. 

V roku 1989 v súvislosti s prechodom na tzv. obrannú štruktúru zanikol  

15. tankový pluk v Martine a od 1.1.1993 sa stala 13. tanková divízia 

súčasťou Armády SR  a  1. 10. 1994 súčasťou 1. Armádneho zboru, 

nástupcom ktorého je od 1. 4. 2000 Veliteľstvo domobrany. 

 

Fond 13. tankovej divízie tvorí 10 škatúľ, z toho 5 škatúľ tvoria 

rozkazy z rokov 1968 až 1970, zvyšných 5 škatúľ obsahuje  spisy 

z tohoto obdobia. Vo fonde sa nachádzajú aj spisy o mimoriadnych 

udalostiach z roku 1967. 

 

 

Príklad uvedenia prameňa v citácii: 

VHA Bratislava, Fond 13. tanková divízia, inv. č. 17, č. j. 00640 



 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

I. ROZKAZY 
 

 

1 ROZKAZY VELITEĽA 13.TANKOVEJ DIVÍZIE 

1968: čísla 1-4 

1969: čísla 1-14 

1970: čísla 1-26 

 

Šk. č. 1, 85 listov (1-85) 

 

 

2  VNÚTORNĚ ROZKAZY VELITEĽA 13. TANKOVEJ DIVÍZIE 

1970: čísla 1-22  

 

Šk. č. 1, 34 listov (86-119) 

 

 

3 ZVLÁŠTNE ROZKAZY VELITEĽA  13. TANKOVEJ DIVÍZIE 

1968: číslo 1  

1969: čísla 1-18 

 

Šk. č. 1,  91 listov (120-210) 

 

 

4 ROZKAZY VELITEĽA POSÁDKY TOPOĽČANY 

1969: čísla 1-2 

 

Šk.č.2 , 37 listov (1-37) 

 

 

5 ROZKAZY VELITEĽA VOJENSKÉHO ÚTVARU 4424 

TOPOĽČANY 

1968: čísla 1-9, 201-246 (chýbajú rozkazy číslo 1-200) 
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Šk. č. 2, 112 listov (1-112) 

 

 

6 OBYČAJNÉ ROZKAZY VELITEĽA VOJENSKÉHO ÚTVARU 

4424 

1969: čísla 1-227, 1-41 

 

Šk. č. 2, 316 listov (113-428) 

 

1970:čísla 1-40, 1-247 

 

Šk. č. 3,  317 listov (1-317) 

 

 

7 ZVLÁŠTNE ROZKAZY VELITEĽA VOJENSKÉHO ÚTVARU 

4424 TOPOĽČANY 

1969: čísla 1-3 

 

Šk. č. 2,  8 listov (429-436) 

 

 

8 VNÚTORNÉ ROZKAZY VELITEĽA VOJENSKÉHO ÚTVARU 

4424 

1970 čísla 1-52 

 

Šk. č. 4 , 364 listov (1-364) 

 

 

9 DENNÉ ROZKAZY VELITEĽA  VOJENSKÉHO ÚTVARU  2507  

TOPOĽČANY  

1970: 

 

Šk.č.5,  327 listov (1-327) 
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II. SPISY 
 

 

10 DENNÍK SPISOV VOJENSKÉHO ÚTVARU 4424 

TOPOĽČANY ZA ROK 1969 

 

Šk. č. 10, 255 listov (512-766) 

 

 

11 VÝCVIK 

Zápis a hodnotenie uvedenia do bojovej pohotovosti. Zápis 

o previerke bojovej pohotovosti u 10. tankového pluku. Hlásenie 

o splnení úloh operačnej a bojovej prípravy za rok 1969. Doklad 

o pripravenosti výcvikových jednotiek na zahájenie výcviku 

1.10.1969. Rozbor plnenia úloh za rok 1969.Rozbor veliteľsko- 

štábneho cvičenia sa 64. tankovým plukom. Hlásenia 

pripravenosti výcvikových jednotiek. Hlásenia bojovej 

pohotovosti 1969-šifrovky.Smernica pre riadenie výcvikových 

jednotiek v roku 1969. Plán bojovej a politickej prípravy na rok 

1969.Rozkaz veliteľa 13. td pre bojovú a politickú prípravu 

1969. Rozbor plnenia úloh 2. výcvikového cyklu roku 1969. 

Rozbor politickej a bojovej prípravy za 1. výcvikový cyklus roku 

1969. Smernica pre prípravu dôstojníkov, práporčíkov a štábu 

13. td. na rok 1970. Plán zvláštnych úloh a odvelenia na rok 

1970. Rozkaz pre výcvik a výchovu vojsk na rok 1970. Plán pre 

výcvik a výchovu vojsk na rok 1970.Zápis o previerke uvedenia 

do bojovej pohotovosti 13. td. Zápis z komplexnej previerky 13. 

td  v dňoch 5.-11.1970: menný zoznam dôstojníkov 

a práporčíkov, ktorí boli vylúčení z KSČS, ktorým bolo zrušené 

členstvo v KSČS, ktorí neboli doriešení. Rozbor výsledkov 

komplexnej kontroly u 13. td. Vyhodnotenie priebežného 

hodnotenia vojakov z povolania. Vyhodnotenie plnenia úloh 

služby raketového a delostreleckého vyzbrojovania k 15.8.1969. 
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Návrh na úpravu tabuliek mierových počtov výcvikového 

delostreleckého pluku. Materiály z jednania Vojenskej rady VVO 

z dňa 28.3.1969. 

 

Šk. č. 6,  roky 1969-1970,  803 listov (1-803) 

 

Prehľad vojakov cvičených v ZVO. Zahájenie výcviku v PŠ. 

Požiadavka na výcvik záloh v roku 1970. 

 

Šk. č. 10, 8 listov (27, 62-63,71-73, 101-102) 

 

 

12 DISCIPLÍNA 

Aktuálne úlohy pri upevňovaní disciplíny. Opatrenia na zvýšenie 

disciplinárnej  praxe. Stav trestnosti od 1.5.1967 do 20. 9. 1967. 

Vyhodnotenie disciplíny za letné výcvikové obdobie roka 1966. 

Nedostatky v disciplíne. Vyhodnotenie práce s narušenými 

vojakmi. Vyhodnotenia disciplíny. Stavy trestnosti. Údaje 

o recidivistoch. Vyhodnotenie disciplíny za rok 1966. Rozbor 

stavu a vývoj kriminality za rok 1966. Opatrenia k zvýšeniu 

výchovnej účinnosti disciplinárnej praxe. Opatrenia k disciplíne 

v strážnej službe. Realizácia uznesenia ÚV KSČS o disciplíne. 

Vyhodnotenia disciplíny a stavy trestnosti.  Štatistické výkazy 

disciplinárnej praxe a mimoriadnych udalostí od 1.9.1966 do 

31.8.1967. Štatistické výkazy úrazov.  

 

Šk.č.7, roky 1966 , 1967,1968, 1969, 621 listov (160-177,181-

210, 212, 216-787) 

 

Príprava na kontrolu stavu disciplíny, strážnej a dozornej služby 

a stavu evidencie u jednotiek 13. td. 

 

Šk. č. 10, 4 listy (22-25) 
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13 VOJACI ZÁKLADNEJ SLUŽBY 

Správa o politických, odborných a zdravotných hodnotách 

vojakov 1. ročníka za rok 1966. 

 

Šk. č. 7, 3 listy ( 178-180) č. j. 05112/17 

 

Premiestnenie žiakov školenia v PŠ tank. dňom 17 3.1969. Plná 

moc pre výber vojakov základnej služby cvičených u zväzku 

ZVO pre 13. td a 14. td.. Prehľad stavu odvelení v roku 1969, 

pokyny k spracovaniu prehľadu o odvelení, prehľad počtov 

útvarov, doplnenie jednotlivých útvarov brancami. Hlásenie 

o vojakoch základnej služby u 13. vrtuľníkovej letky. Výber 

vojakov pre VVVO. Hlásenia počtu vojakov základnej služby. 

Zoznam vojakov pridelených k vojenskému útvaru 3853 

Bratislava. Stav odvelení  k 7.5.1969, hlásenia o nástupe vojakov 

základnej služby. Požiadavky na doplnenie útvarov brancami. 

Plány opatrení pre prepustenie vojakov II. ročníka a príjem 

brancov. Výkazy počtov  poddôstojníkov a mužstva v základnej 

službe nastúpených k 1.4.1969 podľa sociologicko-

demografických údajov.  

 

Šk. č. 10, (rok 1969), 59 listov (31-32 ,57-61,64-69,74-100,104-

129, 133-149) 

 

 

14 ŽENISTI 

Hodnotenie cvičenia 1.ženijného práporu 28. 6. – 30. 6. 1967. 

Rozbor plnenia úloh za rok 1969. Príspevok do rozboru bojovej 

a politickej prípravy za 2. výcvikový cyklus za rok 1969. 

Hlásenie o splnení odbornej ženijnej prípravy za rok 1969.  

 

Šk. č. 8, 14 listov (372-386)   
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15 VELITEĽSKO - ODBORNÉ DNI ŽENISTOV V JÚNY 1966 

Náplň odborného zhromaždenia ženistov 13. td. v dňoch 1.6.-4.6. 

1966. 

Rozbor plnenia úloh u ženijných jednotiek. Ženijné zabezpečenie 

presunu td. na veľkú vzdialenosť s prekonaním zamorených 

priestorov. Budovanie VS tp, msp, a td v útočnom a obrannom 

boji. Obsluha a prevádzka EC 15 KVA a 30 KVA, zásobovanie 

náhradnými dielmi. Ženijné zabezpečenie presunu s prekonaním 

lesných závalov: metodická rukoväť.  

Topografické vyhodnotenie riek, lesných masívov a horských 

pásiem v pásme činnosti 13. td.: charakteristika horských pásiem 

a hraničných prechodov v Čechách z hľadiska podmienok na boj, 

charakteristika horských útvarov na území NSR, hustota sídlisk 

a obyvateľov, charakteristika závalov po atómovom výbuchu, 

charakteristika jadrových mín M 50 a M 59. 

Ženijné zabezpečenie útočného boja: úloha ženistov, 

prekonávanie zátarasov  a zamoreného územia, úprava ciest, 

úlohy pri napadnutí atómovými zbraňami. Odraz zásad vedenia 

súdobých operácií na úlohu, miesto a pojatie maskovania, úloha 

maskovania, prehľad stavu prieskumných prostriedkov, možnosti 

kozmického prieskumu. Rozbor plnenia úloh u ženijných 

jednotiek. 

 

Šk.č.8, 76 listov, (386-461) 

 

 

16 TYLOVÉ ZABEZPEČENIE 

Príspevok do dokladov veliteľa 13.td – hlavné úlohy tylového 

zabezpečenia. Plnenie úloh tylom útvarov 13.td. Príspevok do 

rozboru 2. výcvikového cyklu 1969. Splnenie úloh za 

2.výcvikový cyklus. Rozbor splnenia úloh, tylový rozbor 

cvičenia 13. td z 23.-26.6.1969. Plán prepustenia 2.ročníka 

a prijatie nováčikov (ubytovanie, výstroj, zdravotnícke 
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zabezpečenie). Prehľad hlásení tylových funkcionárov útvarov 

13. td.za rok 1967. Výklad hlavných úloh v tylovej 

a zdravotníckej príprave a v materiálnom a zdravotníckom 

zabezpečení vojsk pre výcvikový rok 1970. Zápis z kontroly 

a pomoci pri plánovaní na výcvikový rok 1970.Metodika 

spracovania plánu výcviku a výchovy. Plán kontrol tylu. Prehľad 

plánovaných a vykonaných dokumentárnych kontrol tylom 13. td 

za roky 1964 – 1966. Plán opatrenia tylu k úlohám bojovej 

a politickej prípravy na rok 1969. 

Metodika pre riadenie seminárnej besedy na odbornom 

zhromaždení divízie 29.5.1969. Zápis z kontroly príprav 

a prevedenia odborného zhromaždenia ZT 13. td dňa 28.5.1969. 

Plán odborného zhromaždenia SE ZT útvarov 13.td v dňoch 26.-

29.5.1969.  

 

Šk. č. 8, 282 listov (1-106, 196- 371)  

 

 

17 ODOVZDANIA A PREVZATIA FUNKCIÍ: 

Náčelník organizačnej skupiny: odovzdávajúci: pplk. K. Vytásek, 

preberajúci: pplk. R. Gulík:1.4.1969, č. j. 05011/21. 

Náčelník organizačnej skupiny: odovzdávajúci: pplk. R. Gulík, 

preberajúci: pplk. K. Paulenda:1.10.1969, č. j. 05011/53.  

Veliteľ 13. td. : odovzdávajúci plk. Ing. L. Paseka, 

preberajúci pplk. Ing. J. Mašek: 10. 8. 1968,  č. j. 02256/70. 

Veliteľ 13. td. : odovzdávajúci: plk. Ing. J. Mašek, preberajúci 

plk.  

M. Halaši:1970, č. j.00377. 

Veliteľ 1. ženijného práporu: odovzdávajúci pplk. O. Tomek, 

preberajúci mjr. P. Žák: 15.2.1969, č. j. 006400. 

Veliteľ 64.tankového pluku: odovzdávajúci pplk. Ing. K. 

Zátopek, preberajúci pplk. P. Chobot: 10.9.1969,č. j. 006512. 

Veliteľ 8. motostreleckého pluku: odovzdávajúci pplk. Ing. R. 

Montag, preberajúci pplk. Ing. E. Liška:28.2.1969, č. j. 05445. 
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Veliteľ 15. tankového pluku: odovzdávajúci: pplk. Ing. A. 

Doležal, preberajúci: mjr. Ing. J. Šarlák:6.3.1969, č. j. 05433. 

Náčelník raketových vojsk a delostrelectva 13. td.: 

odovzdávajúci pplk. Ing. J. Hůrka, preberajúci pplk. Ing. A. 

Liška: 17.3.1969, č. j. 05460. 

Veliteľ 13. spojovacieho práporu: odovzdávajúci: pplk. V. 

Malec, preberajúci mjr. L. Sirota :14.4.1969, č. j. 005629. 

Veliteľ 3. protilietadlového oddielu: odovzdávajúci pplk. S. 

Rozenský, preberajúci pplk. Ing. Š. Dulanský: 30.7.1969, č. j. 

06145. 

Veliteľ 3.delostreleckého pluku: odovzdávajúci: pplk. D. Polián, 

preberajúci pplk. P. Daňo:30.10.1969,  č. j. 006620. 

Veliteľ 13. prieskumného práporu: odovzdávajúci pplk. R. Jaroš, 

preberajúci mjr. Ing. Z. Kašička:7.9.1970,  č. j. 03810. 

Funkcia ZT 13. td: plán odovzdávania: odovzdávajúci Ing. V.  

Hájek, preberajúci: Ing. E. Holeša: 1969 č. j. 05231-13/69. 

Náčelník organizačno- plánovacieho oddelenia tylu: plán 

odovzdávania a zápis: odovzdávajúci pplk. J. Novotný, 

preberajúci: mjr. J. Nemčok:1969,  č. j. 05231-14/69, 05231-

15/69. 

 

Šk. č. 10,315 listov ( 54-55, 130-131, 201-511)  

 

 

18 PROTOKOL O ODOVZDANÍ A  PREVZATÍ 13. TANKOVEJ 

DIVÍZIE OD ZVO k VVO Z ROKU 1968 

 

Šk. č. 10, 51 listov (150-200), č. j. 002258/70 

 

 

19 ORGANIZAČNÉ ZMENY 

Likvidácia zásobovacieho strediska Hlohovec. Pridelenie 

vojenských katedier VŠP a VŠPed a 2. okruhového skladu 

proviantného materiálu v Nitre do technického zabezpečenia 3. 
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protilietadlového oddielu Nitra. Likvidácia 3. školného 

tankového práporu a organizácia strážneho práporu. Podriadenie 

strážneho práporu veliteľstvu posádky Bratislava. Zrušenie 13. 

vrtuľníkovej letky Trenčín, zrušenie funkcie náčelníka 

technického skladu 13. td, zriadenie posádkovej správy 

Topoľčany, vyčlenenie orgánov delostreleckého vyzbrojenia 

z oddelenia raketového vojska a delostrelectva a vytvorenie 

samostatného oddelenia u všetkých útvarov 13.td, vyčlenenie 

ženijného a chemického náčelníka z podriadenosti náčelníka 

štábu 13 td. a ich podriadenie veliteľovi u všetkých útvarov 13 

td., likvidácia zásobovacieho strediska tankového 

a automobilového materiálu Hlohovec a jeho premiestnenie do 

posádky Martin. Smernica pre zabezpečenie organizačných 

zmien. Smernica pre riadenie a činnosť typových útvarov. 

Výstrojové zabezpečenie redislokovaných útvarov. Delimitácia 

ubytovacích objektov v Seredi, Bystričanoch, Topoľčanoch, 

delimitácia priestorov v PMS Nemčice a na strelnici Lipovník, 

odovzdanie a prevzatie budov v kasárňach v Topoľčanoch. 

 

Šk. č.9 , (rok 1969), 238 listov  ( 80-317) 

 

 

20  POLITICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Zvolanie divízneho straníckeho aktívu na 17. 6. 1969 

 
Šk. č. 6, 1 list (103) 

 

Pripravenosť síl a prostriedkov NATO: spravodajská informácia 

z roku 1969: percentuálne zastúpenie vojakov z povolania 

vo vojskách USA, NSR, Francúzska, Belgicka a Holandska a ich 

vyzbrojenie, charakteristika leteckých síl NATO, možný počet 

divízií nasadených proti ČSSR, zmeny v organizácii NATO, 

prezbrojovanie a reorganizácia, charakteristika stupňov bojovej 
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pohotovosti NATO, charakteristika protiraketových striel Milan 

a Hot:  

 

Šk .č. 9,  9 listov (1-9) č. j. 05912 

 

Činnosť ozbrojených síl NATO v záujmovom priestore ČSSR: 

spravodajská informácia z roku 1969: počty lietadiel 

a atómových ponoriek, francúzske letectvo, zmeny v dislokácii 

jednotiek v záujmovom priestore ČSSR, vyzbrojenie armád 

NATO, základné počty osôb, zbraní a bojovej techniky 

francúzskej motorizovanej brigády a francúzskej mechanizovanej 

brigády typu 1970.  

 

Šk. č. 9, 10 listov ( 10-19) č. j. 06782/69 

 

Vojensko – politická charakteristika rakúskej armády: 

spravodajská informácia: chápanie neutrality, 

zahraničnopolitická orientácia, prostriedky vynaložené na 

výstavbu ozbrojených síl, budovanie obranných stavieb, využitie 

polohy Rakúska vojskami NATO.  

 

Šk. č. 9, 4 listy (20-23) č. j. 06092 

 

Plán opatrení k plneniu Realizačnej smernice májového pléna 

ÚV KSČS v roku 1969:politická charakteristika 13.tankovej 

divízie a VVVO, kádrové obsadenie, upevňovanie vplyvu a úlohy 

strany v 13.td. 

 

Šk.č.9, 56 listov (24-79) č. j. 06090 

 

 

21  MATERIÁLNE A HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI 

Vyhodnotenie hospodárenia s PHM za január a február 1967. 

Šk. č. 7, 1 list (215) 
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Plán výstavby VVZ  na rok 1969/70. Zápis z kontroly výstrojnej 

služby  u roty 4424/V.Nariadenie na vykonanie inventúry 

materiálu. Kontrola rastlinnej a živočíšnej výroby (pomocné 

roľnícke hospodárstvo vú 4424 Topoľčany). Zápis z kontroly vo 

výcvikovom stredisku starších kuchárov. Zápis z hygienickej 

kontroly VZK 774 Topoľčany. Objednávka časopisu „Tyl 

a zásobovanie“ pre jednotlivé útvary 13. td.  

Vyhodnotenie tankového a automobilového technického 

zabezpečenie za rok 1969. Štatút povinností príslušníkov 

technického oddelenia zväzku. 

 

Šk. č. 8, (rok 1969), 89 listov (107-195)    

  

Rozkaz veliteľa pre vytváranie materiálnych podmienok pre rok 

1969. Schvaľovacie protokoly MNO na výstavbu parkov 

techniky v posádkach Nitra, Martin a vo VVP Turecký vrch. 

Vojenská výpomoc národnému hospodárstvu pri výstavbe 

Vysokých Tatier, nábor pracovných síl pre národné 

hospodárstvo. Zlepšovacie návrhy.  

 

Šk.č.9, (rok 1969), 59 listov, 5 fotiek (318-376) 

 

Prehľad ubytovaných v posádke. Pomoc pri bytovej výstavbe. 

Smernica pre nasadzovanie vojakov k zabezpečeniu bytovej 

výstavby pre MNO. Odovzdanie a prevzatie tankovej techniky. 

Uvolnenie automobilovej techniky z Nových Zámkov. 

 

Šk. č. 10,  22 listov (28-30, 34-52) 
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22  KURZY ,  ŠKOLENIA A PORADY 

Plán medzirezortných porád na rok 1967. Doklad na 

medzirezortnú poradu k otázke vývoja škôd a strát  a náhradové 

riadenie.  

 

Šk. č. 7, 3 list (211, 213-214),  

 

Organizačné smernice a učebný plán kurzu mladších špecialistov 

výstrojnej služby krajčírov- obuvníkov . 

 

 Šk. č. 9, 19 listov (377-395) 

 

Žiadosť o zrušenie letného sústredenia VKVŠ v roku 1969. 

 

Šk. č. 10, 1 list (53), č. j. 05011/20 

 

 

23 MIMORIADNE UDALOSTI 

Mimoriadne udalosti v roku 1966 – uzavretie prípadov:  3 listy 

(2-3), č. j.05113/1 

Priebežné hlásenie mimoriadnej udalosti:  1 list (4), č. j. 05113/2 

Hlásenie pokus o samovraždu mjr. Jozefa Miklánka, výpovede 

svedkov: 12 listov (5-11),č. j. 05113/3, 05113/4 

Priebežné hlásenie zranenie civilistu vojenským vodičom: 1 list 

(12), č. j. 05113/5 

Hlásenie mimoriadnej udalosti spôsobenej vojakom základnej 

služby Vítom Spáčilom: 1 list (13),č. j. 05113/6 

Hlásenie pokusu o samovraždu: 1 list (14), č.j.05113/7 

Pátranie po vojakovi Martinovi Tomšovi : 1 list (15), č. j. 

05113/8 

Hlásenie pokusu o samovraždu: 1 list (16), č j. 05113/9 

Hlásenie o svojvoľnom vzdialení sa vojaka Bajera  Jiřího od 

vojenského útvaru 8006 :  2 listy (17-18), č. j. 05113/10 
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Hlásenie o svojvoľnom vzdialení sa vojaka Grigláka Josefa od 

6.tankovej roty s cieľom opustiť územie ČSSR a emigrovať :1 

list (19), č. j. 05113/11 

Hlásenie o havárii slobodníka Mišoviča Jozefa na Jawe 

305:103.tankový pluk: 1 list (20), č. j. 05113/12 

Hlásenie o  úmrtí vojaka Urbana Jiřího na následky zasiahnutia 

bleskom: 2 listy (21-22), č. j. 05113/14 

Hlásenie  pokusu o znásilnenie vojakom Františekom Štěrbom: 1 

list (23), č. j. 05113/15 

Priebežné hlásenie k strate samopalu vojakom Gondou: 1 list 

(24), č. j. 05113/16 

Utopenie vojaka Vohralíka, 20 listov (25-26, 40-55), č. j. 

05113/17, č. j. 05894 

Hlásenie o zranení sa vojaka Berga Miloslava pri nepovolenom 

kúpaní sa: šk.č.7, 2 listy, (27-28) 

Hlásenie o zranení vojaka Vyhňáka automobilom 2.8.1967: 2 

listy, (29), č. j. 05113/20 

Priebežné hlásenie o mimoriadnej udalosti: 2 listy, (30-31),  

č. j. 05113/21, 05113/22 

Hlásenie o havárii slobodníka Novotného Františka na motocykli 

počas dovolenky: 1list, (32), č. j. 05113/23 

Hlásenie o prevrátení sa T 55, následkom čoho 2 vojaci zahynuli 

(Čermák Václav a Burkert Jiří) a dvaja sa zranili (Alina Rudolf 

a Valkovič Marián): 2 listy, (33-34), č. j. 05113/24 

Hlásenie o samovražde vojaka Schusera Anonína: 1 list ,(35),č. j. 

05113/25 

Zhrnutie mimoriadnych udalostí: 4 listy, (36-39), č. j. 05113/26 

Hlásenie o bitke vojakov vo vojenskom útvare Mladá 4444 

18.12.1967: výpovede svedkov: 15 listov ( 56-62, 247-255), č. j. 

05112/37. 

Hlásenie pokusu o samovraždu obesením sa vojaka Šlossera 

Jaroslava: 

1 list, (64), č. j. 05113/34 
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Priebežné hlásenie pokusu o samovraždu : 1 list ( 65), č.j. 

05113/33 

Priebežné hlásenie o strate služobnej pištole:1 list  (66 ),  č. j. 

05113/32 

Hlásenie pokusu voj. Housovského o odcudzenie zbrane: 1 list 

(67)  

Hlásenie o pokuse o samovraždu vojaka Kalousa Františka 

18.12.1967: 1 list, (68), č. j. 05113/29 

Priebežné hlásenie o zistenej trestnej činnosti vojaka Říhy Jana:1 

list, (69), č. j. 05113/28 

Hlásenie havárie majora Kočího a majora Janouška na 

motocykloch:  

2 listy, (70-71), č. j. 05113/27 

Zhrnutia mimoriadnych udalostí: 2 listy ( 72-73) 

Hlásenie o napadnutí vojaka z povolania a jeho manželky 

vojakmi základnej služby v autobuse na ceste zo Slovenského 

Pravna do Martina a po vystúpení v Martin:24.7.1969, 2 listy, 

(74-75), č. j. 06132 

Hlásenie o havárii vozidla GAZ 69, ev.č.20-90-68 pri 

nepovolenej jazde pri ktorej sa zranil vojak základnej služby 

a civilná osoba: vypočúvanie svedkov udalosti:10 listov, (76-85), 

č. j. 3165 

Hlásenie o nastrelení tanku T -54 ev. č. 22 682 a usmrtení 

veliteľa roty kapitána Majana pri vojenskom cvičení vo 

vojenskom priestore Mimoň - Židlov 23.3.1965:  26 listov (86-

111), č. j. 4809 

Hlásenie o havárii vozidla GAZ –69 ev. č. 29-08-30 z 

8.11.1969:2 listy, (112-113), č. j. 05006/24 

Hlásenie o zranení vojaka Titáka Antona pri páde z nákladného 

vagóna pri posunovaní v Martine: 1 list (114), č. j. 05009/23 

Hlásenie o zrážke vojenského nákladného vozidla s motocyklom 

v Leviciach: 6 listov (115-120), č. j. 05009/22 

Hlásenie o znásilnení Zdeny Pekníkovej vojakom Pienčíkom 

Milanom 9.6.1969: šk.č.7, 4 listy (121-124), č. j. 05009/17 
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Hlásenie o zranení vojaka Broža Bohuslava vozidlom T 603 na 

ceste Sučany – Priekopa 29.5.1969: 1 list (125), č. j. 05009/15 

Hlásenie o nehode vozidla GAZ 69 ev. č. 20-93-04 v obci Bojná 

22.1.1969 pri ktorej bola zranená a následne zomrela Irena 

Kollárová: 5 listov (126-127, 148-150), č. j. 05009/14, 05009/6, 

05009/5 

Hlásenie výsledkov vyšetrovaní mimoriadnych udalostí: 2 listy  

(128-129), č. j. 05009/11 

Priebežné hlásenie  mimoriadnej udalosti: 1 list (130), č. j. 

05009/10 

Priebežné hlásenie mimoriadnej udalosti: 5 listov ( 144), č. j. 

05009/8 

Hlásenie  krádeže 77 kusov nábojov do samopalu: 3 listy ( 145-

147), č. j. 05009/7 

Priebežné hlásenie  mimoriadnej udalosti: šk. č. 7, 1 list (151), č. 

j. 05009/4 

Hlásenie o nešťastnej smrti čatára Mudr. Junása Karola počas 

oslavy Silvestra 1969 v Leviciach: 3 listy ( 152-154), č. j. 

05009/3 

Hlásenie o stíhaní vojaka Žandu Jozefa za neprimerané správanie 

sa na verejnosti: 2 listy ( 155-156), č. j. 05009/2. 

Priebežné hlásenie o mimoriadnej udalosti:1 list (157), č. j. 

05009/1 

Štatistický výkaz vážnych mimoriadnych udalostí za obdobie od 

1.9.1966 do 31.8.1967: č. j. 006400 

 

Šk. č. 7 (roky 1966, 1967, 1969 )170 listov, (1-157, 222-225, 

247-255) 

  

Zápis o strate zbierky MNO 

Šk. č. 10,1 list (56) 
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24 DEMOLIČNÉ PRÁCE VO VOJENSKOM ÚJAZDE RALSKO 

V ROKU 1964 

Mapa, časové plány, rozpočet síl a prostriedkov veľkosť a počet 

náloží, technická správa, popis zložitejších operácií, smernica 

pre bezpečnostné opatrenie, plán studní a pivníc, fotky a popisy 

budov určených na demolíciu. 

 

Šk. č. 9, 69 listov, 2 mapy, 44 fotiek  (396– 464), č. j. 05144/14 

 

 

25 HLÁSENIA HISTORICKÝCH NÁZVOV ÚTVAROV  

 

Šk. č. 10, 21 listov (1-21), č. j. 05233, 05011/1 

 

 

26 PREHĽAD O STAVE SOCIALISTICKEJ SÚŤAŽE VÚ 4424 

 

Šk. č. 8, 4 listy (462-465), č. j. 05231/24 – 69 

 

 

27 SCHÉMA STANOVÍŠŤ VNÚTORNEJ STRÁŽE POSÁDKY 

TOPOĽČANY  

 

Šk. č. 8, 2 listy ( 466-467), č. j. 05231/27 – 69 

 

 

28 PROTOKOL O SÚČINNOSTI MEDZI OVS TOPOĽČANY 

A VELITEĽSTVOM 13.TANKOVEJ DIVÍZIE  

 

Šk. č. 8, 2 listy (468-469), č. j. 05557 
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MENNÝ ZOZNAM 

 

 

MENO                                                          INVENTÁRNE ČÍSLO 

 

A 

Alina R. , voj.     23 

 

 

B 

Bajer J. , voj .     23 

Berg M. , voj .     23 

Brož B. , voj .     23 

Burkert J. , voj .     23 

 

 

C 

Chobot  P. , pplk .     17 

 

 

Č 

Čermák V. , voj .     23 

 

 

D 

Daňo P. , pplk .     17 

Doležal A. , Ing. , pplk .    17 

Dulanský Š. , Ing. , pplk .    17 

 

G 

Griglák J. , voj .      23 

Gonda, voj .       23 

Gulík R. , pplk .     17 
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H 

Hájek V. , Ing .     17 

Halaši M., plk .     17 

Holeša E. , Ing .     17 

Housovský, voj .     23 

Hůrka J. , Ing. , pplk .    17 

 

 

J 

Janoušek, mjr.     23 

Jaroš R. , pplk .     17 

Junás K. , Mudr. , čtr.    23 

 

 

K 

Kalous F. , voj .     23 

Kašička Z. , Ing. , mjr.    17 

Kočí, mjr.      23 

Kollárová I .      23 

 

 

L 

Liška A. , Ing. , pplk.    17 

 

 

M 

Majan, kpt .      17 

Malec V. , pplk .     17 

Mašek J. , Ing. , pplk .    17 

Milkánek J., mjr.     23 

Mišovič J. , slob.     23 

Montag R. , Ing. , pplk .    17 
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N 

Nemčok J. , mjr.     17 

Novotný F. , slob.     23 

Novotný F. , pplk .     17 

 

 

P  

Paseka L., Ing. , plk .    17 

Paulenda k. , pplk .     17 

Pekníková Z .     23 

Pienčík M. , voj .     23 

Polián D. , pplk .     17 

 

 

R 

Rozenský S. , pplk .    17 

 

 

Ř 

Říha J. , voj .     23     

 

                                           

S 

Schuser A. , voj .     23 

Sirota L. , mjr.     17 

Spáčil V., voj.     23 

 

 

Š 

Šarlák J. , pplk .     17 

Šlosser J. , voj .      23 

Štĕrba  F. , voj .     23 
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T 

Titák A. , voj.     23  

Tomek O. , pplk .     17 

Tomša M. , voj.     23 

 

 

U 

Urban J. , voj.     23 

 

 

V 

Valkovič M. , voj.     23 

Vohralík, voj.     23 

Vyhňák, voj.      23 

Vytásek K. , pplk .     17 

 

 

Z 

Zátopek  K. , Ing. , pplk .    17 

 

 

Ž 

Žák P. , mjr.   17 

Žanda J. , voj.     23 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

č. – číslo 

kpt.  - kapitán 

KSČS – Komunistická strana Československa 

mjr. - major 

MNO - Ministerstvo národnej obrany 

msp. – motostrelecký pluk 

OVS – okresná vojenská správa 

PHM - pohonné hmoty 

pplk.  - plukovník 

pplk. - podplukovník 

PŠ – poddôstojnícka škola 

slob. - slobodník 

šk. – škatuľa 

t. d. – tanková divízia 

voj. – vojak 

voj. z. s – vojak základnej služby 

t. p. – tankový pluk 

VKVŠ – vojenské katedry vysokých škôl 

VS – vojenská správa     

VŠP – Vysoká škola poľnohospodárska 

VŠPeD – Vysoká škola pedagogická 

v. ú. – vojenský útvar 

ÚV KSČS – Ústredný výbor komunistickej stany Československa 

VVO - Východný vojenský okruh 

VVVO – Veliteľstvo východného vojenského okruhu 

VVP – vojenský výcvikový priestor 

VVZ – Vojenské výcvikové zariadenie 

VZK – vojenská závodná kuchyňa 

ZVO -Západný vojenský okruh 

ZT – zástupca veliteľa pre tyl 
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