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Ú v o d 
 

Medzinárodná situácia a vnútropolitický vývoj sa plne odrazili na budovaní 
armády po roku 1948. V januári 1949 bol pri najvyššom politickom orgáne 
komunistickej strany vytvorený vojenský komitét, ktorý riešil najdôležitejšie otázky 
obrany republiky. Tento stranícky orgán nahradzoval štátny orgán Najvyššiu radu 
obrany štátu. Organizačná výstavba a dislokačné zmeny uskutočňované po februári 
1948 vychádzali zo zmeny charakteru armády a potreby existujúceho politického 
systému zabezpečiť západnú hranicu Československej republiky, ktorá sa stala 
hranicou medzi dvomi proti sebe stojacimi vojenskými blokmi. Toto malo za následok 
znižovanie koncentrácie vojska na Slovensku a ich presun do blízkosti západných 
hraníc štátu. 

 

Vývoj pôvodcu registratúry 
 
 

Vývoj medzinárodnej situácie mal za následok čiastočnú reorganizáciu 
a dislokačné zmeny útvarov k máju 1948. K 31.máju 1948 bolo zrušené veliteľstvo  
VI. zboru v Banskej Bystrici. Do pohraničia juhozápadných Čiech bola zo Slovenska 
presunutá 2. pešia brigáda (z Banskej Bystrice do Písku a potom 15.12.1948 do Sušíc). 

K posilneniu doterajších jednotiek na západe územia ČSR boli využité sily 
a prostriedky získané zrámcovaním útvarov, ktoré sa dotklo aj útvarov na Slovensku. 
Posilnené boli právomoci veliteľstiev oblastí (na Slovensku – veliteľstvo 4. oblasti 
Bratislava).  

Pokračujúcou reorganizáciou bola na Slovensku dňom 15. apríla 1949 zrušená     
4. rýchla divízia s veliteľstvom v Žiline (personálom a materiálom boli posilnené 
útvary v Čechách a na Morave) a k 1.máju 1949 bolo zrušené aj veliteľstvo V. armád-
neho zboru v Trenčíne.  

Dislokačné zmeny a dosiahnutá organizačná štruktúra vytvorili podmienky                  
pre plánovanú mierovú organizáciu platnú od 1. októbra 1949. Zachované zostali tri 
vojenské oblasti (vrátane VO4), ktorým priamo podliehali veliteľstvá armádnych 
zborov, zväzkov a vyčlenené útvary, jednotky a zariadenia druhov vojsk a služieb. 
Rozsiahlymi zmenami prešlo pozemné vojsko, kde boli zavedené diferencované 
zväzky a útvary – na plných počtoch, so zníženými počtami a rámcové.  
Znížením počtov veliteľstva 3. a 4.oblasti boli posilnené veliteľstvá zväzkov a útvarov. 

Dňa 27.júna 1950 schválilo MNO reorganizáciu armády, ktorá mala tri etapy 
opatrení smerujúcich k zjednoteniu organizácie Československej armády a Sovietskej 
armády (ďalšie etapy mali nasledovať v rokoch 1951 a 1952). Prvá etapa mala byť 
ukončená k 1.októbru 1950.   
 
Dňom 20. septembra 1950 došlo k zásadnej zmene v mierovej organizácii armády – 
zrušené boli veliteľstvá oblastí (vrátane veliteľstva 4. oblasti so sídlom v Bratislave) 
a zároveň boli vytvorené dva vojenské okruhy -1.VO s veliteľstvom v Prahe a 2.VO 
s veliteľstvom v Trenčíne (2.VO zahŕňal, podľa vtedajšieho správneho členenia kraje            
na Slovensku a Morave - mimo Jihlavského kraja). Každému veliteľstvu boli 
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podriadené dva armádne zbory s tromi zväzkami (dva pešie a jeden rýchly). 
Veliteľstvo 2.VO malo v podriadenosti –  I. zbor s veliteľstvom v Banskej Bystrici (so 
zväzkami v Trnave (veliteľstvo 9. pešej divízie) a v Košiciach (veliteľstvo10. pešej 
divízie). Veliteľstvo I. zboru prišlo v septembri 1950 z Karlových Varov do Banskej 
Bystrice. Na Morave a v Sliezsku boli dislokované zväzky IV. zboru s veliteľstvom 
v Brne. 

Pôvodný zámysel reorganizácie armády rozdelený do troch etáp nebol 
realizovaný, lebo vzhľadom na vývoj medzinárodnej situácie bola reorganizácia 
urýchlená a termín jej ukončenia bol určený na 31. december 1950. Podľa sovietskej 
organizácie boli vytvorené pešie, tankové a mechanizované zväzky.  

Od 1.1.1951 boli premenované veliteľstvá zborov na veliteľstvá armádnych 
zborov a zmenilo sa číslovanie z rímskych číslic na arabské (1. az Banská Bystrica a 4. 
az Brno). Po realizácii reorganizačných zmien bola na teritóriu 2. VO rozmiestnená 
1/3 počtu armády. 

Od roku 1954 sa začal používať názov Československá ľudová armáda (ČSĽA) 
a od 1. novembra 1954 boli premenované existujúce armádne zbory a pešie divízie na 
strelecké zbory  a divízie. 

 Ďalšia významná reorganizácia armády bola v roku 1958, po ktorej zostalo 
v ČSĽA jediné veliteľstvo okruhu v Trenčíne. Reorganizácia 2.VO sa dotkla 
podriadených zväzkov, ktoré boli redukované zo 6 na 3. 

V roku 1965 k 1. septembru bola vykonaná reorganizácia, ktorou z veliteľstva               
2. vojenského okruhu bolo vytvorené veliteľstvo Východného vojenského okruhu      
(s útvarmi na území Slovenska a Severomoravského kraja) a ďalej boli vytvorené na 
Morave a v Čechách veliteľstvá Stredného vojenského okruhu (z veliteľstva  4. ar-
mády) a Západného vojenského okruhu (z veliteľstva 1. armády). 

V roku 1968 umiestnením Strednej skupiny sovietskych vojsk v ČSSR boli 
vykonané dislokačné zmeny vlastných jednotiek. Veliteľstvo VVO dostalo do 
podriadenosti 13. tankovú divíziu s veliteľstvom v Topoľčanoch (presťahovala sa 
z Mladé). 

V roku 1969 vo veliteľstve VVO k zásadným organizačným zmenám nedošlo, 
zmenil sa však charakter okruhu na výcvikový a od 1. januára 1969 bol z pôsobnosti 
VVO vybraný Severomoravský kraj, ktorý bol odovzdaný do pôsobnosti SVO (začal 
platiť zákon o čs. federácii). Reorganizačné zmeny sa dotkli veliteľstva ZVO 
v Příbrami (vytvorilo veliteľstvo 1. armády) a veliteľstva SVO (na veliteľstvo 4. 
armády premiestnené do Písku). Vytvorené bolo nové veliteľstvo ZVO v Tábore. 

Dňom 31. decembra 1991 boli zrušené veliteľstvá VVO Trenčín a ZVO Tábor. 
Dňom 1. januára 1992 bolo vytvorené Vojenské veliteľstvo Východ v Trenčíne 
(pokračovalo v činnosti VVVO) a Vojenské veliteľstvo Západ v Tábore (nástupca 
veliteľstva ZVO). Dňom 1. marca 1992 bolo vytvorené Vojenské veliteľstvo Stred 
v Olomouci. 

Dňom 31.decembra 1992 na základe ústavného zákona Českej a Slovenskej 
federatívnej republiky (ČSFR) č. 542/1992 Zb. zanikla ČSFR a týmto dňom ukončilo 
činnosť aj Vojenské veliteľstvo Východ. Na jeho základoch dňom 1. januára 1993 
bolo postavené veliteľstvo Armády Slovenskej republiky so sídlom v Trenčíne. 
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Organizačná štruktúra 
 

Veliteľstvo 2. vojenského okruhu, Východného vojenského okruhu a Vojenské 
veliteľstvo Východ mali sídlo v Trenčíne a boli podriadené Ministerstvu národnej 
obrany ČSR (od roku 1961ČSSR) a po roku 1989 Ministerstvu obrany ČSFR. 

Vstúpenie do platnosti federácie (vznik SSR a  vlády SSR v rámci ČSSR) od 
1.januára 1969 nemalo vplyv na priamu podriadenosť pod MNO Praha. 

V rokoch 1950 až 1992 pôvodcu registratúry tvorili oddelenia a ďalšie 
organizačné prvky vychádzajúce z potreby štábu pre zabezpečenie velenia a riadenia 
podriadených útvarov a zariadení.  
Štáb tvorili:  veliteľ 
 zástupca veliteľa 
 pobočník veliteľa 
 náčelník sekretariátu 
 náčelník štábu (NŠ) 
 náčelník operačného oddelenia – zástupca NŠ 
 zástupca NŠ pre organizačné a mobilizačné veci 
 pobočník NŠ 
 náčelník PVO – náčelník oddelenia PVO 
 cenzor 
 
Ďalšie organizačné prvky veliteľstva boli zriaďované, reorganizované a rušené 
vzhľadom  na aktuálne úlohy veliteľstva a zavádzanie novej techniky do armády: 
 - kancelária štábu  
 - vojenská rada – kancelária 
 - operačné oddelenie 
 - oddelenie organizačné a mobilizačné 
 - oddelenie mobilizačného plánovania 
 - oddelenie doplňovania a služby vojsk (okresná doplňovacia služba) 
 - oddelenie bojovej prípravy 
 - oddelenie prieskumu 
 - spravodajské oddelenie 
 - oddelenie vojenskej dopravy 
 - oddelenie vojska PVO (štáb letectva a PVO) 
 - oddelenie tankového a mechanizovaného vojska 
 - automobilové a traktorové oddelenie 
 - spojovacie oddelenie 
 - oddelenie ženijného vojska 
 - veliteľstvo delostrelectva (raketové vojsko a delostrelectvo) 
 - technické oddelenie 
 - finančné oddelenie 
 - stavebné a ubytovacie oddelenie (ubytovacie a stavebné oddelenie) 
 - zamestnanecké oddelenie 
 - kádrové oddelenie (personálne oddelenie) 
 - školské oddelenie 
 - 6. oddelenie 
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 - tylo (štáb logistiky) 
 - poliklinika 
 - strážna školská rota Dolný Kubín 
 
 
 

Funkcionári 
 
Minister národnej obrany:     
        - arm. gen. Ludvík Svoboda        -       04. 04.1945  -   24.04.1950  
        - arm. gen. JUDr Alexej Čepička  -     25. 04.1950  -   24.04.1956 
        - arm. gen. Bohumír Lomský     -       25. 04.1956  -   23.04.1968 
        - arm. gen. Ing. Martin Dzúr     -     24. 04.1968  -   10.01.1985 
        - arm. gen. Ing. Milan Václavík   -   11. 01.1985  -   03.12.1989 
        - arm. gen. Ing. Miloslav Vacek   -  04. 12.1989  -   17.10.1990 
        -       PhDr. Luboš  Dobrovský    -  18. 10.1990  -   01.07.1992 
        -         Ing. Imrich Andrejčák       - 02. 07.1992  -   31.12.1992 
 
 
Veliteľ 2.VO   -  arm. gen.  Zdeněk Novák     –  sept.1950  -  dec. 1950 
                          zbor gen  František Janda    –      dec. 1950  -    jan.1952 
                           gen por     František Ťokan    –      jan. 1952  -  mar. 1955 
                           gen por     František Sedláček  –   mar.1955  -     júl 1961 
Veliteľ VVO   - gen mjr  Josef Valeš       –      júl   1961  -     júl 1968  
(od 1.sept. 1965) 
 gen plk  Samuel Kodaj    –  júl  1968    -         1982 
 gen plk  Jozef Hrebík          –             1982    -         1989 
 gen por  Imrich Andrejčák     –             1989    -         1990 
Veliteľ VV Východ -  gen mjr     Jozef Tuchyňa     –   2. nov. 1990  -         1992  
(od 1. jan. 1992) 
 gen mjr     Pavel Honzek (poverený)  -     1992    -   júl 1992               
                 gen por     Július Humaj          – 20.júla 1992 - 31. dec. 1992 
 
 
 

Vývoj registratúry 
 
Spisová a archívna služba v armáde sa 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 až 
rozkazom ministra obrany SR č. 38/2004, ktorým boli odtajnené archívne záznamy 
vzniknuté z činnosti organizačných zložiek armády dislokovaných na Slovensku 
z rokov 1945 až 1992 a sú uložené vo VHA Bratislava. Vzhľadom k veľkému 



 8 

množstvu písomného materiálu (12 tis. škatúľ) je vyznačenie odtajnenia vykonávané 
až pri poskytovaní požadovaného dokumentu žiadateľovi.  
Spisový materiál bol po uzatvorení odovzdávaný spisovňou veliteľstva do Archívu 
ČSĽA Olomouc, kde bol vykonávaný výber dokumentov a skartačné konanie. 
Vybrané dokumenty boli odovzdané na trvalé uloženie do VHA Praha, odkiaľ boli 
prevzaté do VHA Bratislava. 
V rámci fondu Vojenské veliteľstvo Východ bolo spracovaných 297 škatúľ spisového 
materiálu z obdobia 1950 až 1970 (V2.VO, VVVO) a rozkazy vo veciach 
personálnych do roku 1982. Zostávajúci spisový materiál vzniknutý do konca roka 
1992 je uložený v centrálnej registratúre v Trnave. Nespracovaná je aj časť fondu 
„spoločenské organizácie“, ktorá obsahuje dokumentáciu KSČ, SZM a ROH a je 
uložená vo VHA Bratislava. Spolu so spisovým materiálom boli z VHA Praha 
delimitované aj príslušné denníky spisov. 
 
. 
 

Využitie archívnych záznamov 
 
Spracovaná časť fondu obsahuje 189 škatúľ spisového materiálu a 15 bm evidenčných 
pomôcok. Pri spracovaní boli dokumenty zaradené do podskupín podľa organizačných 
zložiek veliteľstva a v nich podľa dobových stupňov utajenia s ohľadom na rok vzniku 
písomnosti. Všetky dokumenty sú spracované v slovenskom alebo českom jazyku. 
V niektorých dokumentoch sa vyskytujú aj poznámky v ruskom jazyku.  
Spracované dokumenty môžu osloviť široký okruh bádateľov, ktorí sa zaoberajú 
vojenskými dejinami Slovenska, vývojom a výcvikom armády a vplyvom politického 
systému na budovanie ozbrojených síl.  
Pre uľahčenie orientácie slúžia abecedne spracované registre - menný, miestny 
a vecný. Nakoľko pri spracovaní dokumentov bolo využité veľké množstvo skratiek 
a bez ich ovládania sú poskytované informácie nezrozumiteľné, je v inventári 
spracovaný prehľad použitých skratiek s ich významom.  
Inventár je členený podľa tematických celkov s príslušným inventárnym číslom. Na 
konci tematického 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). V zásade sa predkladá 
na štúdium celá inventárna jednotka 
Pri citovaní archívneho dokumentu uvádzajte názov archívu, značku fondu, inventárne 
číslo a číslo písomnosti, napr. VHA Bratislava, f. VV Východ, I.č. 152, č.p. 167943 
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Tematické členenie inventára 
 
 
Oblasť                                                          inventárna jednotka 
 
Cvičenia a štábne nácviky 104, 197, 208, 226, 281, 283, 285, 288, 

290, 293, 301, 310, 416,  
 
Disciplína, sťažnosti a ich riešenie 73, 182, 198, 514, 528, 549, 557, 563, 566, 

655,  
 
Doplnkové zvláštne zariadenia mostov 70, 240, 248, 254, 261,  
 
Finančná služba 123, 145, 151, 157, 168, 170, 333, 451, 

598, 603,  
 
Hlásenia   1, 12, 19, 339, 344, 492, 510, 529, 550, 

654,  
 
Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 13, 29, 74, 77, 96, 99, 106, 183, 215, 249, 

265, 297, 302, 305, 314, 323, 345, 484, 
486, 488, 545, 592, 599, 608,  

 
Informačný systém 117,  
 
Kontroly a previerky 20, 71, 105, 188, 199, 294, 334, 347, 400, 

417, 586, 589, 591, 604, 627,  
 
Letectvo 52,  
 
Mimoriadne udalosti 21, 36, 47, 62, 64, 80, 86, 89,  93, 118, 124, 

127, 128, 139, 142, 146, 152, 158, 169, 
171, 189, 210, 227, 229, 232, 233, 234, 
241, 260, 268, 277, 279, 280, 291, 295, 
312, 313, 335, 340, 346, 348, 352, 353, 
358, 359, 364, 366, 368, 369, 378, 383, 
387, 390, 394, 396, 401, 403, 404, 405, 
407, 421, 422, 424, 427, 434, 435, 436, 
438, 449, 450, 455, 456, 457, 458, 459, 
460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 477, 
480, 496, 497, 501, 503, 515, 523, 524, 
537, 540, 543, 546, 551, 558, 564, 567, 
568, 569, 570, 572, 575, 614, 623, 624, 
625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 
634, 635, 636, 638, 641, 650, 656, 657,  
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Oblasť                                                          inventárna jednotka 
 
Nehody, úrazy a usmrtenia 14,  
 
Odovzdanie a prevzatie funkcie 22,  
 
Odmínovacie práce 235, 242, 262, 263,  
 
Organizačná oblasť 7, 15, 23, 51, 55, 66, 72, 75, 90,  94, 97, 

100, 107, 119, 130, 184, 190, 200, 211, 
213, 222, 228, 230, 231, 236, 243, 250, 
255, 259, 264, 266, 267, 269, 270, 275, 
282, 284, 286, 289, 292, 296, 298, 303, 
306, 311, 315, 317, 320, 324, 330, 336, 
341, 349, 351, 370, 373, 375, 379, 384, 
389, 391, 393, 397, 399, 402/2, 406, 408, 
409, 415, 418, 419, 423, 452, 467, 468, 
469, 471, 472, 474, 475, 476, 478, 481, 
482, 483, 485, 487, 489, 493, 509, 511, 
541, 544, 547, 552, 559, 565, 577, 583, 
587, 593, 600, 605, 642, 644, 649, 651,  

 
Personálna oblasť 37, 65, 68, 120, 153, 172, 185, 191, 224, 

244, 331, 337, 350, 354, 360, 371, 377, 
380, 411, 454, 470, 473, 479, 490, 498, 
502, 504, 505, 506, 512, 516, 525, 526, 
527, 530, 531, 532, 533, 538, 542, 553, 
560, 573, 576, 594, 601, 606, 618, 653, 
658,  

 
Písomnosti veliteľa 2. vojenského okruhu 24, 
 
Prevzatie a odovzdanie funkcie 522,  
 
Rozkazy a pomôcky 646, 659, 660,  
 
Smernice, pokyny, plány a porady 53, 56, 81, 82, 83, 108, 159, 201, 271, 299, 

307, 513,  
 
Súťaž  a záväzky 2, 192,  202, 205, 273, 304, 342, 361, 428, 

439, 444, 453, 615, 619,  
 
Spartakiáda 25, 367,  
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Oblasť                                                          inventárna jednotka 
 
Spisová a archívna služba 49, 50, 54, 63, 69, 91,  109, 121, 125, 204, 

209, 212, 214, 374, 494, 499, 536, 579, 
584,  

Spoločenské udalosti   3, 110, 132, 147, 225, 272, 355, 388, 500, 
539, 554, 561, 609, 652,  

 
Stranícko-politická práca   4, 8, 16, 43, 193, 385, 412, 420, 535, 595,  
 
Školenie Vietnamcov 101, 111, 160, 410, 445,  
 
Školy a kurzy 161, 186, 194, 216, 217, 223, 245, 274, 

276, 413, 332, 372, 414, 446, 578, 596, 
645, 648,  

 
Telesná príprava v jednotkách 9, 
 
Veterinárna oblasť 162,  
 
Vojenská prísaha 643,  
 
Vojenská rada   5, 6, 11, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 

40, 41, 42, 44, 45, 46, 48,  
 
Vojenská výpomoc  27, 93, 143, 163, 238, 246, 258, 287, 300, 

308, 316, 362, 425, 431, 491, 495, 507, 
508, 548, 555, 562, 571, 574,  

 
Vojenské a nevojenské periodiká 207, 278, 376,  
 
Vojenské výcvikové priestory (tábor) 17, 102, 112, 122, 126, 154, 207, 237, 256, 

318, 321, 325, 327, 338, 556,  
 
Vojskové skúšky techniky a zariadení 251,  
 
Výkazy škôd 113,  
 
Výskumné a skúšobné strediská 38,  
 
Výstavba, stavby a objekty 10, 78, 87, 98, 103, 114, 148, 155, 164, 

181, 187, 195, 239, 247, 252, 309, 319, 
322, 326, 328, 343, 381, 392, 398, 402/1, 
432, 448, 580, 581, 582, 585, 588, 597, 
602, 607, 610, 611, 612, 613, 616, 617, 
620, 621, 622,  
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Oblasť                                                          inventárna jednotka 
 
Zamínovanie pohraničia 257,  
 
 
Zdravotníctvo 57, 116, 137, 140, 144, 149, 156, 165, 173, 

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 395, 
429, 433, 437, 440, 441, 442, 443, 447, 
647,  

 
Zlepšovateľské hnutie 61, 67, 76, 79, 84, 88, 92, 115, 129, 131, 

133, 134, 135, 136, 138, 141, 150, 166, 
196, 203, 218, 219, 220, 221, 253, 329, 
356, 357, 363, 365, 382, 386, 426, 430, 
637, 639, 640,  

 
Ženijné vojsko 85, 167,  
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Inventár  
 
 
A/ Kancelária veliteľa a vojenská rada 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 

 
rok 1951 
 
   1 Hlásenia 

Správa o politickej situácii 2. vojenského okruhu spracovaná pplk. Viliamom 
Šalgovičom. 
Šk.č. 1, 30 listov (1 - 30) 
 

   2 Socialistická súťaž 
Odovzdanie 1. ceny v súťaži o najlepšiu ošetrovňu Československej armády. 
Záväzky veliteľov uzavreté k Dňu čs. armády. 
Šk.č. 1, 8 listov (31 - 38) 
 

   3 Spoločenské udalosti 
Pozvánky na priateľskú besedu s arm. gen. Dr. Alexejom Čepičkom a PhDr. 
Martou Gottwaldovou na 9.10.1951. Poďakovanie veliteľovi okruhu Miestnym 
národným výborom v Ružomberku za pomoc pri výstavbe vodovodu.. 
Šk.č. 1, 6 listov (39 - 44) 
 

   4 Stranícko-politická práca 
Správa o opatreniach k zlepšeniu stranícko-politickej práce v jednotkách              
2. vojenského okruhu. 
Šk.č. 1, 15 listov (45 - 59) 
 

   5 Vojenská rada 
Pracovný zošit k zápisu poznámok zo zasadaní vojenskej rady. Správy 
a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 16. 5. 1951 - zhodnotenie jarnej bojovej previerky vojsk,  
- 19. 5. 1951 - správa o morálnom a politickom stave vojska, 
- tretie zasadanie - uložený návrh na uznesenie, 
- 11. 7. 1951 - výsledky výcviku ŠDZ pechoty, 
-  4. 10. 1951 - jesenná previerka výcviku, stav príprav k nástupu povolancov        

a správa o ukončení ŠDZ. 
- 19. 11. 1951 - nástup povolancov a príprava nového výcvikového roka,  
- 6. 12. 1951 - preregistrovanie vojenských osôb v zálohe vojenskými správami, 

ubytovacia situácia vojsk okruhu a ukončenie príprav výcvikového roka. 
Šk. č. 1, 420 listov (60 - 479) 
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rok 1952 
 

  6 Vojenská rada 
Pracovný zošit k zápisu poznámok zo zasadaní vojenskej rady. Pozvánky 
funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských rád 
ministerstvu národnej obrany. Ročné zhodnotenie práce vojenských rád,               
č. 05508. Programy vojenskej rady MNO, č. 05515, 05533. Podklady pre vojenskú 
radu MNO 15.10.1952, č. 05529. Návrh na podriadenosť vojenských výcvikových 
priestorov, č. 05530. Plán zvláštnych prác spojených s výstavbou vojenských 
výcvikových priestorov, č. 05532. Zmena tajomníka vojenskej rady, č. 05536. 
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 21. 2. 1952 - morálno-politický stav jednotiek 2. vojenského okruhu, zjednotenie 

bojovej a politickej prípravy, zlepšenie disciplinárnej praxe, stav 
operačnej a taktickej prípravy generálov a dôstojníkov a stav prípravy na 
pobyt jednotiek vo vojenských výcvikových táboroch. 

- 4. 5. 1952 - výsledky bojovej a politickej prípravy vojsk v zimnom období, boj 
proti dopravným nehodám a hnutie vzorných vojakov. 

- 13. 6. 1952 - stav disciplíny, stav príprav na armádnu vojnovú hru konanú           
v júni 1952, vyhodnotenie zbehnutí od útvarov okruhu,   

- 6/29/. 10. 1952 - jesenná inšpekčná prehliadka vojsk, stav príprav na cvičenie 
„952“ a rôzne, 

- 29. 10. 1952 - vyhodnotenie politickej prípravy, bojovej prípravy, operačnej 
prípravy, rozbor mimoriadnych udalostí, materiálne zabezpečenie nástupu 
povolancov a písomné podklady cvičenia „952“,  

- 5. 12. 1952 - konsolidácia pomerov v 8. pešej brigáde, nedostatky pri zaraďovaní 
brancov k útvarom a organizovanie kurzu poddôstojníkov   z povolania 
pre rok 1953. 

Šk. č. 1, 491 listov (480 - 970) 
 

  7 Organizačná oblasť 
Presťahovanie prokurátora 9. pešej divízie v Bratislave. Presťahovanie Krajskej 
vojenskej spravodajskej služby Olomouc. Výstavba vojenských výcvikových 
priestorov. 
Šk. č. 1, 8 listov (971 - 978) 
 

  8 Stranícko-politická práca 
Zaslanie témy prednášky gen. Houru pre vedeckú prácu. 
Šk. č. 1, 4 listy (979 - 982) 
 

  9 Telesná príprava v jednotkách 
Návrh na organizáciu telesnej prípravy v jednotkách okruhu. 
Šk. č. 1, 2 listy (983 - 984) 
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rok 1953 
 

 10 Vojenské objekty 
Správa o prehliadke budov v posádke Moravský Krumlov. 
Šk. č. 2, 5 listov (1 - 5) 
 

 11 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Podklady pre vojenské rady MNO, č. 06096, 
06655 a 06668.  Pripomienky náčelníka generálneho štábu k zasadaniu vojenskej 
rady z októbra 1952, č. 06327. Situácia v jednotkách podriadených okruhu,           
č. 06701.   
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 19. 2. 1953 - Správa o priebehu a plnení plánov operačnej, bojovej a politickej 

prípravy vojsk, zabezpečenie vykonania jarnej previerky, vykonávanie 
výcviku záloh a stav školenia v školách dôstojníkov v zálohe                     
a poddôstojníckych školách. 

- 23. 3. 1953 -  Vykonávanie jarnej previerky vojsk, zabezpečenie výcviku vojsk 
vo výcvikových priestoroch a disciplína vojsk 2. okruhu. 

- 30. 4. 1953 - Správa o výsledkoch v operačnej príprave za zimné obdobie 
1952/53, stav príprav pre vojnové armádne cvičenie v teréne v júni 1953, 
správa o plnení rozkazu ministra k bojovej a politickej príprave, 
vyhodnotenie jarných previerok, výsledky marx -leninskej prípravy           
a politického školenia, zhodnotenie opatrení k zvýšeniu pozornosti            
a ostražitosti.    

- 13. 7. 1953 - Skúsenosti z armádneho cvičenia a realizácia úloh od ministra 
obrany určených pri rozbore cvičenia, vyhodnotenie bojovej prípravy, 
pobyt vojsk vo výcvikových priestoroch, stav disciplíny, mimoriadnych 
udalostí a zdokonaľovacieho výcviku záloh v útvaroch okruhu. 

- 16. 10. 1953 - Vyhodnotenie bojovej a politickej prípravy za výcvikový rok 
1952/53, zriadenie poddôstojníckych škôl, stav príprav k nástupu 
povolancov a výber kandidátov na vyššie funkcie a do vojenských škôl     
a kurzov. 

- 17. 11. 1953 - zhodnotenie prípravného obdobia nového výcvikového roka, plán 
výcviku záloh v roku 1954, zmeny v počtoch osôb útvarov okruhu. 

Šk. č. 2, 703 listov (6 - 708) 
 

rok 1954 
 

 12 Hlásenia 
Organizácia „Čierna ruka“ pri 27. mechanizovanom pluku v Uherskom Hradišti. 
Vyšetrenie omrznutia príslušníkov 69. mechanizovaného pluku na vojenskom 
cvičení. 
Šk. č. 2, 6 listov (709 - 714) 
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 13 Hodnotenie výcviku 

Vyhodnotenie výcvikového roka 1953/54 a návrhy na udelenie odmien. 
Šk. č. 2, 100 listov (715 - 814) 
 

 14 Nehody, úrazy a usmrtenia 
Omrznutie príslušníkov 69. mechanizovaného pluku na cvičení (pozri inv. číslo  
12). Dopravná nehoda s následkom smrti voj. Štefana Szabu. 
Šk. č. 2, 2 listy (815 - 816) 
 

 15 Organizačná oblasť 
Likvidácia 19. letiskového práporu v Brne. Podriadenie kuriérneho roja               
od 2. vojenského okruhu veliteľovi 32. leteckého pluku v Trenčíne. 
Šk. č. 2, 3 listy (817 - 819) 
 

 16 Stranícko-politická práca 
Správa vojenskej kontrarozviedky o morálno-politickom stave v jednotkách čs. 
armády v prvom polroku 1954. Vyhodnotenie politickej prípravy, politickej práce 
a morálno-politického stavu za výcvikový rok 1953/54. 
Šk. č. 2, 30 listov (820 - 849) 
 

 17 Vojenské výcvikové tábory (priestory) 
Rozšírenie delostreleckej strelnice vo Vojenskom výcvikovom priestore Libavá. 
Šk. č. 2, 2 listy (850 - 851) 
 

 18 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Podklady pre vojenské rady MNO, č. 0100001  
a 0100147.     
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 4. 2. 1954 - Plnenie plánu bojovej a politickej prípravy, zabezpečenie vojenského 

vzdelávania vo vojenských školách, kurzoch a vojenských katedrách 
vysokých škôl, výsledky boja proti mimoriadnym udalostiam, stav plnenia 
uznesenia strany a vlády v starostlivosti o človeka a stav investičného 
plánovania  2. vojenského okruhu. 

- 6. 3. 1954 - Stav operačnej prípravy, výchova a starostlivosť o dôstojnícky zbor, 
rozvoj hnutia vynálezcov a zlepšovateľov a zabezpečenie pobytu vojsk vo 
vojenských výcvikových priestoroch. 

- 9. 4. 1954 - Správa o výcviku záloh a členov Zväzarmu, zabezpečenie jarných 
previerok a májovej prehliadky v Bratislave a vyhodnotenie plnenia úloh 
predvolebnej kampane. 

- 21. 5. 1954 - Plnenie plánu bojovej a politickej prípravy, stav výchovnej práce s 
poddôstojníkmi a mužstvom, príprava na letné výcvikové obdobie             
a prehľad mimoriadnych udalostí, č. 0100078. 

- 7. 7. 1954 - Stav finančného hospodárenia, nábor do vojenských škôl                   
a vykonávanie bojovej prípravy v letnom období, č. 0100103. 
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- 25. 11. 1954 - Prípravné obdobie nového výcvikového roka, stav príprav           

na 1. celoštátnu spartakiádu, prepustenie 2. ročníka základnej služby       
do zálohy, prijatie povolancov, stav kontrolnej a revíznej práce finančných 
orgánov, vyhodnotenie disciplíny a boja proti mimoriadnym udalostiam.  

Šk. č. 2, 254 listov (851 - 1104), čísla 0100001 až  0100102 
Šk. č. 3, 108 listov (1 - 108),       čísla 0100003 až  0101312 

 
 

rok 1955 
 

 19 Hlásenia 
Stav situácie v posádke Olomouc. Doklad o stave v 31. delostreleckej brigáde 
ťažkej. Doklad o stave 83. protilietadlovej divízie. Doklad o stave bojovej             
a politickej prípravy 22. výsadkovej brigády SNP. 
Šk. č. 3, 52 listov (109 - 160) 
 

 20 Kontroly a previerky 
Zápis z kontroly morálno-politického stavu, mobilizačných písomností                  
a personálnej situácie na Obvodnej vojenskej správe Brno 3 a 6.  
Upozornenie na pomery v Posádkovej správe 55 Malacky. 
Šk. č. 3, 32 listov (161 - 192) 
 

 21 Mimoriadne udalosti 
Súhrnná správa vojenskej kontrarozviedky o mimoriadnych udalostiach. 
Šk. č. 3, 23 listov (193 - 215) 
 

 22 Odovzdanie a prevzatie funkcie 
Písomnosti z odovzdávania a preberania funkcie veliteľa 2. vojenského okruhu 
gen. plk. Janda, gen. por. Jaroslav Ťokan a gen. mjr. František Sedláček. 
Šk. č. 3, 151 listov (216 - 366) 
 

 23 Organizačná oblasť 
Hlásenie o stave likvidácie 8. streleckej brigády k 31.10.1955. 
Šk. č. 3, 24 listov (367 - 380) 
 

 24 Písomnosti veliteľa 2. vojenského okruhu 
Stav utajenia v čs. armáde. Nástup povolancov a prepustenie 2. ročníka základnej 
vojenskej služby. Príspevky do vojenskej rady ministerstva národnej obrany. 
Výcvik záloh v útvaroch okruhu. Stav bojovej techniky. Správa o situácii              
v Prešovskom kraji. Výstavba a investície. 
Šk. č. 3, 81 listov (381 - 461) 
 

 25 Spartakiáda 
Zabezpečenie 1. celoštátnej spartakiády. 
Šk. č. 3, 3 listy (462 - 464) 
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 26 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Podklady pre vojenské rady MNO, č. 368 a 469.  
Úlohy z vojenských rád ministra obrany a hlásenie o ich splnení. Štatút vojensko-
vedeckej rady a návrh programu zasadaní vojensko-vedeckých rád, č. 481.   
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 24. 1. 1955 - Správa o plnení rozkazu ministra národnej obrany pre bojovú          

a politickú prípravu 10. streleckou divíziou a úlohy k odstráneniu 
nedostatkov v útvaroch 2. vojenského okruhu, starostlivosť  o materiálne 
zabezpečenie vojsk 2. vojenského okruhu a stav príprav  na 1. celoštátnu 
spartakiádu.  

-  4. 3. 1955 - Morálno-politický stav vojsk okruhu a správa o plnení plánu 
výstavby na území 2. vojenského okruhu vrátane vojenských výcvikových 
priestorov. 

- 17. 5. 1955 - Vyhodnotenie zimného výcvikového obdobia, stav príprav              
k začatiu letného výcvikového obdobia, výsledky finančného 
hospodárenia za rok 1954 a opatrenia k upevneniu finančnej disciplíny. 

- 14. 6. 1955 - Stav bojovej a politickej prípravy, starostlivosť o bojovú techniku    
a stav mimoriadnych udalostí so zreteľom na samovraždy, straty a krádeže 
munície a zbraní a opatrenia proti nim.  

-  8. 8. 1955 - Stav bojovej a politickej prípravy za letné obdobie, materiálne          
a zdravotnícke zabezpečenie vojsk, výstavba vojenských výcvikových 
priestorov, prepustenie 2. ročníka základnej služby a nástup povolancov. 

-  1. 9. 1955 - Stav príprav útvarov na cvičenie riadené 1. námestníkom ministra 
národnej obrany, inšpekčné prehliadky v roku 1955 a výsledky v súťaži    
o najlepší útvar v udržiavaní bojovej techniky. 

- 29. 9. 1955 - Plnenie plánu precvičenia záloh, plnenie plánu materiálno-
technického zabezpečenia (MTZ) v 1. polroku 1955, stav predvojenskej 
výchovy na školách a stav výcviku a výchovy na vojenských katedrách 
civilných vysokých škôl, č. 0244. 

- 20. 10. 1955 - Výsledky operačnej, bojovej a politickej prípravy zistenej 
jesennou inšpekčnou prehliadkou, stav príprav na výcvikový rok 1955/56. 

- 18. 11. 1955 - Rozvinutie vojensko-vedeckej práce a výsledky bojovej                 
a politickej prípravy vo výcvikových strediskách Zväzarmu a v príprave 
povolancov. 

Šk. č. 3, 517 listov (465 - 981) 

 
 
rok 1956 

 
 27 Vojenská výpomoc na Dunaji 

Hlásenie o vojenskej výpomoci na Dunaji vo februári a marci 1946 pri zápla-vách 
a likvidácii ľadových krýh. 
Šk. č. 3, 84 listov (982 - 1065) 
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 28 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Plán vyvedenia vojsk do vojenských 
výcvikových priestorov, č. 0120121.  
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 16. 1. 1956 - Výsledky bojovej a politickej prípravy, stav materiálnej základne 

pre výcvik a vyhodnotenie stavu disciplíny, disciplinárnej praxe                
a mimoriadnych udalostí za rok 1955. 

- 19. 3. 1956 - Stav bojovej a politickej prípravy, výcvik záloh, zabezpečenie vojsk 
vo výcvikových priestoroch, investičná výstavba do roka 1962 a stav 
ubytovacích a skladovacích priestorov. 

- 28. 4. 1956 - Vyhodnotenie úloh bojovej a politickej prípravy za zimné výcvi-
kové obdobie a informácia o úrovni finančnej služby 2. vojenského 
okruhu. 

- 21. 5. 1956 - Stav prípravy záloh a práca miestnych vojenských správ, 
starostlivosť o bojovú techniku, prechod na letnú prevádzku a stav 
vojensko-vedeckej práce. 

- 20. 7. 1956 - Vyhodnotenie bojovej a politickej prípravy, stav materiálnej 
základne vo výcvikových priestoroch a účelnosť pobytu vojsk v nich, stav 
politicko-výchovnej práce, zdravotný stav vojakov z povolania a základnej 
služby. 

- 1. 10. 1956 - Stav príprav k prepusteniu 2. ročníka základnej služby a nástupu 
povolancov, materiálne zabezpečenie výcvikového roka a stav organi-
začných zmien v útvaroch a zväzkoch.   

- 23. 11. 1956 - Personálna situácia a výsledky výchovnej práce s veliteľským 
zborom, príprava na výcvikový rok 1956/57, úlohy veliteľov pri 
zabezpečovaní výročných členských schôdzí komunistov a zväzákov        
a výsledky ročných komisionálnych prehliadok materiálu. 

- 28. 12. 1956 - Správa o politicko-výchovnej práci a uložené zápisy vojenských 
rád  z 20.7. a 1.10.1956. Stav masovo-športovej a kultúrno-osvetovej 
práce v útvaroch. (zápis je uložený v inv.č. 30). 

Šk. č. 4, 483 listov (1 - 483) 
 
 

rok 1957 
 
 

 29 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh  
Zhodnotenie činnosti štábu 2. vojenského okruhu za výcvikový rok 1956/57. 
Šk. č. 4, 33 listov (484 - 516) 
 

 30 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Zápis z vojenskej rady konanej 28. 12. 1956. 
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 21. 1. 1957 - Stav organizátorskej a riadiacej práce štábov zväzkov a útvarov, 
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stav materiálneho zabezpečenia vojsk, výsledky inventarizácie materiálu  
a stav brannej výchovy. Zápis uložený v č. 040021. 

- 22. 2. 1957 - Stav bojovej a politickej prípravy s vyhodnotením takticko-
poradových cvičení v rote, prápore a pluku a stav disciplíny, disciplinárnej 
praxe a boja proti mimoriadnym udalostiam. 

- 19. 3. 1957 - Prípravy na vyvedenie vojsk do výcvikových priestorov v letnom 
období, stav starostlivosti o kultúrne a materiálne zabezpečenie 
veliteľského zboru a výsledky finančného hospodárenie a opatrenia           
k ďalšiemu zlepšeniu. 

- 29. 4. 1957 - Zhodnotenie bojovej a politickej prípravy za zimné obdobie, úlohy 
na letné výcvikové obdobie a organizácia povolávania a výcviku záloh. 

- 24. 5. 1957 - Rozbor stavu práce s personálom a príprava jesenného plánu 
premiestnenia dôstojníkov. Perspektíva reorganizácie a dislokácie vojsk. 

- 21. 6. 1957 - Stav brannej výchovy a stav výcviku záloh a jeho materiálne 
zabezpečenie. 

-  2. 8. 1957 - Stav plnenia rozkazu veliteľa okruhu č. 13/1957a stav disciplíny, 
disciplinárnej praxe a boja proti mimoriadnym udalostiam.  

- 2.  9. 1957 - Spôsob doplňovania vojsk vo výcvikovom roku 1957/58, 
perspektíva doplňovania dôstojníkmi z povolania, evidencia dôstojníkov  
v zálohe personálne nevhodných na miestnych vojenských správach          
a prijímanie partizánov východného odboja do Československej ľudovej 
armády.  

- 8. 10. 1957 - Návrh na rozkaz veliteľa 2. vojenského okruhu pre bojovú               
a politickú prípravu, návrh na smernice pre bojovú a politickú prípravu 
vojsk, doplňujúca správa o spôsobe doplnenia vojsk vo výcvikovom roku 
1957/58 a správa o priebehu náboru partizánov a príslušníkov 1. čes-
koslovenského armádneho zboru vo Zväze sovietskych socialistických 
republík (ZSSR) do armády. 

- 29. 11. 1957 - Správa o zvýšení hospodárnosti a úspornosti, stav disciplíny, 
disciplinárnej praxe a boja proti mimoriadnym udalostiam a plnenie 
uznesenia komunistov k práci s mladými dôstojníkmi.  

- 13. 12. 1957 - Vojensko-ekonomický rozbor základných ubytovacích priestorov.  
Šk. č. 4, 623 listov (517 - 1139) 
 

rok 1958 
 

31 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Zápis z vojenskej rady konanej   v decembri 
1957, č. 060002.  Vyhodnotenie zimného výcvikového obdobia a úlohy ministra 
národnej obrany na letné obdobie, č. 060095. Rozkaz veliteľa 2. vojenského 
okruhu k uzneseniu vojenskej rady konanej 28.7.1958 - č. p. 060170, konanej 
21.10.1958 - č. 60218 a konanej 11.12.1958 - č. 30004. Štatút vojenských rád 
schválený politickým byrom komunistickej strany, č. 060268. 
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 20. 1. 1958 - Stav bojovej a politickej prípravy, predbežné vyhodnotenie 
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celostraníckej diskusie komunistov k zlepšeniu riadenia hospodárstva       
a armády a prerokovanie a schválenie plánu úloh k práci s mladými 
dôstojníkmi. 

- 12. 2. 1958 - Stav utajenia velenia, stav starostlivosti o poddôstojníkov                
z povolania a skúsenosti z riadenia prieskumu vševojskovými veliteľmi    
a náčelníkmi štábov. 

- 25. 2. 1958 - záver zasadania vojenskej rady z 12.2.1958, doplňujúca správa       
o bojovej a politickej príprave so zameraním na riadiacu a organi-zátorskú 
prácu, výsledky celoštátnej diskusie komunistov a plán vyvedenia vojsk 
do výcvikových priestorov. 

- 17. 3. 1958 - Organizácia štábu armády a jeho materiálne vybavenie, stav bojovej 
pohotovosti, doklad o škodách, stratách a ich príčinách a doklad                
o návrhoch zmien tabuliek mierových počtov. 

- 21. 4. 1958 - Stav socialistického súťaženia, stav kultúrno-osvetovej a masovo-
športovej práce, návrh rozkazu pre letné obdobie a správa o stave príprav 
na vojenskú prehliadku 9. mája 1958 v Bratislave. 

- 29. 4. 1958 - Stav bojovej a politickej prípravy v zimnom období a hlavné 
problémy finančného hospodárenia okruhu za rok 1957.  

- 14. 5. 1958 - Stav socialistickej súťaže, stav kultúrnej, osvetovej a masovo-
športovej práce, vyhodnotenie operačno-taktickej prípravy, hlavné 
problémy finančného hospodárenia v roku 1957 a správa o práci s mla-
dými dôstojníkmi. 

- 22. 5. 1958 - Stav disciplíny, disciplinárnej praxe a boja proti mimoriadnym 
udalostiam a dosiahnuté výsledky v práci s mladými dôstojníkmi. 

- 9. 6. 1958 - Vyhodnotenie divíznych konferencií komunistov, vyhodnotenie 
uznesenia vojenskej rady z 12. februára 1958, návrh na úpravu 
povolávania záloh a spresnenia rozmiestnenia personálu. 

- 28. 7. 1958 - Stav disciplíny, disciplinárnej praxe a boja proti mimoriadnym 
udalostiam, stav bojovej a politickej prípravy, správa o priebehu 
reorganizácie a redislokácie 2. vojenského okruhu a správa o výsledkoch 
XI. zjazdu komunistov a opatrenia k ich realizácii. 

- 15. 9. 1958 - Stav plnenia rozkazu k uzneseniu komunistov „Za vyššiu 
efektívnosť čs. národného hospodárstva.“, stav plnenia uznesenia kolégia 
ministra národnej obrany o poddôstojníkoch z povolania a výsledky 
kontrol materiálu v zrušených útvaroch a zväzkoch. 

- 21. 10. 1958 - Stav disciplíny, disciplinárnej praxe a boja proti mimoriadnym 
udalostiam a stav plnenia rozkazu pre prípravné obdobie. 

- 23. 10. 1958 - Schválenie plánu plnenia úloh uznesenia XI. zjazdu komunistov, 
návrh plánu rokovaní vojenských rád a orientačná správa o materiálnej 
likvidácii zrušených zväzkov a útvarov, č. 60216. Zápis   z vojenskej rady, 
č. 060219. 

  - 22. 11.1958 - Vyhodnotenie stavu povolancov a výberu do škôl a návrh 
organizácie a rozkazu na vojenskú prehliadku dňa 9.5.1959 v Bratislave. 

- 11. 12. 1958 - Stav utajenia velenia, stav materiálneho zabezpečenia vojsk a eko-
nomický rozbor potreby kultúrno-osvetového a športového materiálu. 

Šk. č. 5, 857 listov (1 - 857), čísla 060002 až  060235 
Šk. č. 6, 108 listov (1 - 108), čísla 060236 až  060268 
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rok 1959 
 

32 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Rozkazy veliteľa 2. vojenského okruhu              
k uzneseniam vojenských rád s rozdeľovníkom pre podriadené útvary. Rozkaz 
ministra národnej obrany k zabezpečeniu úloh marcového zasadania ÚV KSČ       
k zvyšovaniu poľnohospodárskej výroby, č. 030080. 
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 15. 1. 1959 - Stav bojovej a politickej prípravy a vyhodnotenie práce  s mladými 

dôstojníkmi. 
- 28. 1. 1959 - Rozbor morálneho stavu, disciplíny a mimoriadnych udalostí, návrh 

organizačných zmien pre rok 1959, návrh pôsobnosti veliteľstva               
2. vojenského okruhu, výsledky zlepšovateľského hnutia v roku 1958        
a príprava konferencie zlepšovateľov, stav príprav na zhromaždenie 
náčelníkov krajských vojenských správ a návrh plánu rokovaní vojenskej 
rady. 

- 26. 2. 1959 - Návrh pôsobnosti veliteľstva 2. vojenského okruhu, správa 
o výsledku inventúr, návrh na zásady prípravy materiálov k prerokovaniu 
v orgánoch komunistickej strany, návrh zásad chodu služby práporčíkov   
z povolania a hlavné úlohy a ciele rozmiestnenia personálu v roku 1959. 

- 31. 3. 1959 - Smernice pre vyvedenie vojsk do výcvikových priestorov, správa   
o stave nácviku na 2. celoštátnu spartakiádu, správa o stave príprav         
na prehliadku v Bratislave, správa o výsledkoch finančného hospodárenia, 
správa o plnení uznesenia komunistov o spojení armády  s ľudom, návrh 
pôsobnosti dôstojníkov pre bojovú a politickú prípravu, rozbor skúšky 
výdaja stravy do trojdielneho jedálneho obedára a správa o personálnom 
zabezpečení okruhu. 

- 29. 4. 1959 - Stav bojovej a mobilizačnej pohotovosti, vyhodnotenie kvalít 
dôstojníkov v zálohe pre ich mierové a vojnové využitie, stav príprav        
a organizačného zabezpečenia odvodov brancov v roku 1959, stav bojovej 
a politickej prípravy za zimné obdobie a stav plnenia uznesenia politbyra  
o disciplíne, trestnosti a mimoriadnych udalostiach. 

- 12. 5. 1959 - Stav bojovej a politickej prípravy, stav plnenia uznesenia                
o mladých dôstojníkoch, zabezpečenie osláv 15. výročia Slovenského 
národného povstania a bojov na Dukle, vyhodnotenie socialistického 
súťaženia,  informácia o dôchodkovom zabezpečení vojenských osôb, 
pokyny pre činnosť komisie pre prácu s vojakmi cigánskeho pôvodu 
a riešenie cigánskej otázky a preškolenie členov vojenskej rady k smer-
niciam pre šifrovú službu. 

- 6. 6. 1959 - Zámysel rozmiestnenia personálu nomenklatúry ministerstva 
národnej obrany pre rok 1960, vyhodnotenie 5. okruhovej konferencie 
komunistov, vplyv zväzu mládeže na stav disciplíny a úloh bojovej           
a politickej prípravy a vyhodnotenie stavu utajenia velenia, č. 030101. 
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- 19. 6. 1959 - Zmeny v tabuľkách mierových počtov pre rok 1960, stav kultúrno-
osvetovej práce, smernice k vykonávaniu inventúr, stav náboru               
do vojenských škôl, návrhy na vyznamenania k Dňu Československej 
ľudovej armády, zhodnotenie okruhového časopisu Dukla  a vyhodnotenie 
stavu utajenia velenia. 

- 24. 7. 1959 - Rozbor plnenia uznesenia politbyra, správa o stave organizácie       
a vykonávaní brannej výchovy, plnenie úloh XI. zjazdu komunistov, 
správa o situácii dôstojníkov povolaných do armády podľa §37                   
z príslušníkov východného odboja, stav a dynamika kriminality 
a mimoriadnych udalostí, rozbor súdnej trestnosti a opatrenia ku kritickým 
pripomienkam na 5. okruhovej konferencii komunistov. 

- 17. 8.1959 - Stav a úroveň poddôstojníkov základnej služby a z povolania, návrh 
na dobudovanie materiálnej základne výcviku a výsledky zlep-
šovateľského hnutia. 

- 7. 9. 1959 - Rozmiestnenie personálu v nomenklatúre veliteľa okruhu, správa     
o plnení uznesenia politbyra o práci s mladými dôstojníkmi a s vojakmi 
cigánskeho pôvodu. 

- 9. 10. 1959 - Rozbor disciplíny, morálneho stavu a trestnosti, plnenie úloh 
bojovej a politickej prípravy, návrh novej organizácie vojskového 
a armádneho tyla a stav príprav vojenskej prehliadky k 15. výročiu 
oslobodenia ČSR v roku 1960, č. 030185. 

- 17. 11. 1959 - Návrh smerníc pre bojovú, politickú a operačnú prípravu, 
rozmiestnenie personálu pre rok 1960 a stav výcviku politických 
pracovníkov v zálohe. 

- 17. 12. 1959 -  Správa o plnení rozkazu pre jesenné obdobie a stav príprav 
výcvikového roka 1960, vyhodnotenie nástupu povolancov a ich 
rozdelenie do škôl a kurzov, rozbor listov od pracujúcich a návrh plánu 
zasadaní vojenskej rady. 

Šk. č. 6, 800 listov (109 - 908), čísla 030010 až  030110 
Šk. č. 7, 945 listov (1 - 945),     čísla 030112 až  030201 
Šk. č. 8, 264 listov (1 - 264),     čísla 030202 až  030236 
 
 

rok 1960 
 

33 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Rozkazy veliteľa 2. vojenského okruhu k 
uzneseniam vojenských rád s rozdeľovníkom pre podriadené útvary. Rozkaz 
ministra obrany k disciplíne a mimoriadnym udalostiam, č. 051046. Závery 
prieskumu činnosti vojenskej rady 2. okruhu funkcionármi ministra národnej 
obrany, č. 051085. Smernice k zabezpečeniu plnenia uznesenia XI. zjazdu 
komunistov, č. 051243. Správy o plnení uznesení z vojenskej rady,  č. 051262. 
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 9/14/. 1. 1960 - Plán prípravy personálnych rezerv, rozmiestnenie náčelníkov 

oblastí a okresných vojenských správ, príprava vojenskej prehliadky          
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             v Bratislave, výcvik vodičov a správa o žiadostiach, sťažnostiach              
a oznámeniach. 

- 29. 2. 1960 - správa o plnení uznesenia politbyra o trestnosti v ozbrojených 
silách, rozvoj socialistického súťaženia, stav absolventov vojenských 
katedier vysokých škôl vo vojskách, návrh na obsadenie funkcií zástupcov 
náčelníkov krajských a okresných vojenských správ a správa o stážach 
politických pracovníkov v územných orgánoch komunistickej strany.  

- 17. 3. 1960 - Správa o vyhodnotení práce s mladými dôstojníkmi, správa             
o mobilizačnej pohotovosti vojsk a personálnom zabezpečení, stav 
poddôstojníckych škôl a správa o finančnom hospodárení v roku 1959. 

- 29. 3. 1960 - Návrh smerníc pre letné výcvikové obdobie, správa o personálnej 
situácii, stav utajeného velenia a ochrany utajovaných skutočností, stav 
reorganizácie miestnych vojenských správ a návrh plánu zasadaní 
vojenských rád, č. 051064. 

- 26. 4. 1960 - Správa o príprave a vykonaní inštrukčno-metodického zamestnania 
na letné obdobie, správa o vedení zväzu mládeže organizáciami 
komunistickej strany, stav výcviku politických pracovníkov v zálohe, stav 
príprav vojenskej prehliadky v Bratislave, stav nácviku na 2. celoštátnu 
spartakiádu, vybavovanie listov od pracujúcich a  návrh osnovy správy      
o plnení úloh bojovej a politickej prípravy. 

- 16. 5.1960 - Vyhodnotenie konferencií komunistov, správa o dislokačných          
a organizačných zmenách v rokoch 1960 až 1963, vykonávanie previerok 
bojovej pohotovosti, smernice pre socialistické súťaženie a správa             
o personálnej situácii 2. vojenského okruhu. 

- 20. 6. 1960 - Závery zo schôdzí a konferencií komunistov, rozmiestňovanie 
dôstojníkov, výber dôstojníkov do škôl a kurzov, vyhodnotenie                 
a rozmiestnenie povolancov, stav materiálneho zabezpečenia vojsk, 
reorganizácia miestnych vojenských správ a vyhodnotenie predvolebnej 
kampane. 

- 11. 7.1960 - plán rozmiestnenia dôstojníkov v roku 1961, plnenie uznesenia 
komunistov a stav brannej výchovy. 

- 15. 8. 1960 - Zabezpečenie rozširovania technických a politických vedomostí 
veliteľského zboru, výsledky prieskumu velenia a riadenia a úlohy 
vytvorených vojenských klubov. 

- 19. 9. 1960 - zabezpečenie metodických zamestnaní, výsledky hnutia za vzorné 
jednotky, správa o vybavovaní žiadostí, sťažností a oznámení pracujúcich. 
Rozhodnutie veliteľa okruhu o zásadách pre zmobilizovanie vojsk             
a miestnych vojenských správ. 

- 10. 10. 1960 - Osnova pre hodnotenie splnenia výcvikových úloh, návrh smerníc 
pre výcvikový rok, návrh pôsobnosti veliteľstva 2. okruhu  a vyhodnotenie 
ochrany utajovaných skutočností. 

- 10. 11. 1960 - Vyhodnotenie plnenia úloh bojovej a politickej prípravy, smernice 
pre prípravu vojsk, stav materiálnej základne pre výcvik, rozmiestnenie 
povolancov, prevod poddôstojníkov z povolania do zboru práporčíkov       
a zdôvodnenie fluktuácie občianskych zamestnancov. 
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- 20. 12. 1960 - Dislokačné a personálne zabezpečenie divízií, schvaľovanie 
dokladu o mobilizačnej pohotovosti, rozdelenie povolancov do škôl          
a kurzov, organizačné smernice o samovraždách a zápis o previerke         
3. motostreleckej divízie. 

Šk. č. 8, 668 listov (265 - 932), čísla 0051001 až  0051075 
Šk. č. 9, 1020 listov (1 - 1020), čísla 0051081 až  0051251 
Šk. č. 10, 396 listov (1 - 396),   čísla 0051253 až  0051262 
 
 

rok 1961 
 

34 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Rozkazy veliteľa 2. vojenského okruhu              
k uzneseniam vojenských rád s rozdeľovníkom pre podriadené útvary. Nové 
zloženie vojenských rád, č. 036001. Vyhodnotenie perspektívneho plánu činnosti 
vojenskej rady na rok 1961, č. 036007. Úlohy kolégia ministra národnej obrany     
o upevňovaní socialistickej zákonnosti a zľudovení súdnictva, č. 036013. Úloha    
a poslanie zväzkových klubov a ich stav, č. 036044. 
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 19. 1. 1961 - Vyhodnotenie splnenia úloh jesenného výcvikového obdobia, stav 

socialistického súťaženia, zameranie a príprava výročných členských 
schôdzí komunistov. Plán opatrení k hlavným úlohám na výcvikový rok 
1961.  

- 21. 2. 1961 - Výsledky inventúr v roku 1960, vyhodnotenie zdravotného stavu 
vojakov z povolania, účasť armády na skrášľovaní miest a obcí so 
zameraním na rozvoj ovocinárstva, stav kampane k 40. výročiu založenia 
komunistickej strany,  personálne zabezpečenie divízií a list komunistov   
k nepriaznivým prejavom disciplíny v štátnom a hospo-dárskom aparáte. 

- 4. 4. 1961 - Stav bojovej a politickej prípravy, stav príprav na májovú prehliadku 
vojsk v Bratislave, správa o vplyve aktívu zväzu mládeže  na bojovú         
a politickú prípravu a návrhy na mimoriadne povýšenia.   

- 27. 4. 1961 - Správa o stave utajenia velenia, vyhodnotenie výročných schôdzí 
komunistov, zavádzanie predpisov „Poriadok vnútornej služby“ a „Dis-
ciplinárny poriadok“ ozbrojených síl ČSSR, personálne zabezpečenie 
vytváraných zväzkov, rozbor listov od pracujúcich a spresnenie plánu 
výcvikového obdobia. 

- 22. 5. 1961 - Komplexné vyhodnotenie bojovej pohotovosti vojsk, stav tankovej 
techniky, vyhodnotenie plnenia uznesenia komunistov o upevňovaní 
vzťahu ozbrojených síl s pracujúcimi, návrh rozmiestnenia personálu        
v právomoci ministerstva národnej obrany, príprava na prezbrojenie           
14. motostreleckej divízie a 4. tankového pluku a správa o situácii              
v zálohách politických pracovníkov. 

- 15. 6. 1961 - Správa o vyhodnotení opatrení k doplneniu vzdelania vojakov          
z povolania a správa o riešení problémov z teritória okruhu. 

- 10. 7. 1961 - Stav brannej výchovy v Stredoslovenskom kraji, vyhodnotenie 
stavu záloh z hľadiska bojovej a mobilizačnej pohotovosti, vyhodnotenie 
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politicko-výchovnej a kultúrno-osvetovej práce v prvom období 
výcvikového roka a plán rozmiestnenia personálu v právomoci veliteľa 
okruhu. 

- 30. 8. 1961 - Vyhodnotenie plnenia úloh výcvikového roka, výsledky operačnej  
a taktickej prípravy dôstojníkov a správa o ukončení reorganizácie            
a redislokácie vojsk. 

- 19. 9. 1961 - Stav bojovej a dopravnej techniky a stav zásob vo zväzkoch            
a okruhu, ich rozloženie a bojové zabezpečenie. 

- 24. 10. 1961 - Stav bojovej a mobilizačnej pohotovosti vojsk v nových 
podmienkach a stav plnenia nových poriadkov a správa o závere výcviku 
brancov. 

- 7. 12. 1961 - Návrh organizačných smerníc na rok 1962, úlohy na výcvikový rok 
1962, návrhy na udelenie disciplinárnych odmien a trestov a rozbor 
zbehnutí od vojenských útvarov. 

Šk. č. 10, 674 listov (397 - 1070),   čísla 0036001 až 036025 
Šk. č. 11, 881 listov (1 - 881),         čísla 0036029 až 036060 
 
 

rok 1962 
 

35 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Rozkazy veliteľa 2. vojenského okruhu              
k uzneseniam vojenských rád s rozdeľovníkom pre podriadené útvary.  Smernice 
veliteľa 2. vojenského okruhu pre prácu s mládežou, č. 0037009. Prehľad stavu 
plnenia uznesení vojenskej rady za roky 1961 - 62, č. 0037015. 
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 18. 1. 1962 - Vyhodnotenie práce vojenskej rady za rok 1961, plán zasadaní 

vojenskej rady v roku 1962 a stav rozvoja koltúrno-osvetovej práce         
vo vojskách a opatrenia na jej zlepšenie. 

- 20. 2. 1962 - Správa o stave trestnosti a jej príčinách za rok 1961, úlohy            
zo zasadaní komunistov pre prácu s mládežou, rozbor listov                     
od pracujúcich, morálne poklesky funkcionárov štábu 2. vojenského 
okruhu a návrh plánu práce vojenskej rady na 2. štvrťrok.  

- 28. 3. 1962 - Stav bojovej a dopravnej techniky, stav utajenia velenia a príprava 
vojenskej prehliadky v Bratislave. 

- 20. 4. 1962 - Opatrenia k odstráneniu nedostatkov z previerky bojovej a auto-
mobilovej techniky, stav v zálohách politických pracovníkov, stav 
budovania materiálnej výcvikovej základne okruhu, príprava 2. letnej 
spartakiády spriatelených krajín a plán rozmiestnenia personálu na roky 
1962-63. 

- 22.5. /2.6./ 1962 - Stav bojovej pohotovosti štábov a vojsk a závery pre ich 
zvyšovanie, závery výročných schôdzí komunistov, kontrola uznesení 
vojenskej rady, výber vojakov základnej služby do učilíšť a kurzov 
práporčíkov a správa o plnení úloh z previerky MNO v 2. vojenskom 
okruhu. 
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- 29. 6. 1962 - Rozbor činnosti vojenských správ v práci so zálohami, vplyv 
straníckej práce a orgánov na riadiacu prácu štábov, materiálne a zdra-
votnícke zabezpečenie vojsk a závery z tylového zhromaždenia. 

- 6. 7. 1962 - Zabezpečenie príprav taktického cvičenia s 3. motostreleckou 
divíziou. 

- 16. 7. 1962 - Plnenie rozkazu ministra obrany v neokruhových útvaroch, návrh 
rozmiestnenia personálu v rokoch 1962-63, technické prehliadky techniky 
predurčenej z národného hospodárstva a správa o spolupráci so 
Zväzarmom vo výcviku brancov a civilnej obrane, č. 0037027. 

- 13. 8. 1962 - Zabezpečenie vojsk v nových podmienkach, plnenie uznesenia 
komunistov o spojení školy so životom, prezbrojovanie zväzkov 
a ukončenie reorganizácie, spresnenie plánu výcvikového roka a pomoc 
vojenským lesom a majetkom v roku 1962. 

- 7. 9. 1962 - plnenie rozkazu na výcvikový rok a doplnkové smernice pre jesenné 
výcvikové obdobie. 

- 9. 10. 1962 - Rozbor stavu ochrany štátneho a služobného tajomstva, pôsobnosť 
okruhu za brannej pohotovosti štátu a návrhy Zväzarmu na prehĺbenie 
spolupráce s armádou. 

- 28. 11. 1962 - Návrh organizačných smerníc na výcvikový rok 1963, 
vyhodnotenie splnenia úloh vo výcvikovom roku 1962 a správa o prie-
behu konferencií komunistov. 

- 23. 12. 1962 - Vyhodnotenie práce veliteľa okruhu, plán hlavných úloh na rok 
1963, vyhodnotenie práce vojenskej rady v roku 1962 a plán práce          
na rok 1963. 

Šk. č. 12, 1041 listov (1 - 1041),   čísla 0037001až 037030 
Šk. č. 13,   662 listov (1 - 662),     čísla 0037031až 037049 
 
 

rok 1963 
 

 36 Mimoriadne udalosti 
Objasnenie príčin zrážky tanku s vlakom s následkom smrti vojaka Dezidera 
Magyariča. 
Šk. č. 13, 2 listy (663, 664) 
 

 37 Personálna oblasť 
Zmena členov vojenskej rady - odvolaný generálmajor Juraj Pivoluska a schvá-
lený za člena generálmajor Miloslav Pošík. 
Šk. č. 13, 1 list (665) 
 

 38 Výskumné a skúšobné strediská 
Zmeny v organizácii výskumných a skúšobných stredísk. 
Šk. č. 13, 2 listy (666, 667) 
 

 39 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Rozkazy veliteľa 2. vojenského okruhu              
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k uzneseniam vojenských rád s rozdeľovníkom pre podriadené útvary. Štatút 
vojenských rád, č. 0028002. Referát ministra prednesený na zhromaždení členov 
vojenských rád k realizácii XII. zjazdu komunistov, č. 028008. Pripomienky         
k návrhu rozkazu ministra národnej obrany, č. 028044. 
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 25. 1. 1963 - Opatrenia v bojovej pohotovosti s dôrazom na opustenie posádok 

vojskom a technikou do 30 minút. 
- 19. 2. 1963 - Návrh uznesenia vojenskej rady  k disciplíne, návrh rozkazu           

k zvýšeniu disciplíny a stav vybavenia listov vojakov a pracujúcich         
za rok 1962. 

- 22. 3. 1963 - Závery XII. zjazdu komunistov v podmienkach vojenskej rady, 
správa o zvyšovaní pripravenosti veliteľského zboru okruhu, závery          
z výročných schôdzí komunistov, stav príprav vojenskej prehliadky          
v Bratislave a plán práce vojenskej rady. 

- 5. 4. 1963 - Vyhodnotenie plnenia rozkazu ministra národnej obrany za zimné 
výcvikové obdobie 1963, č. 028012. 

- 28. 4. 1963 - Materiálne a zdravotnícke zabezpečenie vojsk, stav ľudovej            
a umeleckej tvorivosti, mimoškolského vzdelávania a technickej 
tvorivosti. Hodnotenie a rozmiestnenie personálu v roku 1964. 

- 28. 5. 1963 - Vyhodnotenie rozkazu pre zlepšenie technického stavu tankovej     
a automobilovej techniky, priebeh reorganizácie a redislokácie vojsk         
a stav výcviku záloh. 

- 19. 6. 1963 - Stav pripravenosti tyla k plneniu úloh v poli, zdravotnícke 
zabezpečenie vojsk, výsledky hodnotenia vojakov z povolania, závery      
z konferencií zväzu mládeže, plán práce vojenskej rady a akčný plán 
opatrení k realizácii uznesenia pléna komunistov. 

- 27. 7. 1963 - Pôsobnosť veliteľstva vojenského okruhu za brannej pohotovosti 
štátu. 

- 30. 7. 1963 - Organizovanie bojovej a politickej prípravy v roku 1964, plnenie 
úloh na zvýšenie vplyvu komunistov na armádu a bezpečnosť a návrh 
rozmiestnenia personálu. 

- 20. 8. 1963 - Zvládnutie záverov XII. zjazdu komunistov vo výchove a príprava 
cvičenia „KYSUCA“. 

- 6. 9. 1963 - Plnenie rozkazu ministra národnej obrany vo výcvikovom roku 1963, 
plán práce vojenskej rady, stav organizovanosti života vojsk a návrh       
na prepožičanie zástavy Ústredného výboru Československého zväzu 
mládeže 260. protilietadlovej brigáde, č. 028038. 

- 29. 10. 1963 - Závery zo zvyšovania pripravenosti vojakov z povolania pre ich 
ďalšiu prípravu v roku 1964, stav tankovej a automobilovej techniky, 
výcvikové smernice na rok 1964, vyhodnotenie splnenia úloh 
výcvikového roka a riadiacej práce, zabezpečenie výcviku školských 
jednotiek a záloh, spolupráca so Zväzarmom, charakteristika vojakov      
1. ročníka základnej služby a vyhodnotenie práce veliteľstva okruhu. 

- 28. 11. 1963 - Smernice na výcvikový rok 1964, návrh referátu k vyhodnoteniu 
výcvikového roka, vyhodnotenie práce veliteľstva okruhu, závery 
okruhovej politickej správy pre ďalšiu prácu, vyhodnotenie práce 
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vojenských správ, stav plnenia akčného plánu veliteľa okruhu a stav 
hospodárenia s pohonnými hmotami a mazivami. 

- 16. 12. 1963 - Plán okruhovej politickej správy na zimné obdobie, plán hlavných 
úloh na rok 1964, smernice pre získanie triednosti, vybavenie listov 
pracujúcich v roku 1963, vyhodnotenie práce vojenskej rady a plán práce 
vojenskej rady na rok 1964. 

Šk. č. 13, 225 listov (668 - 892), čísla 0028002 až  028015 
Šk. č. 14, 760 listov (1 - 760),     čísla 0028016 až  028044 
Šk. č. 15, 596 listov (1 - 596),     čísla 0028046 až  028063 
 

rok 1964 
 

40 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Rozkazy veliteľa 2. vojenského okruhu              
k uzneseniam vojenských rád s rozdeľovníkom pre podriadené útvary.  
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 7. 1. 1964 - Zabezpečenie rozkazu ministra národnej obrany o organizačných      

a dislokačných zmenách v armáde k 1.2.1964, č. 0036002. 
- 5. 3. 1964 - Politicko-organizačné smernice vojenskej rady k zabezpečeniu 

významných výročí, opatrenia k zlepšeniu materiálneho a zdravotníckeho 
zabezpečenia vojsk okruhu a návrh na vyznamenanie 10. tankového pluku 
„Radom práce“. 

- 31. 3. 1964 - opatrenia k zvýšeniu stavu bojovej pohotovosti techniky, smernice 
k zabezpečeniu volieb a návrh na udelenie titulu „Vojenská nemocnica 
Slovenského národného povstania Ružomberok“. 

- 29. 4. 1964 - Opatrenia k zlepšeniu riadiacej práce, disciplíny a organizovanosti 
života vojsk. Plán rozmiestnenia personálu pre rok 1964/65,     č. 0036011. 

- 29. 5. 1964 - Bojová a mobilizačná príprava vojenských správ a usmernenie 
spracovania nových mobilizačných plánov, rozbor riadiacej práce 
veliteľstva delostrelectva, štýl práce veliteľstva vojska protivzdušnej 
obrany, informačná správa o výročných schôdzach komunistov a plán 
rozmiestnenia personálu do roka 1968. 

- 23. 6. 1964 - Opatrenia k zlepšeniu materiálneho a zdravotníckeho zabezpečenia 
vojsk okruhu. 

- 5. 8. 1964 - Správa o ideologickej výchove vo vojskách, zvláštnosti organi-
zovania bojovej a politickej prípravy vo vojskách, plán rozmiestnenia 
personálu a závery z konferencie predsedov organizácií komunistov. 

- 21. 8. 1964 - Stav zabezpečenia teritória okruhu a správa o plnení opatrení          
k prehĺbeniu vplyvu a kontroly komunistov na ozbrojené sily. 

- 11. 9. 1964 - Splnenie rozkazu ministra obrany vo výcvikovom roku, 
vyhodnotenie úloh výcvikového roka a návrh plánu práce vojenskej rady. 

- 30. 10. 1964 - Návrh rozkazu k vojenským prehliadkam v roku 1965, 
zabezpečenie úloh výcvikového roka 1965, vyhodnotenie práce veliteľstva 
a štábu okruhu a pokyny pre vyhodnotenie splnenia úloh výcvikového 
roka.   

- 25. 11. 1964 - Rozkaz veliteľa okruhu na výcvikový rok 1965, smernice            
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na zabezpečenie výcvikového roka 1965, vyhodnotenie výcvikového roka 
1964, vyhodnotenie práce veliteľstva a štábu, splnenie úloh prípravy 
vojenských správ a smernica pre zabezpečenie úloh vojenských správ       
v roku 1965. 

- 18. 12. 1964 - Plán okruhovej politickej správy na rok 1965, plán hlavných úloh 
výcvikového roka 1965, vyhodnotenie práce vojenskej rady a návrh plánu 
vojenskej rady, č. 036042. 

Šk. č. 15,  215 listov (597 - 811),   čísla 0036002 až 036012 
Šk. č. 16,  986 listov (1 - 986),       čísla 0036014 až 036045 
 
 

rok 1965 
 

41 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Rozkazy veliteľa 2. vojenského okruhu              
k uzneseniam vojenských rád. Uznesenie predsedníctva ústredného výboru 
komunistickej strany z 10.XI.1964, č. 019002.  
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 29. 1. 1965 - rozbor a opatrenia  k otázkam disciplíny v armáde a plán opatrení   

s rozkazom veliteľa okruhu k odstráneniu nedostatkov. 
- 26. 2. 1965 - Personálna práca, opatrenia pre štáb a podriadené zväzky.  Stav 

prípravy 20. výročia oslobodenia a smernice k zabezpečeniu kampane 
osláv. 

- 24. 3. 1965 - Vyhodnotenie výročných schôdzí komunistov a prehĺbenie činnosti 
zväzu mládeže a jeho vedenia komunistami. 

- 26. 4. 1965 - Výsledky v bojovej a politickej príprave a spresnenie úloh na letné 
obdobie, návrhy na riešenie personálnej situácie, správa o vybavovaní 
listov od pracujúcich a spresnenie plánu práce vojenskej rady. 

- 5. 5. 1965 - Zabezpečenie splnenia rozkazu ministra o organizačných a dislo-
kačných zmenách k 1.9.1965a návrh personálneho obsadenia nových 
tabuliek mierových počtov. 

- 25. 5. 1965 - skúsenosti z plnenia uznesenia komunistov o opatreniach k pre-
hĺbeniu ich vplyvu na ozbrojené sily. 

- 18. 6. 1965 - Stav bojovej techniky, personálna situácia v technických funkciách 
a zavedenie nových poriadkov do života vojsk. 

- 23. 7 . 1965 - Zvláštnosti organizovania bojovej a politickej prípravy vojsk         
v roku 1966, plán rozmiestnenia personálu, závery z kontrol a plnenie 
rozkazu ministra národnej obrany o reorganizačných zmenách. 

- 20. 9. 1965 - Stav bojovej a mobilizačnej pohotovosti vojsk, stav prípravy záloh, 
plán práce vojenskej rady a úvodné slovo veliteľa Východného 
vojenského okruhu k besede o stave disciplíny. 

- 25. 10. 1965 - Návrh vyhodnotenia výcvikového roka, základné dokumenty pre 
bojovú a politickú prípravu vojsk v roku 1966 a výsledky ideovej výchovy 
v roku 1965. 

- 25. 11. 1965 - Vyhodnotenie splnenia úloh výcvikového roka, vyhodnotenie úloh 
prípravy vojenských správ, návrh perspektívnych úloh okruhu do roku 
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1970, schválenie dokumentov na výcvikový rok a plán zvláštnych úloh     
a odvelenia na výcvikový rok 1966. 

- 15. 12. 1965 - Perspektívny plán práce okruhovej politickej správy na rok 1966, 
plán práce vojenskej rady na rok 1966 a úvod predsedu vojenskej rady      
k vyhodnoteniu práce vojenskej rady, č. 019044.  

Šk. č. 17, 989 listov (1 - 989) 
 

rok 1966 
 

42 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Rozkazy veliteľa 2. vojenského okruhu              
k uzneseniam vojenských rád.   
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 31. 1. 1966 - Návrh postavenia štábov  14. tankovej divízie a 5. tankovej 

základne s tabuľkami podriadených útvarov,  zoznam dôstojníkov           
na funkciách plukovníkov a výber dôstojníkov na vyznamenanie. 

- 28. 2. 1966 - Základné problémy v materiálnom a zdravotníckom zabezpečení 
útvarov, zariadení, vojenských správ a návrhy na opatrenia. 

- 26. 4. 1966 - Vyhodnotenie úloh zimného výcvikového obdobia a spresnenie 
úloh na letné obdobie, plán práce vojenskej rady a správa o situácii 
strážnych jednotiek okruhu. 

- 6. 5. 1966 - zabezpečenie rozkazu ministra národnej obrany o organizačných 
a dislokačných zmenách k 1.9.1966. 

- 27. 5. 1966 - Závery a opatrenia k riešeniu pripomienok z prerokovávania 
materiálov XIII. zjazdu a výročných schôdzí komunistov. 

- 28. 6. 1966 - Realizácia uznesenia XIII. zjazdu komunistov, plán rozmiestnenia 
personálu a splnenie rozkazu ministra národnej obrany o zmenách             
v systéme velenia a riadenia ozbrojených síl. 

- 2. 8. 1966 - Správa o priebehu 2. riadneho hodnotenia vojakov z povolania          
a stave realizácie uznesenia komunistov o personálnej práci.   

- 26. 8. 1966 - Výcvik záloh a opatrenia k jeho skvalitneniu a správa o výsledkoch 
plnenia uznesenia komunistickej strany o personálnej práci. 

- 4. 10. 1966 - Úlohy okruhu vo výcvikovom roku 1967, plán úloh rozpracovania 
teritoriálnej problematiky, vyhodnotenie vybavovania kritických 
pripomienok z výročných schôdzí a konferencií komunistov a plán práce 
vojenskej rady. 

- 27. 10. 1966 - Výsledky ideovo-výchovnej práce v roku 1966 a stav plnenia 
rozkazu ministra obrany o novom modely velenia, č. 00635. 

- 9. 11. 1966 - Vyhodnotenie splnenia úloh výcvikového roka 1966 a schválenie 
základných dokumentov na rok 1967. 

- 20. 12. 1966 - Stav techniky a technického zabezpečenia v nových podmien-
kach, plán práce okruhovej politickej práce a plán práce vojenskej rady.  

Šk. č. 18, 901 listov (1 - 901), čísla 00603 až  00636 
Šk. č. 19, 229 listov (1 - 229), čísla 00638 až  00644 
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rok 1967 
 

 43 Stranícko-politická práca 
Návrh realizácie uznesenia predsedníctva ústredného výboru komunistickej strany 
zo 4.4.1967 o úlohách výchovy k socializmu a vlastenectvu. 
Šk. č. 19, 7 listov (230 - 236) 
 

44 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Rozkazy veliteľa 2. vojenského okruhu              
k uzneseniam vojenských rád.  Úlohy odborných funkcionárov z vojenskej rady 
konanej 20.12.1966, č. 07008. 
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 7. 3. 1967 - Materiálne, zdravotnícke a kultúrne zabezpečenie vojsk, jeho stav     

a ďalší vývoj a informácia o stave ubytovania a stavebnej službe. 
- 31. 3. 1967 - Výsledky 2. riadneho hodnotenia vojakov z povolania a prehľad 

preškolenia podriadených veliteľských funkcionárov v ideových otázkach. 
- 19. 4. 1967 - Splnenie úloh v zimnom výcvikovom období a úlohy na letné 

obdobie a plán práce vojenskej rady. 
- 5. 6. 1967 - Vyhodnotenie kritických pripomienok z výročných schôdzí 

komunistov. 
- 29. 6. 1967 - Rozbor stavu disciplíny, skúsenosti z nového modelu velenia          

a riadenia, personálne zabezpečenie mobilizovaných útvarov a plán 
rozmiestnenia personálu. 

- 28. 7. 1967 - Úlohy okruhu v brannej príprave obyvateľstva a stav plnenia úloh 
organizačných a dislokačných zmien k 1.9.1967. 

- 29. 9. 1967 - Úlohy  na výcvikový rok 1968, riadiaca práca veliteľstva a štábu 
východného okruhu, opatrenia inšpekčnej prehliadky ministra národnej 
obrany a osnova rozboru práce veliteľov útvarov. 

- 31. 10. 1967 - Rozbor práce veliteľstva Východného vojenského okruhu            
za výcvikový rok 1967 a usmernenie na výcvikový rok 1968. Výsledky 
ideologicko-výchovnej práce a kultúrno-výchovnej činnosti vo výcvi-
kovom roku 1966/67, č. 07065. 

- 14. 11. 1967 - Rozkaz a organizačná smernica na rok 1968, plán zvláštnych úloh 
a odvelení v roku 1968, referát veliteľa okruhu o splnení úloh v roku 1967 
a úlohy v roku 1968 s návrhom na udelenie odmien. 

- 19. 12. 1967 - Vyhodnotenie práce za rok 1967 a plán práce vojenskej rady       
na rok 1968, plán politickej správy na rok 1968, informácia z vyhod-
notenia kritických pripomienok z členských schôdzí komunistov a správa 
o personálnom zabezpečení zväzkov a útvarov. 

Šk. č. 19, 743 listov (237 - 979), čísla 007008 až 007066 
Šk. č. 20, 306 listov (1 - 306),     čísla 007070 až 007086 
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rok 1968 
 
 

45 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Rozkazy veliteľa 2. vojenského okruhu              
k uzneseniam vojenských rád. List ministra národnej obrany veliteľovi okruhu       
k účasti funkcionárov ministerstva obrany na zasadaniach vojenských rád 
okruhov, č. 022009. Stanovisko vojenskej rady k situácii vo velení Česko-
slovenskej ľudovej armády, č. 0022014. Akčný program Československej ľudovej 
armády a Východného vojenského okruhu, č. 0022015. Hlásenie o pobyte 
sovietskej delegácie, č. 0022021. Vývoj vojensko-politickej situácie v Česko-
slovenskej ľudovej armáde po 20. auguste 1968, č. 0022054, 022066. List velenia 
14. tankovej divízie vojenskej rade, č. 0022058. 
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 12. 2. 1968 - Návrh plánu kádrových rezerv a ich prípravy v právomoci veliteľa 

okruhu,  a plán práce vojenskej rady v roku 1968. 
- 26. 3. 1968 - Rozbor reprodukcie a obnovy základných ubytovacích fondov.  
- 23. 4. 1968 - Návrh rozkazu veliteľa okruhu pre uvedenie podriadených útvarov 

do bojovej pohotovosti, vyjadrenia podriadených k „Stanovisku vojenskej 
rady k situácii vo velení Československej ľudovej armády a osnova 
dokladu ministrovi obrany o stave okruhu, č. 0022065. 

- 24. 5. 1968 - Vyhodnotenie plnenia rozkazu a organizačných smerníc na letné 
výcvikové obdobie, prehodnotenie výcviku záloh. opatrenia v činnosti 
veliteľských orgánov a výsledky členských schôdzí komunistov                
a rozpracovanie Akčného programu Československej ľudovej armády. 

- 14. 6. 1968 - zaraďovanie predurčených dôstojníkov a perspektíva ich prípravy   
a výber kandidátov na povýšenie do hodnosti plukovníka,  č. 0022030. 

- 22. 7. 1968 - Schválenie plánu rozmiestnenia personálu v právomoci veliteľa 
okruhu. 

- 30. 9. 1968 - Úlohy do výcvikového roka 1969,  stav techniky v národnom 
hospodárstve vybranej pre ozbrojené sily pri mimoriadnych opatreniach, 
vybavenie kritických pripomienok zo schôdzí komunistov, vyhodnotenie 
skladovania tankov v polyetylénových fóliách a zabezpečenie útvarov 
tylovým materiálom. 

- 28. 9. 1968 - Plán dislokácie vojsk v nových podmienkach, zabezpečenie 
organizačných a dislokačných zmien k 15. 10. 1968, sťahovanie 
neokruhových útvarov a plán rozmiestnenia tylových zväzkov, útvarov a 
zariadení podľa novej dislokácie. 

- 31. 10. 1968 - Stav bojovej pohotovosti vojsk po organizačných a dislokačných 
zmenách, uvoľnenie posádok pre sovietsku armádu, organizácia výcviku, 
reorganizácia 13. tankovej divízie a zabezpečenie mobilizačných úloh v 
nových podmienkach.  
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- 15. 11. 1968 - Vyhodnotenie splnenia úloh vo vojskách za výcvikový rok 1968, 
plán prípravy na výcvikový rok 1969 a stav splnenia úloh reorganizácie    
a redislokácie. 

- 17. 12. 1968 - Výhľadový plán práce vojenskej rady a úpravy organizácie 
zdravotníckej služby, č. 0022065.  

Šk. č. 20, 616 listov (307 - 922), čísla 22006 až 22040 
Šk. č. 21, 1021listov (1 - 1021),  čísla 22041 až 22067 
 

rok 1969 
 

46 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Rozkazy veliteľa 2. vojenského okruhu              
k uzneseniam vojenských rád.  Stanovisko vojenskej rady k organizácii                  
a začleneniu zdravotníckej služby, č. 0212. 
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 4. 1. 1969 - Návrh rozmiestnenia personálu v nomenklatúre veliteľa okruhu 

podľa nových tabuliek počtov. 
- 29. 1. 1969 - Zabezpečenie výstavby v roku 1969, stav projekčnej a materiálnej 

pripravenosti učebnej a výcvikovej základne a súhrnná informácia            
o vývoji situácie po novembrovom zasadaní pléna ústredného výboru 
komunistickej strany. 

- 21. 2. 1969 - Rozbor skladovacích možností v pôsobnosti okruhu a perspektívy 
práce oddelení vojenských informácií. 

- 26. 3. 1969 - Vyhodnotenie plnenia výcvikových úloh, rozvoj oblasti 
manipulácie s /28.3.1969/  materiálom a vyjadrenie ku správe o mani-
pulácii s materiálom. 

- 3. 4. 1969 - Závery k prehláseniu predsedníctva ústredného výboru 
komunistickej strany z 2.4.1969 k udalostiam z 28. a 29. 3. 1969. 

- 7. 5. 1969 - Stav mobilizačnej pohotovosti 13. tankovej divízie. Návrh mierovej 
pôsobnosti, organizačnej štruktúry a počtov veliteľstva Východného 
vojenského okruhu. 

- 30. 5. 1969- Vývoj vojensko-politickej situácie, správa o prerokovaní kritických 
pripomienok z členských schôdzí komunistov a informácia o ich 
výsledkoch. 

- 19. 6. 1969 - Návrhy na povýšenie a udelenie vyznamenaní. 
- 30. 6. 1969 - Vývoj vojensko-politickej situácie, stav prípravy personálu 

výcvikových jednotiek, stav bojovej pohotovosti vojsk k 30.6.1969, stav 
budovania učebno-výcvikovej základne, bytovej a ostatnej výstavby          
a návrhy na povýšenie a udelenie vyznamenania. 

- 9. 7. 1969 - Realizačné smernice májového zasadania pléna ústredného výboru 
komunistickej strany. 

- 1. 9. 1969 - Stav pripravenosti začať výcvikový rok, práca s dôstojníkmi  z radov 
účastníkov východného odboja povolaných do armády podľa § 37 
Branného zákona, výsledky priebežného hodnotenia dôstojníkov, 
rozmiestnenie personálu okruhu a správa o vybavení kritických 
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pripomienok zo schôdzí komunistov. 
- 12. 9. 1969 - Príprava úloh na výcvikový rok 1970, stav spojenia na teritóriu 

okruhu, spresnenie práce vojenskej rady a vydanie osnovy 
vyhodnocovania výcvikového roka 1969, č. 0244. 

- 24. 10. 1969 - Vyhodnotenie ideovo-politickej a kultúrno-výchovnej činnosti    
vo výcvikovom roku 1969, vyhodnotenie úloh výcvikového roka 1969, 
zabezpečenie technického ošetrovania a vojskových opráv, správa             
o teritoriálnej radiačnej hlásnej sieti a rozvoj aktivity k 25. výročiu 
oslobodenia. 

- 14. 11. 1969 - Vyhodnotenie splnenia úloh vo vojskách a miestnych vojenských 
správach, hlavné výcvikové dokumenty, návrh na udelenie odmien, plán 
zvláštnych úloh a odvelení a návrh rozboru riadiacej a organizátorskej 
práce. 

- 19. 12. 1969 - Vyhodnotenie práce vojenskej rady, plán práce vojenskej rady      
a metodika spracovania vojensko-politickej analýzy, č. 00256. 

Šk. č. 22, 915 listov (1 - 915), čísla 00209 až  00249 
Šk. č. 23, 485 listov (1 - 485), čísla 00251 až  00258 

 
rok 1970 

 
47 Mimoriadne udalosti 

Vyšetrovanie vyzradenia štátneho tajomstva pracovníkom Jozefom Horečným. 
Šk. č. 23, 1list (486) 
 
 

48 Vojenská rada 
Pozvánky funkcionárom na zasadania a hlásenia o priebehu zasadaní vojenských 
rád ministerstvu národnej obrany. Rozkazy veliteľa 2. vojenského okruhu              
k uzneseniam vojenských rád. Doklad veliteľa okruhu Rade obrany Slovenskej 
socialistickej republiky, č. 0023703.  Požiadavky na doplňovanie, č. 023704. 
Rozbor činnosti klubov a organizácií pôsobiacich v rokoch 1968-69 a informácia o 
stave konsolidačného procesu, č. 0023728. List Ústredného výboru Komunistickej 
strany Slovenska so záznamom pohovoru s pplk. Jozefom Herkom, č. 023758. 
Správy a podkladové písomnosti zo zasadaní vojenskej rady zamerané na: 
- 29. 1. 1970 - Stav disciplíny, nedostatky v disciplíne a ich príčiny, stav plnenia 

úloh vo výcvikových jednotkách a analýza vývoja vojensko-politickej 
situácie po XIII. zjazde komunistickej strany. 

- 27. 2. 1970 - Plnenie opatrení vojenskej rady k májovému plénu komunistickej 
strany, správa o stave výstavby materiálno-technickej a výcvikovej 
základne, vojenská prehliadka 9. mája 1970 v Bratislave a informácia       
o programovaní výučby a vybavení učební technickými prostriedkami,     
č. 0023708. 

- 31. 3. 1970 - Stav politickej konsolidácie, politicko-výchovnej práce a vojensko-
politickej situácie a informačná správa o stave mobilizačných plánov        
a pripravenosti vojsk k plneniu úloh mobilizačnej a bojovej pohotovosti. 

- 27. 4. 1970 - Výsledky výcviku a výchovy, plán rozmiestnenia personálu            
a návrh plánu činnosti vojenskej rady. 
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- 25. 5. 1970 - stav politického školenia mužstva, informácia o nastúpených 
brancoch a správa o mobilizačnej pohotovosti vojsk.     

- 29. 6. 1970 - Stav učebno-výcvikovej základne a rozbor zdravotného stavu 
vojakov  z povolania a v činnej službe. 

- 27. 7. 1970 - Stav bojovej pohotovosti, informácia o úlohách z okruhového 
aktívu komunistov, výsledky inšpekčnej previerky a návrh plánu 
rozmiestnenia personálu. 

- 31. 8. 1970 - Čerpanie rozpočtu okruhu vzhľadom k plneniu úloh ministerstva 
národnej obrany, príprava cvičenia „NEUTRÓN“ a doklad o plnení úloh  
a stave konsolidácie. 

- 28. 9. 1970 - Úlohy na rok 1971, organizačné a dislokačné zmeny v roku 1970, 
plán rozmiestnenia personálu a správa o výsledkoch výmeny preukazov 
komunistom. 

- 26. 10. 1970 - Stav prípravy veliteľov a štábov v roku 1970, č. 0023742. 
- 24. 11. 1970 - Rozbor plnenia úloh, organizačné smernice veliteľa Východného 

vojenského okruhu pre prípravu vojsk v roku 1971, rozmiestňovanie 
personálu, analýza práce vojenskej rady, smernice pre vykonávanie 
mobilizačnej prípravy a plán odvelenia. 

- 17. 12. 1970 - Analýza činnosti vojenskej rady,  metodika práce vojenskej rady  
v roku 1971 a návrh na prepožičanie vyznamenaní.  

Šk. č. 23, 343 listov (487 - 829), čísla 0023702 až  0023711 
Šk. č. 24, 641 listov (1 - 641),     čísla 0023714 až  0023743 
Šk. č. 25, 713 listov (1 - 713),     čísla 0023744 až  0023758 
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B/ Kancelária štábu 
 
 
Ba/ Pomocná kancelária štábu 

 
Dôverné písomnosti! 

 
rok 1950 
 
 49 Spisová a archívna služba 

Vyžiadanie vojenských publikácií a služobných predpisov pre reorganizované 
útvary justície. 
Šk. č. 26,  4 listy (l  - 4) 
 

Tajné písomnosti! 
 

 50 Spisová a archívna služba 
Spisová rozluka a odovzdanie písomností po veliteľstve 3. oblasti veliteľstvám    
1. a 2. vojenského okruhu. 
Šk. č. 26, 4 listy (5  - 8) 
 
  
 
 

Bb/ Kancelária štábu 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 

 
rok 1950 

 
 51 Organizačná oblasť 

Nové označovanie protilietadlových útvarov. Zriadenie poddôstojníckych škôl   
pre protilietadlové útvary.  
Šk. č. 26, 8 listov (9  - 16) 
 

rok 1951 
 

 52 Letectvo 
Hlásenie o prevzatí písomností od zrušených leteckých útvarov. 
Šk. č. 26, 1 list (17) 
 

 53 Smernice, pokyny a porady 
Smernice pre upevnenie vojenskej disciplíny. 
Šk. č. 26, 7 listov (18  - 24) 
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 54 Spisová a archívna služba 
Návrh pracovných noriem v kancelárskej službe (administratíve). Reorganizácia 
tajných spisovní. 
Šk. č. 26, 34 listov (25  - 58) 

 
 
rok 1952 

 
 55 Organizačná oblasť 

Reorganizácia vojenských súdov. Hlásenie o zrušení Poddôstojníckej školy 
spojovacích mechanikov v Zábřehu. 
Šk. č. 26, 7 listov (59  - 65) 
 

 56 Smernice, pokyny a porady 
Domáci poriadok veliteľstva 2. vojenského okruhu. Smernice pre strážneho 
v budove „A“ a pri dverách číslo 296. 
Šk. č. 26, 24 listov (66  - 89) 
 

 57 Zdravotníctvo 
Liečebná starostlivosť za vojenských brigádnikov pridelených na práce            
v podnikoch. 
Šk. č. 26, 9 listov (90  - 98) 
 

 58 Zlepšovateľské hnutie 
Nedostatky v zlepšovateľskom hnutí. Predloženie zlepšovacích návrhov na pre-
rokovanie a rozšírenie. 
Šk. č. 26, 18 listov (99  - 116) 
 
 

rok 1953 
 

 59 Hlásenia  
Správa pre vojenskú radu o plnení plánu v operačnej, bojovej a politickej príprave 
vojsk. 
Šk. č. 26, 26 listov (117  - 142) 
 

 60 Organizačná oblasť 
Nariadenie k reorganizácii vojenských hudieb 2. vojenského okruhu. 
Šk. č. 26, 3 listov (143  - 145) 
 

 61 Zlepšovateľské hnutie 
Predloženie zlepšovacích návrhov na prerokovanie a rozšírenie. 
Šk. č. 26, 14 listov (146  - 159) 
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rok 1954 
 

 62 Mimoriadne udalosti  
- npor. int. Jozef Franc - samovražda 
Šk. č. 26, 23 listov (160  - 182) 
 

 63 Spisová a archívna služba 
Pátranie a zabezpečenie archívneho materiálu 1. Slovenskej republiky. Finančné   
a materiálne zabezpečenie výstavby archívu veliteľstva 2. vojenského okruhu. 
Zoznam historického spisového materiálu zo Slovenska sústredeného                  
vo Vojenskom historickom ústave v Prahe, č. 116533.  
Šk. č. 26, 31 listov (183  - 213) 
 

rok 1955 
 

 64 Mimoriadne udalosti  
- starš. Miroslav Lebeda - oznámenie o zranení, 
Šk. č. 26, 2 listy (214, 215) 
 

 65 Personálna oblasť 
Odovzdanie funkcie náčelníka štábu veliteľstva 2. vojenského okruhu gerál- 
majorom Václavom Sadílkom, prevzatie funkcie plukovníkom Karlom 
Blatenským a informačné správy o oddeleniach okruhu. 
Šk. č. 26, 76 listov (216  - 291) 
 

 66 Organizačná oblasť 
Rozkaz pre likvidáciu vojenskej hudby. Sústredenie spisového materiálu  v archíve 
veliteľstva 2. vojenského okruhu a úlohy archívu. 
Šk. č. 26, 3 listy (292  - 294) 
 

 67 Zlepšovateľské hnutie 
Predloženie zlepšovacích návrhov na prerokovanie a rozšírenie. 
Šk. č. 26, 85 listov (295  - 379) 
 

rok 1956 
 

 68 Personálna oblasť  
Správa náčelníka štábu 2. vojenského okruhu generál majora Karla Blatenského 
pri odovzdaní funkcie plukovníkovi Josefovi Kudrnovskému. 
Šk. č. 26, 23 listov (380  - 402) 
 

 69 Spisová a archívna služba 
Správa o pátraní po vojenských škodách na Slovensku z čias Slovenského 
národného povstania. 
Šk. č. 26, 5 listov (403  - 407) 
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rok 1957 
 

 70 Doplnkové zvláštne zariadenia mostov 
Plány zvláštneho doplnkového zariadenia v konštrukciách mostov na Slovensku    
s vyobrazením na mape. 
Šk. č. 26, 146 listov (408  - 553) 
 

 71 Kontroly a previerky 
Zápis z kontroly v 64. ženijnej brigáde. Zápis o inšpekčnej prehliadke                    
v 92. pontónovom prápore. 
Šk. č. 26, 104 listov (554  - 657) 
 

 72 Organizačná oblasť  
Rozdeľovník pre rozoslanie modelov ťažkého guľometu. 
Šk. č. 26, 2 listy (658, 659) 
 

rok 1958 
 

 73 Disciplína, sťažnosti a ich riešenie 
- npor. Ondrej Vechter - zápis z čestného súdu a rozsudok. 
Šk. č. 27, 8 listov (1 - 8) 
 

 74 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Vyhodnotenie práce oddelenia protivzdušnej obrany štátu vo výcvikovom roku 
1957/58. Skúsenosti z výcviku prieskumníkov v zoskoku padákom. 
Šk. č. 27, 58 listov (9  - 66) 
 

 75 Organizačná oblasť 
Prevzatie 2. tankovej základne z podriadenosti ministerstva národnej obrany       
do podriadenosti veliteľa 2. vojenského okruhu. Nariadenie o vyrozumení (hlásnej 
službe) vojsk na teritóriu 2. vojenského okruhu. Protokoly o odovzdaní a prevzatí 
objektov ľahkého opevnenia podľa zoznamu (pozri v i.č. 103). 
Šk. č. 27, 46 listov (67  - 112) 
 

 76 Zlepšovateľské hnutie 
Zlepšovacie návrhy na bezdrôtové dispečerské zariadenie a reorganizáciu stálej 
rádiovej siete. 
Šk. č. 27, 24 listov (113  - 136) 
 

rok 1959 
 

 77 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Zápis o kontrolnej prehliadke 64. ženijného práporu k udeleniu titulu „Vzorný 
prápor“. 
Šk. č. 27, 20 listov (137  - 156) 
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 78 Výstavba, stavby a objekty 
Správa o výstavbe ženijného vodného cvičiska na Dunaji. Uvedenie objektov      
do trvalého užívania vojenskými útvarmi v Seredi. Uvedenie do trvalého užívania 
kasární a posádkového muničného skladu v Hlohovci. 
Šk. č. 27, 69 listov (157  - 225) 
 

 79 Zlepšovateľské hnutie 
Predloženie zlepšovacieho návrhu na rozhodnutie o vyplatení odmeny. 
Šk. č. 27, 11 listov (226  - 236) 

 
rok 1960 

 
 80 Mimoriadne udalosti 

Havária tanku pri cvičení. Utopenie tanku pri prekonávaní vodnej prekážky. 
Šk. č. 27, 51 listov (237  - 287) 
 

 81 Smernice, pokyny, plány a porady 
Organizačný poriadok veliteľstva 2. vojenského okruhu. Organizačný poriadok 
veliteľstva chemického vojska 2. vojenského okruhu. Vzory písomností 
chemického vojska 2. vojenského okruhu. Zápis o prevzatí 103. práporu chemickej 
z podriadenosti veliteľa 4. armády do podriadenosti veliteľa  2. vojenského 
okruhu.  
Šk. č. 27, 75 listov (288  - 362) 
  
 

rok 1961 
 

 82 Smernice, pokyny, plány a porady 
Prevádzkový poriadok objektu veliteľstva 2. vojenského okruhu. 
Šk. č. 27, 55 listov (363  - 417) 
 
 

rok 1962 
 

 83 Smernice, pokyny, plány a porady 
Plán základných opatrení na výcvikový rok 1963. Prevádzkový poriadok stáleho 
ťažkého opevnenia. 
Šk. č. 27, 14 listov (418  - 431) 
 

 84 Zlepšovateľské hnutie 
Správa o výsledkoch zlepšovateľskej činnosti 2. vojenského okruhu za výcvikový 
rok 1961. Zlepšovací návrh kpt. Stanislava Kučíreka k ďalšiemu využitiu.  
Šk. č. 27, 21 listov (432  - 452) 
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 85 Ženijné vojsko 
Zabezpečenie odmínovania priestorov na východnom Slovensku. Prehľadná mapa 
mínových polí. Smernice pre odmínovanie východného Slovenska. 
Šk. č. 27, 28 listov (453  - 480) 
 
 

rok 1963 
 

 86 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
 - samovraždy, 
- pokusy o samovraždy a vyšetrovacie zápisy, 
- dopravné nehody, 
- zranenia pri služobnej a neslužobnej činnosti, 
- krádeže zbraní a munície,  
- výtržnosti mimo objektov kasární. 
Šk. č. 27, 159 listov (481  - 639) 
 

 87 Výstavba, stavby a objekty 
Zápis z odovzdania stavebnej akcie 022 zo strany ministerstva národnej obrany - 
veliteľstva ženijného vojska do podriadenosti veliteľovi 2. vojenského okruhu. 
Šk. č. 27, 3 listy (640  - 642) 
 

 88 Zlepšovateľské hnutie 
Výkaz zlepšovateľskej činnosti za rok 1962. Písomnosti z aktívu zlepšovateľov     
a vynálezcov 2. vojenského okruhu z mája 1963. Zaslanie zlepšovacích návrhov    
k rozšíreniu v útvaroch okruhu. 
Šk. č. 27, 57 listov (643  - 699) 
 

rok 1964 
 

 89 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
 - samovraždy, 
- pokusy o samovraždy a vyšetrovacie zápisy, 
- dopravné nehody, 
- zranenia a usmrtenia osôb pri služobnej a neslužobnej činnosti, 
- krádeže zbraní a munície,  
- výtržnosti mimo objektov kasární. 
Šk. č. 28, 315 listov (1  - 315) 
 

 90 Organizačná oblasť 
Hlásenie o reorganizácii útvarov 2. vojenského okruhu, č. 00907 a 003636. 
Premiestnenie veliteľstva 5. tankovej základne. Odovzdanie dokumentácie stáleho 
ľahkého opevnenia Bratislava - predmostie a Bratislava - sútok Moravy a Dyje     
k Veliteľstvu ženijného vojska 2. vojenského okruhu (pozri  v  i. č. 100). 
Šk. č. 28, 13 listov (316  - 328) 
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 91 Spisová a archívna služba 
Preúčtovanie služobných predpisov 52. kábelosmerového pluku z Dašic              
do Lipníka nad Bečvou. 
Šk. č. 28, 6 listov (329  - 334) 
 

 92 Zlepšovateľské hnutie 
Hlásenie o zlepšovateľskej činnosti 2. vojenského okruhu v roku 1963. 
Hodnotenia a výkazy činnosti zlepšovateľského hnutia. 
Šk. č. 28, 80 listov (335  - 414) 
 
 

rok 1965 
 

 93 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- samovraždy, 
- pokusy o samovraždy a vyšetrovacie zápisy, 
- dopravné nehody, 
- zranenia a usmrtenia osôb pri služobnej a neslužobnej činnosti, 
- krádeže zbraní a munície,  
- výtržnosti mimo objektov kasární. 
Šk. č. 28, 481 listov (415  - 895) 
 

 94 Organizačná oblasť 
Zápis o odovzdaní Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy Olomouc, 
Bratislava a Košice do podriadenosti veliteľa 2. vojenského okruhu, č. 0028754, 
0028755 a 0028756. Hlásenie o stave reorganizácie 2. vojenského okruhu. 
Protokol o odovzdaní objektu 022 veliteľstvom 2. vojenského okruhu do pod-
riadenosti veliteľa Stredného vojenského okruhu v Tábore k 1.9.1965. Zápis         
o odovzdaní 103. pluku chemickej ochrany do podriadenosti veliteľstva                
4. armády. 
Šk. č. 29, 186 listov (1  - 186) 
 

 95 Vojenská výpomoc 
Správa o činnosti vojska na likvidácii povodní na južnom Slovensku v lete 1965    
s vyobrazením na mapách. Správa o činnosti vojska pri likvidácii následkov 
pretrhnutia hrádze v Zemianskych Kostoľanoch. 
Šk. č. 29, 96 listov (187  - 282) 
 

rok 1966 
 

 96 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Referát veliteľa 2. vojenského okruhu k vyhodnoteniu plnenia úloh a perspek-
tívneho výhľadu v budovaní ozbrojených síl. 
Šk. č. 29, 39 listov (283  - 321) 
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 97 Organizačná oblasť 
Zápisy o prevzatí jednotiek Vnútornej stráže Ministerstva vnútra do podriadenosti 
príslušných krajských vojenských správ. Hlásenie o ukončení likvidácie zrušenej 
14. tankovej divízie. 
Šk. č. 29, 166 listov (322  - 487) 
 

 98 Výstavba, stavby a objekty 
Trvalé uvoľnenie Jelínkových kasární v Bratislave. Uvoľnenie leteckých kasární   
a pozemkov tankového cvičiska (tankodrom) v Žiline orgánom ľudovej správy. 
Šk. č. 29, 4 listy (488  - 491) 
 
 

rok 1967 
 

  99 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Rozbor práce veliteľstva Východného vojenského okruhu a východiská              
pre splnenie úloh v roku 1968. 
Šk. č. 29, 49 listov (492  - 540) 
 

100 Organizačná oblasť 
Zápis z umiestnenia 6. ženijného pluku v Seredi. Odovzdanie dokumentácie 
stáleho ľahkého opevnenia Bratislava - predmostie a Bratislava - sútok Moravy     
a Dyje Veliteľstvu ženijného vojska 2. vojenského okruhu v roku 1964.  Hlásenie 
o organizačných a dislokačných zmenách k 1. 9. 1967 Východného vojenského 
okruhu. Požiadavky na zabezpečenie prevádzky Výcvikového strediska 
špecialistov letectva v Piešťanoch. Informácia o prevzatí športového areálu          
na Štiavničkách do bezplatnej správy a starostlivosti ministerstva národnej obrany 
pre armádne stredisko „Dukla“. Zápis o prevzatí 2. pontónového práporu             
od 52. pontónového pluku do podriadenosti veliteľstva Stredného vojenského 
okruhu od Východného vojenského okruhu. Rozkaz veliteľa Východného 
vojenského okruhu pre organizačné a dislokačné zmeny útvarov. 
Šk. č. 29, 211 listov (541  - 751) 
 

101 Školenie Vietnamcov  
Stavebné úpravy v kasárni v Českom Těšíne. Správa o výsledkoch z pobytu         
1. turnusu vietnamských občanov v rehabilitačnom stredisku Topoľčany. Plány 
činnosti náčelníka a štábu. Správa o výsledkoch z pobytu 1. turnusu vietnamských 
občanov v rehabilitačnom stredisku Český Tešín. Rozkazy náčelníka 
rehabilitačných stredísk. Situačné plány Duklianskych kasární v Topoľčanoch. 
Grafický prehľad úloh v prípravnom čase. Štatút funkcionárov a pracovníkov 
rehabilitačného strediska v Topoľčanoch. Výsledky kontroly stavu rehabilitačných 
stredísk pre vietnamských občanov. Správy o priebehu jednotlivých turnusov 
rehabilitácie Vietnamcov. Rozkaz k ukončeniu a zrušeniu rehabilitačného 
strediska v Topoľčanoch. Rozkaz k zrušeniu rehabilitačného strediska v Českom 
Těšíne.   
Šk. č. 30, 456 listov (1  - 456) 
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102 Vojenské výcvikové priestory 
Generálny plán k dokončeniu likvidácie kliešťovej kalamity na Lešti. 
Šk. č. 30, 85 listov (457  - 541) 
 

103 Výstavba, stavby a objekty 
Protokoly o odovzdaní a prevzatí objektov ľahkého opevnenia podľa zoznamu 
(zápisy z rokov 1958 a 1961).  
Šk. č. 30, 6 listov (542  - 547) 
 
 
 

rok 1968 
 

104 Cvičenia a štábne nácviky 
Program veliteľského zamestnania príslušníkov technickej správy okruhu. Rozbor 
štábneho nácviku s 2. oddelením chemickej správy. Vyhodnotenie taktického 
cvičenia 220. tankového pluku.  Vyhodnotenie veliteľsko-štábneho cvičenia so 14. 
tankovou divíziou. Vyhodnotenie cvičenia s tankovou divíziou odtrhnutou          
od hlavných síl. 
Šk. č. 30, 102 listov (548  - 649) 
 

105 Kontroly a previerky 
Vyhodnotenie kontroly 52. pontónového pluku. Zápis z kontroly 6. ženijného 
pluku. Zápis z kontroly 14. tankovej divízie. Zápis z prehliadky 2. tankovej 
základne.  Zápis z kontroly 5. tankovej základne. Rozbor kontroly 2. prevádz-
kového práporu. Zápis z previerky prípravy redislokácie a reorganizácie                
k 15. 10. 1968.  
Šk. č. 30, 133 listov (650  - 782) 
 

106 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Hodnotenie bojovej a politickej prípravy v roku 1968 pontónových a ženijných 
útvarov. Vyhodnotenie splnenia úloh ženijným vojskom Východného vojenského 
okruhu v roku 1967.  Vyhodnotenie plnenia úloh 2. okruhovým chemickým 
skladom. Vyhodnotenie splnenia úloh oddelením operačnej a bojovej prípravy      
v roku 1967. Príspevok ženijného oddelenia okruhu do vyhodnotenia bojovej        
a politickej prípravy za rok 1968. Informácia o stave 6. ženijného pluku v Seredi.  
Vyhodnotenie činnosti krajských vojenských ubytovacích a stavebných správ       
v roku 1967. Vyhodnotenie plnenia úloh 2. okruhovým spojovacím skladom         
a opravovňou v roku 1967 a 1968. Vyhodnotenie plnenia úloh 2. radiačným 
strediskom. Rozbor previerky v 2. spojovacej letke. Vyhodnotenie splnenia úloh    
v roku 1968 spojovacím oddelením. Vyhodnotenie bojovej a politickej prípravy    
v 92. pontónovom prápore. Vyhodnotenie plnenia úloh 42. spojovacím práporom   
v roku 1968.   
Štatistický výkaz disciplinárnych odmien a trestov po útvaroch okruhu, č. 004271. 
Hodnotenia výcvikového roka 1968 jednotlivými oddeleniami veliteľstva okruhu. 
Referát veliteľa Východného vojenského okruhu k ukončeniu výcvikového roka 
1968. Správa o činnosti špeciálnej pyrotechnickej skupiny okruhu. Vyhodnotenie 
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pyrotechnickej služby. Rozbor práce veliteľstva okruhu za rok 1968 a metodika 
plnenia úloh v roku 1969. 
Šk. č. 31, 819 listov (1  - 819) 
 

107 Organizačná oblasť 
Realizácia dislokačných zmien  52. pontónového pluku a 2. práporu pásových 
samohybných súlodí zo Slovenska do Čiech. Zriadenie špeciálnej pyrotechnickej 
skupiny dňom 1.4.1968. Udelenie práva na vojenského skúšobného komisára pre 
špecializáciu vodičov. Zrušenie bojovej podpory vojsk Pohraničnej stráže 
jednotkami armády. Rozkaz ministra obrany k organizačným a dislokačným 
zmenám v roku 1968. Zmeny v stálej vojenskej sieti (telefónne a telegrafné 
okruhy). Organizácia Posádkového veliteľstva v Bratislave. Zabezpečenie 
organizačných a dislokačných zmien k 15.10.1968. Plán dislokácie vojsk okruhu  
v nových podmienkach. Rozkaz veliteľa okruhu pre organizačné a dislokačné 
zmeny k 15.10.1968, č. 004502, 004538. Organizačné a dislokačné zmeny            
k 15.10. 1968, č. 004555, 04602. Uvoľnenie objektu pre sovietsku armádu,           
č. 04617. Ubytovanie redislokovaných útvarov  v Poprade, č. 04743. Prevzatie     
3. delostreleckého pluku od 3. motostreleckej divízie do podriadenosti                
13. tankovej divízie, č. 004754. Zrušenie Rehabilitačného strediska č. 2 v Českom 
Těšíne (pozri aj i. č. 101 a 111). Stav bojovej pohotovosti vojsk po organizačných 
zmenách k 15.10.1968. Stav uvoľnenia posádok pre Sovietsku armádu. Súhrnné 
hlásenie o splnení organizačných a dislokačných zmien, č. 004832. Písomnosti 
organizačných a dislokačných zmien s vyobrazením na mapách, č. 004893. 
Protokol o odovzdaní 64. tankového pluku Levice od 14. tankovej divízie            
do podriadenosti 13. tankovej divízie, č. 004977. Pridelenie útvarov bez služby 
delostreleckého vyzbrojovania do technickej starostlivosti. Odovzdanie 60. tan-
kového pluku v Šumperku od 4. tankovej divízie do podriadenosti 14. tankovej 
divízie, č. 004987. Likvidácia rehabilitačných stredísk v Topoľčanoch  a Českom 
Těšíne, č. 05043  (pozri inv. č. 101 a 111). Zápis o odovzdaní 103. tankového 
pluku v Mladej od 13. tankovej divízie do podriadenosti 14. tankovej divízie,       
č. 005591. Riešenie situácie v ženijných a pontónových útvaroch. Hlásenie            
o ukončení likvidácie zrušeného 220. protitankového pluku. Preberanie útvarov     
v Severomoravskom kraji do podriadenosti veliteľstva Stredného vojenského 
okruhu v Tábore. Hlásenie o stave likvidačných prác v 5. tankovej základni. 
Šk. č. 32, 490 listov (1  - 490) 
 

108 Smernice, pokyny, plány a porady 
Rozbor hlavných opatrení na úseku prevádzky, opráv a automobilovej inšpekcie. 
Návrh štatútu radiačného strediska okruhu. Metodické pokyny na analýzu 
mierového systému hlásenia. 
Šk. č. 32, 56 listov (491  - 546) 
 

109 Spisová a  archívna služba 
Vzory podpisov osôb, ktoré preberajú utajované písomnosti zo spisovne. 
Šk. č. 32, 1 list (547) 
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110 Spoločenské udalosti 
Program k slávnostnému odovzdaniu zástavy 10. ženijnému práporu. 
Šk. č. 32, 16 listov (548  - 563) 

 
111 Školenie Vietnamcov 

Správa o priebehu 2. turnusu a ukončení rehabilitácie vietnamských občanov.  
Šk. č. 32, 19 listov (564  - 578) 
 

112 Vojenské výcvikové priestory 
Vyjadrenie k vyvlastneniu časti Vojenského výcvikového priestoru Kamenica   
nad Cirochou na rekreačné účely s vyobrazením na mape. 
Šk. č. 32, 4 listy (579  - 582) 
 

113 Výkazy škôd 
Výkazy škôd na majetku vojenskej správy, ktoré vznikli následkom vstupu armád 
5. štátov Varšavskej zmluvy na územie ČSSR. 
Šk. č. 33, 45 listov (1  - 45) 

 
114 Výstavba, stavby a objekty 

Uvoľnenie objektov 6. delostreleckej základne v Olomouci pre potreby Fakultnej 
nemocnice v Olomouci. Schválenie projektov na úpravu pivničných priestorov    
na kryty pre 5. tankovú základňu. Hlásenie o vykonaní zvláštnych prác                
na objektoch stáleho opevnenia v Severomoravskom kraji s vyobrazením na mape, 
č. 03977. Vybudovanie úkrytov na Donovaloch a Martinských Holiach. 
Dokumentácia strelníc v Krnove, Opave, Lipníku a Valašskom Meziříčí. 
Šk. č. 33, 17 listov (60  - 76) 
 

115 Zlepšovateľské hnutie 
Výkaz zlepšovateľského hnutia za rok 1967.  Zlepšovacie návrhy predložené        
na rozšírenie. Hlásenia o zlepšovateľskej činnosti za 1. polrok 1968. Výkaz           
o vynálezoch a zlepšovateľskom hnutí za rok 1968. 
Šk. č. 33, 184 listov (77  - 260) 
 

116 Zdravotníctvo 
Hlásenie o činnosti rehabilitačných stredísk Topoľčany a Český Těšín (pozri i.č. 
101 a 111). 
Šk. č. 33, 18 listov (261  - 278) 
 
 

rok 1969 
 

117 Informačný systém 
Stav a perspektíva práce Oddelenia vojenských informácií Východného 
vojenského okruhu. 
Šk. č. 33, 41 listov (279  - 319) 
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118 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- samovraždy, 
- pokusy o samovraždy a vyšetrovacie zápisy, 
- dopravné nehody, 
- zranenia a usmrtenia osôb pri služobnej a neslužobnej činnosti, 
- výtržnosti mimo objektov kasární. 
Šk. č. 33, 401 listov (320  - 720), čísla 09170/1 až 09170/77 
Šk. č. 34, 237 listov (1  - 237), čísla 09170/78 až 09170/96 
 

119 Organizačná oblasť 
Doklad o výsledkoch prieskumov k zabezpečeniu dislokácie Sovietskej armády    
a redislokácii vlastných vojsk. Návrh na rozmiestnenie 13. tankovej divízie. Zápis 
o odovzdaní 2. práporu pásových samohybných súlodí (6930 Sereď)                    
od Východného vojenského okruhu do podriadenosti veliteľovi Stredného 
vojenského okruhu. Hlásenie o ukončení likvidácie zrušenej 5. tankovej základne 
(4305 Opava). Informačná správa o uvoľnení budovy Vojenskej školy Jána Žižku 
Bratislava  (Lafranconi) pre potreby civilných vysokých škôl. Zápis o odovzdaní 
Vojenskej spojovacej správy Banská Bystrica od Správy spojovacieho vojska 
MNO-GŠ do podriadenosti veliteľa Východného vojenského okruhu. Zápis           
o odovzdaní Vojenskej spojovacej správy Bratislava do podriadenosti veliteľa 
Východného vojenského okruhu. 
Šk. č. 34, 90 listov (238  - 327) 
 

120 Personálna oblasť 
Vrátenie pomôcok vojenského skúšobného komisára. Odovzdanie funkcie 
náčelníka Vojenskej spojovacej správy Košice do podriadenosti veliteľa 
Východného vojenského okruhu. 
Šk. č. 34, 4 listy (328  - 331) 
 

121 Spisová a archívna služba 
Vzory podpisov osôb preberajúcich utajované písomnosti zo spisovne. 
Šk. č. 34, 1 list (332) 
 

122 Vojenské výcvikové priestory 
Štatút Vojenského výcvikového priestoru Lešť. Zápis o odovzdaní Vojenského 
výcvikového priestoru Turecký vrch od Ženijného technického učilišťa Bratislava 
do podriadenosti Východného vojenského okruhu. 
Šk. č. 34, 35 listov (333 - 367) 
 
 

rok 1970 
 

123 Finančná služba 
Analýza finančného oddelenia a finančnej služby okruhu. Odškodnenie 
smrteľného úrazu pri leteckej nehode kpt. Václava Loukotu. 
Šk. č. 34, 83 listov (368 - 450) 
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124 Mimoriadne udalosti 
Vyšetrovací spis v trestnej veci proti voj. Mariánovi Jelokovi. 
Šk. č. 34, 85 listov (451 - 535) 

 
125 Spisová a archívna služba 

Vzory podpisov osôb, ktoré preberajú utajované písomnosti zo spisovne. 
Šk. č. 34, 1 list (536) 
 

126 Vojenské výcvikové priestory 
Zápis o odovzdaní Vojenského výcvikového priestoru Kežmarok so sídlom           
v Poprade do podriadenosti 60. tankového pluku. 
Šk. č. 34, 4 listy (537  - 540) 
 
 

Obyčajné písomnosti! 

 
rok 1950 
 
127 Mimoriadne udalosti 

Zranenie pána Aloisa Chlupatého z Ostravy tankom a náhrada škody.  
Šk. č. 34, 114 listov (541  - 654) 
 

rok 1951 
 
128 Mimoriadne udalosti 

Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- samovraždy, 
- pokusy o samovraždy a vyšetrovacie zápisy, 
- dopravné nehody, 
- zranenia a usmrtenia osôb pri služobnej a neslužobnej činnosti, 
- regresné náhrady. 
Šk. č. 34, 286 listov (655  - 940) 
 

rok 1953 
 

129 Zlepšovateľské hnutie 
Zlepšovací návrh predložený na schválenie.  Písomnosti okruhovej konferencie 
zlepšovateľov. 
Šk. č. 35, 47 listov (1  - 47) 
 

rok 1955 
 

130 Organozačná oblasť 
Hlásenie o likvidácii vojenských hudieb okruhu.  Havária auta Tatra 111 s prís-
lušníkmi hudby 54. streleckého pluku. 
Šk. č. 35, 10 listov (48  - 57) 
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131 Zlepšovateľské hnutie 
Zlepšovacie návrhy predložené na posúdenie, schválenie a vyplatenie odmien 
autorom. 
Šk. č. 35, 78 listov (58  - 135) 
  
 

rok 1957 
 

132 Spoločenské udalosti 
Menné zoznamy darcov a potvrdenky o poukázaní finančných prostriedkov         
na fond solidarity. Zápisnica o rokovaní investičnej komisie o vodnom diele 
Wolfsthal - Bratislava. 
Šk. č. 35, 24 listov (136  - 159) 
 

133 Zlepšovateľské hnutie 
Vyhodnotenie zlepšovateľského hnutia. Zlepšovacie návrhy predložené               
na posúdenie, schválenie a vyplatenie odmien autorom. Vyhlásenie tematických 
úloh pre vynálezcov a zlepšovateľov na rok 1958. Písomnosti z konferencie 
zlepšovateľov a vynálezcov 2. vojenského okruhu. 
Šk. č. 35, 181 listov (160  - 340) 
 
 
rok 1958 

 
134 Zlepšovateľské hnutie 

Písomnosti súťaže o najlepší útvar a najlepšieho zlepšovateľa roka 1957                 
s fotografiami zlepšovateľov. Výkaz zlepšovateľského hnutia. Predložený zlep-
šovací návrh na rozhodnutie. 
Šk. č. 35, 118 listov (341  - 458) 
 
 

rok 1959 
 

135 Zlepšovateľské hnutie 
Predloženie zlepšovacích návrhov na rozhodnutie. 
Šk. č. 35, 27 listov (459  - 485) 
 
 

rok 1961 
 

136 Zlepšovateľské hnutie 
Oznámenia rozhodnutí o predložených zlepšovacích návrhoch. Postúpenie 
zlepšovacích návrhov na rozšírenie. Vyplatenie odmien autorom prijatých 
zlepšovacích návrhov. 
Šk. č. 35, 62 listov (486  - 547) 
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rok 1962 
 

137 Zdravotníctvo 
Rozhodnutie o náhrade škody mjr. Jiřímu Veselému. Rozhodnutie o prihláške       
na náhradu škody voj. Radomírovi Zálešákovi. 
Šk. č. 35, 3 listy (548  - 550) 
 

138 Zlepšovateľské hnutie 
Zlepšovacie návrhy predložené na schválenie, rozšírenie a vyplatenie odmeny 
autorom. 
Šk. č. 35, 46 listov (551  - 596) 
 
 

rok 1963 
 

139 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravnej nehody, 
- zranenia a usmrtenia osôb pri služobnej a neslužobnej činnosti, 
- regresné náhrady. 
Šk. č. 35, 3 listy (597  - 599) 
 

140 Zdravotníctvo 
Žiadosť o finančnú podporu voj. Stanislav Šmejkal v čase zníženej pracovnej 
schopnosti. 
Šk. č. 35, 4 listy (600  - 603) 
 

141 Zlepšovateľské hnutie 
Vyhodnotenie zlepšovateľského hnutia v roku 1962 a udelenie odznaku „Vojenský 
zlepšovateľ“. Rozhodnutie o zlepšovacom návrhu. 
Šk. č. 35, 23 listov (604  - 626) 
 
 

rok 1965 
 

142 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravnej nehody, 
- zranenia a usmrtenia osôb pri služobnej a neslužobnej činnosti, 
- regresné náhrady. 
Šk. č. 36, 138 listov (1  - 138) 
 

143 Vojenská výpomoc 
Prehľad výpomocí národnému hospodárstvu poskytnutých Vojenským útvarom 
1743 Banská Bystrica. 
Šk. č. 36, 6 listov (139  - 144) 
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144 Zdravotníctvo 
Odškodnenie pracovného úrazu voj. Ivana Šenkeryho. Žiadosť o odškodnenie 
úrazu voj. Josefa Dudáša. 
Šk. č. 36, 18 listov (145  - 162) 
 
 

rok 1966 
 

145 Finančná služba 
Inšpektorské osvedčenia k povoleniu odpisu škôd z knihy škôd na účet štátu. 
Šk. č. 36, 2 listy (163, 164) 
 
 

146 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o dopravných nehodách. Prešetrenie odškodnenia úrazu voj. 
Jána Baľu. 
Šk. č. 36, 62 listov (165  - 226) 
 

147 Spoločenské udalosti 
Zabezpečenie nácviku k májovej prehliadke a fotografie výcviku. 
Šk. č. 36, 43 listov (227  - 269) 
 

148 Výstavba, stavby a objekty 
Výstavba autoservisu „Fiat“ vo Zvolene. 
Šk. č. 36, 3 listy (270  - 272) 
 

149 Zdravotníctvo 
Uplatnenie nároku na náhradu výdavkov spojených s úrazom voj. Ivana Šimku. 
Rozhodnutie o prihláške na náhradu škody pplk. MUDr. Stanislava Rúznara. 
Rozhodnutie o náhrade škody voj. Ericha Strumienskeho. 
Šk. č. 36, 31 listov (273  - 303) 
 

150 Zlepšovateľské hnutie 
Predloženie zlepšovacích návrhov na schválenie, vyplatenie odmeny autorom        
a rozšírenie v útvaroch okruhu.  
Šk. č. 36, 29 listov (304  - 332) 
 
 

rok 1967 
 

151 Finančná služba 
Inšpektorské osvedčenia k odpisu škôd z knihy škôd na účet štátu. Prevod 
pohľadávok. Rozhodnutie o odvolaní proti regresnej náhrade.  
Šk. č. 36, 8 listov (334  - 341) 
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152 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia útvarov o dopravných nehodách.  
Šk. č. 36, 57 listov (342  - 408) 
 

153 Personálna oblasť 
Prešetrenie škody v súvislosti s rozviazaním pracovného pomeru s občianskou 
pracovníčkou Martou Illešovou.  
Šk. č. 36, 7 listov (409  - 416) 
 

154 Vojenské výcvikové priestory 
Zápis z rokovania k odstráneniu kliešťovej kalamity vo Vojenskom výcvikovom 
priestore Lešť. 
Šk. č. 36, 2 listy (417, 418) 
 

155 Výstavba, stavby a objekty 
Úprava využívania objektov vojenskej správy vzhľadom k územnému plánu 
Bratislavy. Úprava kasární Jaslo v Přerove. 
Šk. č. 36, 8 listov (419  - 426) 
 

156 Zdravotníctvo 
Žiadosti, sťažnosti a prešetrenia odškodnenia úrazov. 
Šk. č. 36, 27 listov (427  - 453) 
 
 

rok 1968 
 

157 Finančná služba 
Inšpektorské osvedčenia k odpisu škôd z knihy škôd na účet štátu. Žiadosť Alojza 
Bobockého o odpustenie pohľadávky. Odvolanie proti rozhodnutiu o vrátenie 
služobného príjmu v nemoci. Žiadosti o finančnú náhradu nákladov za pohreb 
tragicky zosnulých vojakov. 
Šk. č. 36, 59 listov (454  - 512) 
 

158 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach z oblasti: 
- dopravných nehôd, 
- úrazov v pracovnom a mimopracovnom čase, 
- tragické úmrtia.  
Šk. č. 37, 450 listov (1  - 450) 
 

159 Smernice, pokyny, plány a porady 
Prijatý postup pre vyplatenie prémií občianskym zamestnancom vo Vojenskom 
útvare 5728 Olomouc. 
Šk. č. 37, 11 listov (451  - 461) 
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160 Školenie Vietnamcov 
Rozkazy náčelníka rehabilitačného strediska v Topoľčanoch a Českom Těšíne. 
Šk. č. 37, 4 listy (462  - 465) 
 

161 Školy a kurzy 
Vyhodnotenie písomných prác účastníkov kurzu MEPRO. Zápis o triednych 
skúškach rádiotelegrafistov od ženijných útvarov okruhu. Výsledky skúšok 
vodičov tankov na 1. triedu. 
Šk. č. 37, 10 listov (466  - 475) 
 

162 Veterinárna oblasť 
Návrhy na vyradenie služobných psov. 
Šk. č. 37, 4 listy (476  - 479) 
 

163 Vojenská výpomoc 
Vyžiadanie pyrotechnického prieskumu terénu v katastri obce Svodín. 
Pyrotechnické práce v obci Stará Bystrica. Spresnenie plánu činnosti špeciálnej 
pyrotechnickej skupiny. Špeciálna pyrotechnická skupina. Podklady k pyrotech-
nickým prácam vo Veľkých Terikovciach. Pyrotechnický prieskum staveniska 
plynovodu pri obci Jelšavská Teplica. 
Šk. č. 37, 22 listov (480  - 501) 
 

164 Výstavba, stavby a objekty 
Listy štátnym a straníckym funkcionárom k riešeniu bytovej situácie po redis-
lokácii útvarov. 
Šk. č. 37, 7 listov (502  - 508) 
 

165 Zdravotníctvo 
Zápis o reorganizácii posádkovej polikliniky v posádke Trenčín.  Žiadosti  o od-
škodnenie úrazov.  
Šk. č. 37, 2 listy (509, 510) 
 

166 Zlepšovateľské hnutie 
Vyhodnotenie zlepšovateľskej činnosti za rok 1967 a úlohy na rok 1968. 
Predložené zlepšovacie návrhy na schválenie, rozšírenie a vyplatenie odmeny 
autorom. 
Šk. č. 37, 85 listov (511  - 595) 
 

167 Ženijné vojsko 
Pokyny Správy ženijného vojska pre spracovanie histórie ženijného vojska.  
Šk. č. 38, 22 listov (1  - 22) 
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rok 1969 
 

168 Finančná služba 
Povolenia k odpisu škôd, žiadosti o odpustenie regresnej náhrady, inšpektorské 
osvedčenia na odpis škody na účet štátu, odvolania proti rozhodnutiam a pre-
šetrenia úrazov. 
Jednorazové odškodné za úrazy a peňažné výpomoci rodinám pozostalých          
po vojenských osobách. 
Šk. č. 38, 114 listov (23  - 146) 
 

169 Mimoriadne udalosti 
Dopravné nehody s účasťou vojenských osôb a spisová dokumentácia k nim. 
Šk. č. 38, 106 listov (147  - 252) 
 

rok 1970 
 

170 Finančná služba 
Žiadosti o priznanie finančnej podpory po predčasne zosnulých vojenských 
osobách. Odvolania proti rozhodnutiam k náhrade škody. Povolenia odpisu škody 
na účet štátu. Posúdenie poruchy zdravia v súvislosti so službou  v armáde. 
Šk. č. 38, 61 listov (253  - 313) 
 

171 Mimoriadne udalosti 
Dopravné nehody s účasťou vojenských osôb a spisový materiál k nim. 
Šk. č. 38, 168 listov (314  - 481) 
 

172 Personálna oblasť 
Doriešenie mzdového zabezpečenia pracovníkov ubytovacej a stavebnej služby     
a zvýšenie tabuľkových počtov občianskych pracovníkov Vojenskej správy budov 
0805 Bratislava. 
Šk. č. 38, 2 listov (482, 483) 
 

rok 1959 
 

173 Zdravotníctvo 
Protokoly o úrazoch a zápisnice z výpovede svedkov. 
Šk. č. 39, 5 listov (1  - 5) 
 

rok 1960 
 
174 Zdravotníctvo 

Protokoly o úrazoch s veliteľským vyšetrením príčiny úrazu. 
Šk. č. 39, 4 listy (6  - 9) 
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rok 1964 
 
175 Zdravotníctvo 

Vyšetrenie pracovných úrazov a ich odškodnenie. 
Šk. č. 39, 9 listov (10  - 18) 
 

rok 1966 
 

176 Zdravotníctvo 
Vyšetrenie pracovných úrazov a lekársky nález. 
Šk. č. 39, 2 listy (19, 20) 
 

rok 1967 
 

177 Zdravotníctvo 
Protokoly o úrazoch a osvedčenia o chorobe. 
Šk. č. 39, 210 listov (21  - 230) 

 
rok 1968 
 
178 Zdravotníctvo 

Protokoly o úrazoch a osvedčenia o chorobe. 
Šk. č. 39, 78 listov (231  - 308) 

 
 

rok 1969 
 
179 Zdravotníctvo 

Protokoly o úrazoch a osvedčenia o chorobe. 
Šk. č. 39, 145 listov (309  - 453) 
 

rok 1970 
 
180 Zdravotníctvo 

Protokoly o úrazoch a osvedčenia o chorobe. 
Šk. č. 39, 181 listov (454  - 634) 
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C/ Veliteľstvo delostrelectva 
 

Dôverné písomnosti! 

 
rok 1950 
 
181 Výstavba, stavby a objekty 

Situačné náčrty posádkových muničných skladov. 
Šk. č. 40, 146 listov (1  - 146) 
 

rok 1951 
 

182 Disciplína, sťažnosti a ich riešenie 
Rozbor disciplíny, smernice pre upevnenie disciplíny a hlásenie stavu disciplíny  
na ministerstvo národnej obrany. 
Šk. č. 40, 14 listov (147  - 160) 
 

183 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Zápis z previerky bojovej prípravy v 6. delostreleckej brigáde Kežmarok               
a Podolinec. Vyhodnotenie bojovej prípravy protilietadlového delostrelectva       
za zimné obdobie a smernice pre bojovú prípravu na letné obdobie. Výsledky 
bojovej prípravy útvarov delostrelectva 4. armádneho zboru. 
Šk. č. 40, 47 listov (161 - 207) 
 

184 Organizačná oblasť 
Reorganizácia delostrelectva 4. armádneho zboru Brno. Nedostatky                        
v reorganizácii útvarov 13. a 14. divízie a Muničného skladu Popovice                 
pri Kunoviciach. Reorganizácia 13. a 14. pešej divízie. Hlásenia o priebehu 
reorganizácie delostreleckých útvarov. Návrh na reorganizáciu Veliteľstva 
delostrelectva 2. vojenského okruhu. Reorganizácia 260. protilietadlového pluku 
Moravský Krumlov. Reorganizácia 5. zbrojnice Brno a 6. zbrojnice Olomouc. 
Šk. č. 40, 207 listov (208  - 414) 
 

185 Personálna oblasť 
Prepustenie zo školy a odňatie charakteru ašpirant slob. Zdenkovi Ružičkovi. 
Prehľad o orgánoch delostreleckého spravodajstva. 
Šk. č. 40, 12 listov (415  - 426) 
 

186 Školy a kurzy 
Smernice pre zriadenie poddôstojníckej školy delostrelectva. Zriadenie 
poddôstojníckych škôl so skráteným výcvikom. Určenie dôstojníkov do kurzu pre 
odborných pyrotechnikov. 
Šk. č. 40, 26 listov (427  - 452) 
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187 Výstavba, stavby a objekty 
Zoznam verejných protileteckých úkrytov v  pôsobnosti Krajského vojenského 
veliteľstva Nitra. 
Šk. č. 40, 5 listov (453  - 457) 
 

rok 1952 
 

188 Kontroly a previerky 
Zápis z previerky bojovej a politickej prípravy 260. protilietadlového pluku 
Moravský Krumlov. Zápis z inšpekčnej prehliadky bojovej a politickej prípravy    
v 6. ťažkej delostreleckej brigády v rámci  cvičenia  „952“ Stará Voda. 
Šk. č. 40, 164 listov (458  - 621) 
 

189 Mimoriadne udalosti 
Nariadenie prešetriť mimoriadne udalosti v útvaroch delostrelectva. Dopravná 
nehoda so zranením civilnej osoby z Piešťan. Zranenie vojaka Pipicha                 
pri ukážkach delostreleckej paľby. 
Šk. č. 40, 14 listov (622  - 635) 
 

190 Organizačná oblasť 
Spolupráca útvarov protilietadlového delostrelectva s letectvom. Premiestnenie 
260 protilietadlového pluku z Moravského Krumlova do Bučovic. Zriadenie 
leteckých detachementov z lietadiel C-104. Reorganizácia vojenského súdnictva. 
Odovzdanie materiálu po zrušení Školy na dôstojníkov v zálohe protilietadlového 
delostrelectva. Zápis z rokovania o zriadení optickej dielne   pri 6. delostreleckej 
základni Olomouc. Hlásenie o likvidácii Školy na dôstojníkov v zálohe 
plukovného delostrelectva. Likvidácia Školy dôstojníckeho dorastu Bratislava - 
Dvorník.  
Šk. č. 40, 56 listov (636  - 691) 
 

191 Personálna oblasť 
Zápis o odovzdaní a prevzatí funkcie veliteľa 44. delostreleckého pluku. 
Šk. č. 40, 58 listov (692  - 759) 
 

192 Súťaž a záväzky 
Vyhodnotenie súťaženia delostreleckých dielní vojenských útvarov. 
Šk. č. 41, 127 listov (1  - 127) 
 

193 Stranícko-politická práca 
Hodnotenie stranícko-politickej práce v jednotkách 83. protilietadlovej divízie 
počas pobytu vo Vojenskom výcvikovom tábore Kežmarok 
Šk. č. 41, 9 listov (128  - 136) 
 

194 Školy a kurzy 
Zriadenie poddôstojníckych škôl pre vojakov základnej služby a poddôstojníkov    
z povolania. 
Šk. č. 41, 40 listov (137  - 176) 
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195 Výstavba, stavby a objekty 
Zápis z rokovania o rozdelení priestorov po Škodových závodoch v Brne. 
Šk. č. 41, 3 listy (177  - 179) 
 

196 Zlepšovateľské hnutie 
Predloženie zlepšovacích návrhov na schválenie a vyplatenie odmien autorom 
návrhov. 
Šk. č. 41, 22 listov (180  - 201) 
 
 

rok 1953 
 
197 Cvičenia a štábne nácviky 

Rozbor cvičenia 260. protilietadlového pluku a smernice pre vykonávanie ostrých 
strelieb.  
Šk. č. 41, 63. listov (202  - 264) 
 

198 Disciplína, sťažnosti a ich riešenie 
Riešenie kapitána Štefana Rybku od 10. pešej divízie.  
Šk. č. 41, 44 listov (265  - 308) 
 

 199 Kontroly a previerky 
Zápis z prehliadky bojovej a politickej prípravy v súčastiach 10. pešej divízie. 
Šk. č. 41, 22 listov (309  - 330) 
 

200 Organizačná oblasť 
Nariadenie pre organizáciu vojskovej hlásnej služby. Pokyny pre organizovanie 
vojskovej hlásnej služby. Likvidácia výcvikového výsadkového strediska. 
Šk. č. 41, 58 listov (331  - 388) 
 

201 Smernice, pokyny, plány a porady 
Smernice pre hodnotenie súťaže veliteľov oddielov pri taktickom cvičení 
spojenom s riadením streľby.  
Šk. č. 41, 2 listy (389, 390) 
 

202 Súťaž a záväzky 
Súťažné listy pre priamu streľbu na tanky s priloženými fotografiami obslúh 
a protitankového dela. 
Šk. č. 41, 49 listov (391 - 439) 
 

203 Zlepšovateľské hnutie 
Vyhotovenie veliteľského stola pre riadenie paľby protilietadlovej divízie a pluku. 
Návrh elektrického pečatidla na pečatenie voskom. 
Šk. č. 41, 21 listov (440 - 460) 
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rok 1954 
 

204 Spisová a archívna služba 
Podpisové vzory príslušníkov veliteľstva delostrelectva 2. vojenského okruhu 
oprávnených preberať utajované písomnosti zo spisovne veliteľstva. 
Šk. č. 41, 4 listy (461 - 464) 
 

205 Súťaž a záväzky 
Súťažné listy pre priamu streľbu na tanky s priloženými smernicami                     
na hodnotenie. 
Šk. č. 41, 83 listov (465  - 547) 
 

206 Vojenské a nevojenské periodiká 
Príspevok “Činnosť delostrelectva v horách“ do periodika Vojenská myseľ. 
Šk. č. 41, 25 listov (548  - 572) 
 

207 Vojenské výcvikové priestory 
Územný plán Vojenského výcvikového priestoru Kamenica nad Cirochou              
s vyobrazením na mape, č. 053010. Doplnenie územného plánu č. 053010. 
Hlásenie o prevzatí Vojenského výcvikového priestoru Kamenica nad Cirochou do 
správy Veliteľstva 2. vojenského okruhu. Výstavba vo Vojenskom výcvikom 
priestore Kamenica nad Cirochou. Zápisnica o uvoľnení niektorých lesných častí 
zo správy Vojenských lesov a majetkov Kamenica nad Cirochou. 
Šk. č. 41, 84 listov (573  - 686) 
 

rok 1955 
 

208 Cvičenia a štábne nácviky 
Prednáška k delostreleckému zabezpečeniu prielomu druhého pásma obrany 
streleckým zborom, rozvinutie prielomu s násilným prechodom vodného toku       
a zabezpečenie boja s prisunovanými mechanizovanými jednotkami nepriateľa. 
Šk. č. 42, 40 listov (1 - 40) 
 

209 Spisová a archívna služba 
Pridelenie rozsahu čísiel písomností pre zložky veliteľstva 2. vojenského okruhu 
na rok 1955. 
Šk. č. 42, 1 list (41) 
 
 

rok 1956 
 

210 Mimoriadne udalosti 
Prehľad mimoriadnych udalostí delostreleckých útvarov a zväzkov v zimnom 
období 1955/1956. Štatistické výkazy mimoriadnych udalostí, disciplíny                
a disciplinárnej praxe od podriadených delostreleckých útvarov. Hlásenia 
mimoriadnych udalostí Veliteľstvu delostrelectva. 
Šk. č. 42, 83 listov (42  - 124) 
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211 Organizačná oblasť 

Zápis o zrušení 44. delostreleckého pluku a presťahovaní do Brezna,                     
č. 00253304. 
Šk. č. 42, 116 listov (125  - 240) 
 

212 Spisová a archívna služba 
Pridelenie rozsahu čísiel písomností pre zložky veliteľstva 2. vojenského okruhu 
na rok 1956. 
Šk. č. 42, 1list (241) 
 

rok 1957 
 

213 Organizačná oblasť 
Zápis o odovzdaní 311. strážnej roty a  Okruhového muničného skladu Manerov   
z podriadenosti 5. delostreleckej základne Brno do podriadenosti 2. vojenského 
okruhu - 6. delostreleckej základne Olomouc. Zápis o odovzdaní Muničného 
skladu Medlánky z podriadenosti 5. delostreleckej základne do podriadenosti       
6. delostreleckej základne. Zápis o odovzdaní Okruhového skladu munície Poprad 
a 315. strážnej roty z podriadenosti MNO - veliteľstvo delostrelectva                       
(8. delostreleckej základne) do podriadenosti 2. vojenského okruhu                      
(7. delostreleckej základne).  
Šk. č. 42, 53 listov (242  - 294) 
 

rok 1958 
 

214 Spisová a archívna služba 
Podpisové vzory funkcionárov Ministerstva národnej obrany (MNO), Veliteľstva 
delostrelectva a Správy delostreleckého vyzbrojovania poverených podpisovaním 
poukazov na výdaj munície a výbušnín zo skladov MNO-VD. 
Šk. č. 42, 4 listy (295  - 298) 
 

rok 1960 
 

215 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Doklad o služobnej činnosti oddelenia delostreleckého vyzbrojovania v roku 1960. 
Šk. č. 42, 8 listov (299  - 306) 
 

216 Školy a kurzy 
Dokumentácia kurzu pomocníkov pyrotechnikov pri veliteľstve 2. vojenského 
okruhu v roku 1960. 
Šk. č. 42, 23 listov (307  - 329) 
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Obyčajné písomnosti! 

 
rok 1958 

 
217 Školy a kurzy 

Povolenie kurzu pyrotechnikov ľudových milícií, rozvrh zamestnaní a zoznam 
vydaných osvedčení. 
Šk. č. 42, 9 listov (330  - 338) 
 

218 Zlepšovateľské hnutie 
Zlepšovacie návrhy určené k vráteniu, schváleniu, zavedeniu a vyplateniu odmien. 
Šk. č. 42, 25 listov (339  - 363) 
 

rok 1959 
 

219 Zlepšovateľské hnutie 
Vrátenie zlepšovacieho návrhu zameraného na opravu vzduchoviek vojenskému 
útvaru. 
Šk. č. 42, 9 listov (364  - 372) 
 

rok 1961 
 

220 Zlepšovateľské hnutie 
Zavedenie zlepšovacieho návrhu „Projekčná strelnica“ pre potreby delostrelectva. 
Šk. č. 42, 6 listov (373  - 378) 
 

rok 1962 
 

221 Zlepšovateľské hnutie 
Odmena za zlepšovací návrh „Pomôcka pre poddôstojníka delostrelectva“. 
Šk. č. 42, 6 listov (379  - 384) 
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D/ Oddelenie tankového a mechanizovaného vojska 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 

 
rok 1951 

 
222 Organizačná oblasť 

Reorganizácia tanko-samohybných rôt. Reorganizácia 13. a 14. pešej divízie. 
Šk. č. 42,  22 listov (385  - 406) 

 
223 Školy a kurzy 

Zriadenie a určenie smerných počtov žiakov Školy dôstojníkov v zálohe 
tankového vojska v Martine. Smernice pre zriadenie poddôstojníckej školy 
pechoty. 
Šk. č. 42,  13 listov (407  - 419) 
 

rok 1952 
 

224 Personálna oblasť 
Zápis o odovzdaní  a prevzatí funkcie veliteľa tankového a mechanizovaného 
vojska 2. vojenského okruhu, č. 0035099,  035136 a 0036515.  
Šk. č. 42,  38 listov (420  - 467) 
 

225 Spoločenské udalosti 
Určenie jednotiek vystupujúcich na vojenskej prehliadke 9. mája 1952 v Bratis-
lave, Brne a Ostrave. 
Šk. č. 42,  9 listov (468  - 477) 
 

rok 1953 
 

226 Cvičenia a štábne nácviky 
Hodnotenie veliteľa a štábu tankového a mechanizovaného vojska 2. armádneho 
zboru. Rozbor cvičení 953 s vojskom  I. a II. časť. Rozbor armádneho operačného 
cvičenia 2. vojenského okruhu v teréne so spojovacími prostriedkami,                   
č. 00138239. 
Šk. č. 42,  136 listov (478  - 613) 
 

227 Mimoriadne udalosti 
Hlásenie o mimoriadnych udalostiach od 36. mechanizovaného pluku. Zranenie 
por. tank. Františka Kroulíka. Predloženie úmrtného listu por. tank. Lubomíra 
Jakischa. Havárie bojovej techniky a dopravné nehody s účasťou vojenských osôb. 
Zranenia, úmrtia a samovraždy vojenských osôb.  
Šk. č. 42,  75 listov (614  - 688) 
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228 Organizačná oblasť 
Správa o reorganizácii tankových a mechanizovaných jednotiek 2. vojenského 
okruhu.  
Šk. č. 42,  2 listy (689, 690) 
 

rok 1954 
 

229 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia o dopravných nehodách s účasťou vojenských osôb. Zranenia a úmrtia 
vojenských osôb.   
Šk. č. 42,  15 listov (691  - 705) 
 

230 Organizačná oblasť 
Určenie 1. pevnostného práporu do materiálnej starostlivosti. 
Šk. č. 42,  1 list (706) 

 
rok 1955 

 
231 Organizačná oblasť 

Prevod niektorých útvarov letectva do materiálnej starostlivosti 2. vojenského 
okruhu. 
Šk. č. 42,  1 list (707) 
 

 
 
 

Obyčajné písomnosti. 
 

 
rok 1952 

 
232 Mimoriadne udalosti 

Zranenia a úmrtia vojenských osôb. Dopravné nehody vojenských vozidiel.  
Šk. č. 42,  26 listov (708  - 733) 
 
 

rok 1953 
 

233 Mimoriadne udalosti 
Usmrtenie a zranenia vojenských osôb. Dopravné nehody vojenských vozidiel. 
Šk. č. 42,  42 listov (734  - 775) 
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E/ Ženijné oddelenie 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 

 
rok 1951 

 
234 Mimoriadne udalosti 

Zranenie por. Jána Beňoviča a slob. v zál. Rudolfa Matýska pri odmínovacích 
prácach. Zranenie por. žen. tech. Františka Hurtoša, por. žen. tech. Pavla Floriana 
a civilného zamestnanca Jána Martáka pri ničení vytriedených rozbušiek.  
Šk. č. 43,  21 listov (1  - 21) 
 

235 Odmínovacie práce 
Návrh náčelníka ženijného vojska 2. vojenského okruhu na personálne 
zabezpečenie odmínovania. Smernice a organizácia odmínovania. Odmínovanie     
a likvidovanie vrakov bojovej techniky v priestore Dukly. Doplnky  k smerniciam 
na odmínovanie. Nariadenie náčelníka generálneho štábu na odmínovanie v roku 
1951. Plán odmínovania pre rok 1951. Hlásenia o vykonaných prácach                   
a upresňujúce plány práce s oleátmi. Záverečná správa o odmínovaní v roku 1951. 
Šk. č. 43,  205 listov (22  - 236) 
  

236 Organizačná oblasť 
Odovzdanie Ženijného skladu 4 do podriadenosti 2. ženijného skladu v Novom 
Meste nad Váhom. Reorganizácia ženijných útvarov. Premiestnenie 6. ženijného 
práporu z Brna do Břeclavi. 
Šk. č. 43,  38 listov (237  - 264) 
 

237 Vojenské výcvikové priestory 
Budovanie výcvikových priestorov a požiadavky na spracovanie plánov budovania 
a ich údržby. 
Šk. č. 43,  3 listy (265  - 267) 
 

238 Vojenská výpomoc 
Poskytnutie vojenského pracovného oddielu na spevňovanie hrádze rieky Opavice 
v Třeboviciach pri elektrárni. Prieskum podzemných chodieb v Olomouci a jeho 
okolí. 
Šk. č. 43,  17 listov (268  - 284) 
 

239 Výstavba, stavby a objekty 
Popisy podzemných priestorov a úkrytov v pôsobnosti 2. vojenského okruhu,        
č. 00202173. Prehľad mostov a brodov na riekach Váh, Nitra a Dunaj so zakres-
lením na mapách, č. 010356. 
Šk. č. 43,  399 listov (285  - 683) 
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rok 1952 
 

240 Doplnkové zvláštne zariadenia mostov 
Úpravy mostov na umiestnenie zvláštnych zariadení s priloženým výpočtom 
potreby materiálu a osôb k zvláštnym prácam.  
Šk. č. 44,  52 listov (1  - 52) 
 

241 Mimoriadne udalosti 
Hlásenie výsledku vyšetrovania nehody vzniknutej pri cvičení poddôstojníckej 
školy 64. ženijného pluku na rieke Váh. 
Šk. č. 44,  9 listov (53  - 61) 
 

242 Odmínovacie práce 
Hlásenie o odmínovaní železničnej trate z Lupkova do Humenného. Likvidácia 
mínového poľa v Uherskom Hradišti. 
Šk. č. 44,  12 listov (62  - 73) 
 

243 Organizačná oblasť 
Reorganizácia vojenského súdnictva. Zriadenie Ženijného stavebného skladu        
v Znojme (priestory zajateckého tábora). Návrh na premiestnenie ženijných 
útvarov mimo Komárno.  
Šk. č. 44,  15 listov (74  - 88) 

 
244 Personálna oblasť 

Zápis o odovzdaní funkcie náčelníka ženijného vojska 2. vojenského okruhu. 
Šk. č. 44,  4 listy (89  - 92) 
 

245 Školy a kurzy 
Dočasný štatút o poddôstojníckych školách ženijného vojska 2. vojenského 
okruhu. 
Šk. č. 44,  6 listov (93  - 98) 
 

246 Vojenská výpomoc 
Ochranné opatrenia proti povodniam, č. 0848. Technická správa o záchranných 
prácach na Váhu.  
Šk. č. 44,  236 listov (99  - 335) 
 

247 Výstavba, stavby a objekty 
Evidencia stavieb, cvičísk a skladov používaných 64. ženijným plukom  v Seredi, 
č. 0041331. Evidencia stavieb, náčrtky budov a objektov v užívaní ženijných 
útvarov 1. armádneho zboru, č. 0041332. Evidencia stavieb, ubytovacích, 
skladovacích a výcvikových priestorov v používaní útvarov 4. armádneho zboru, 
č. 0041367. Dodatok k evidencii stavieb 4. armádneho zboru, č. 0041380. Štúdie o 
mostoch a brodoch na riekach Morava, Svratka a Dyje, č. 044356. 
Šk. č. 44,  53 listov (336  - 388), číslo 0041331, 
Šk. č. 45,  496 listov (1  - 496), čísla 0041332 a 0041367, 
Šk. č. 46,  277 listov (1  - 277), čísla 0041380 a 044356. 
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rok 1953 
 

248 Doplnkové zvláštne zariadenia mostov 
Doplnkové zvláštne zariadenie v moste cez Ipeľ vo Vyškovciach. 
Šk. č. 47,  11 listov (1  - 11) 
 

249 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Hlásenie o bojovej a politickej príprave útvarov ženijného vojska 2. vojenského 
okruhu vo výcvikovom roku 1952/53. 
Šk. č. 47,  29 listov (12  - 40) 
 

250 Organizačná oblasť 
Dislokačné zmeny útvarov ženijného vojska. 
Šk. č. 47,  3 listy (41  - 43) 
 

251 Vojskové skúšky techniky a zariadení 
Hlásenie o vojskových skúškach s prototypom diaľkovej fotokomory (priložené  
sú fotografie postupu práce s fotokomorou). 
Šk. č. 47,  20 listov (44  - 63) 
 

252 Výstavba, stavby a objekty  
Zápisnica o prevzatí objektu „Skalka“ s plánom skladovacích možností. Technická 
správa o zničení zostatku kostola v Bítove.  
Šk. č. 47,  11 listov (64  - 74) 
 

253 Zlepšovateľské hnutie 
Zlepšovací návrh na výrobu protitankovej drevenej míny. 
Šk. č. 47,  3 listov (75  - 77) 
 
 

rok 1954 
 

254 Doplnkové zvláštne zariadenia mostov 
Doplnkové zvláštne zariadenie v moste na železničnej trati Olomouc - Opava. 
Šk. č. 47,  10 listov (78  - 87) 
 

255 Organizačná oblasť 
Tabuľky mierových počtov a organizácia ženijných jednotiek od 1. novembra 
1954.  
Šk. č. 47,  225 listov (88  - 312) 
 

256 Vojenské výcvikové priestory 
Zápisnica zo schvaľovania územného plánu Vojenského výcvikového priestoru 
Lešť. 
Šk. č. 47,  5 listov (313  - 317 
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257 Zamínovanie pohraničia 
Hlásenia o zvláštnych prácach v pohraničí na južnej Morave. Výpovede svedkov  
k zraneniu voj. Františka Krála pri plnení zvláštnych prác. 
Šk. č. 47,  21 listov (318  - 338) 
 

rok 1955 
 

258 Vojenská výpomoc 
Charakteristika a označenie povodňových oblastí na Slovensku so zakreslením    
na mapách. 
Šk. č. 47,  8 listov (339  - 346) 
 

rok 1956 
 

259 Organizačná oblasť 
Reorganizácia opravárenskej služby ženijného vojska. Zrušenie 21. ženijného 
práporu a zriadenie 92. pontónového práporu v Komárne. Reorganizácia             
64. ženijného pluku na 64. ženijnú brigádu v Seredi. Zriadenie 2. okruhovej 
ženijnej opravárne (opravna) v Novom Meste nad Váhom. 
Šk. č. 47,  48 listov (347  - 394) 
 
 
 

Obyčajné spisy 
 

rok 1951 
 

260 Mimoriadne udalosti 
Zranenie por. Františka Hurtoša a por. Pavla Floriána pri ničení trofejných 
rozbušiek. 
Šk. č. 47,  4 listy (395  - 398) 
 

rok 1952 
 

261 Doplnkové zvláštne zariadenia mostov 
Zvláštne zariadenie v cestnom moste cez rieku Štiavničku pri Hokovciach, okr. 
Krupina. 
Šk. č. 47,  11 listov (399  - 409) 
 

rok 1954 
 

262 Odmínovacie práce 
Správa z prieskumu mínových polí v obvode Správy lesného hospodárstva Šahy. 
Šk. č. 47,  4 listy (410  - 413) 
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rok 1944 - 1954 
 

263 Odmínovacie práce 
Formuláre so zakreslením mínových polí položených Červenou armádou na vý-
chodnom Slovensku (uložené podľa poradových čísiel formulárov).  
Dokumentácia o výbuchu nemeckej protitankovej míny vo Svidničke,               
okr. Svidník. Smernice pre odmínovanie v miery z roka 1946. Celkový plán 
odmínovania v roku 1951. Evidenčné listy odstránených mínových polí               
po nemeckej a sovietskej armáde ( uložené podľa číslovania špeciálnych máp).   
Šk. č. 48,  457 listov (1  - 457), formuláre mínových polí, 
Šk. č. 49,  451 listov (1  - 451), formuláre mínových polí, 
Šk. č. 50,  420 listov (1  - 420), formuláre mínových polí, 
Šk. č. 51,  618 listov (1  - 618), evidenčné listy mínových polí, 
Šk. č. 52,  550 listov (1  - 550), evidenčné listy mínových polí, 
Šk. č. 53,  595 listov (1  - 595), evidenčné listy mínových polí. 
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F/ Spojovacie oddelenie 
 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 

 
rok 1950 

 
264 Organizačná oblasť 

Hlásenia od podriadených jednotiek spojovacieho vojska o priebehu reorganizácie. 
Šk. č. 54,  56 listov (1  - 56) 
 

rok 1951 
 

265 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Zápisy z previerok spojovacích útvarov v roku 1951. 
Šk. č. 54,  33 listov (57  - 92) 
 

266 Organizačná oblasť 
Hlásenie o zriadení spojenia pre útvary 6. pešej divízie. 
Šk. č. 54,  4 listy (93  - 96) 
  
 

rok 1952 
 

267 Organizačná oblasť 
Zriadenie a zrušenie podacích staníc pri posádkových správach. Zriadenie          
56. spojovacej roty v Prahe, ktorej 2. čata bola dislokovaná v Trenčíne. 
Reorganizácia spojenia pri krajských a okresných vojenských veliteľstvách. 
Hlásenie o likvidácii Poddôstojníckej školy spojovacích mechanikov v Zábřehu  
na Morave.   
Šk. č. 54,  31 listov (97  - 127) 
 
 

rok 1953 
 

268 Mimoriadne udalosti 
Dopravná nehoda vojenského motorového vozidla so smrteľnými následkami      
na ceste medzi Trnavou a Šelpicami. 
Šk. č. 54,  1 list  (128) 
 

269 Organizačná oblasť 
Zriadenie podacích staníc pri posádkových správach. 
Šk. č. 54,  9 listov (129  - 137) 
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rok 1954 
 

270 Organizačná oblasť 
Zriadenie a zrušenie podacích staníc pri posádkových správach. Abecedný prehľad 
posádkových podacích staníc s prideleným číselným označením. 
Šk. č. 54,  11 listov (138  - 148) 
 

271 Smernice, pokyny, plány a porady 
Výpis úloh z vojenskej rady  2. vojenského okruhu a výsledky jarnej prehliadky 
spojovacích útvarov.  
Šk. č. 54,  19 listov (149  - 167) 
 

272 Spoločenské udalosti 
Skúsenosti delegácie MNO-SSV získané zájazdom k poľským spojárom. 
Šk. č. 54,  6 listov (168  - 173) 
 

273 Súťaž a záväzky 
Hlásenie výsledkov súťaže spojovacieho vojska v okruhovom kole. 
Šk. č. 54,  7 listov (174  - 180) 
 

274 Školy a kurzy 
Protokol o skúškach v kurze obslúh smerových staníc pri 4. spojovacom pluku. 
Hlásenie ukončenia kurzu pracovníkov zdrojovní (baterkárov). Hlásenie o prie-
behu a ukončení štúdia v poddôstojníckej škole pri 4. spojovacom pluku.  
Šk. č. 54,  25 listov (181  - 205) 
 
 

rok 1956 
 

275 Organizačná oblasť 
Zoznam pečiatok útvarov poľnej pošty dislokovaných v pôsobnosti 2. vojenského 
okruhu. 
Šk. č. 54,  3 listy (206  - 208) 
 
 
 

Dôverné písomnosti. 
 

rok 1950 
 

276 Školy a kurzy 
Zriadenie školy na stredných veliteľov spojovacieho vojska pri Spojovacom 
učilišti v Novom Meste nad Váhom. 
Šk. č. 54,  1 list (209) 
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Obyčajné písomnosti. 
 

rok 1953 
 

277 Mimoriadne udalosti 
Dopravná nehoda vojenského motorového vozidla pri Melčiciach, okr. Trenčín. 
Šk. č. 54,  35 listov (210  - 244) 
 

278 Vojenská tlač 
Príspevok na schôdzu zástupcov 2. vojenského okruhu s redaktormi časopisu 
„Dukla“. 
Šk. č. 54,  4 listy (245  - 248) 
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G/ Technické oddelenie 
 
 

Obyčajné písomnosti! 

 
rok 1965 

 
279 Mimoriadne udalosti 

Hlásenia o dopravných nehodách s účasťou vojenských vozidiel a osôb 
s priloženou vyšetrovacou dokumentáciou. 
Šk. č. 54,  120 listov (249  - 368) 
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H/ Operačné oddelenie 
 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 

 
rok 1951 

 
280 Mimoriadne udalosti 

Ustanovenia o pohraničnom území (zriadenie a organizačné podmienky vstupu   
do zakázaného pásma).  
Šk. č. 54,  20 listov (369  - 388) 
 
 

rok 1952 
 

281 Cvičenia a štábne nácviky 
Rozbor cvičenia 952 podľa druhov vojska a hodnotenie činnosti jednotlivých 
veliteľov. 
Šk. č. 54,  107 listov (389  - 495) 
 

282 Organizačná oblasť 
Zriadenie 8. pešej brigády. Zoznam miest v hraničnom a zakázanom pásme. 
Šk. č. 54,  11listov (496 - 506) 
 
 

rok 1953 
 

283 Cvičenia a štábne nácviky 
Rozbor armádneho štábneho operačného cvičenia veliteľstva 2. vojenského 
okruhu na mapách. 
Šk. č. 54,  70 listov (507 - 576) 
 

284 Organizačná oblasť 
Nariadenie k plánovaniu a realizácii dislokačných zmien jednotiek.  
Šk. č. 54,  10 listov (577 - 586) 
 
 

rok 1954 
 

285 Cvičenia a štábne nácviky 
Rozbory veliteľsko-štábnych cvičení na mapách, v teréne a so spojovacími 
prostriedkami .   
Šk. č. 55,  646 listov (1 - 646) 
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286 Organizačná oblasť 
Premiestnenie 14. samohybného práporu zo Šternberka do Nových Zámkov        
pri Litovli. Riešenie ubytovacej situácie 14. mechanizovanej divízie,                     
č. p. 00102094, 00102114, 00102168 a s tým spojené dislokačné zmeny jedno-
tiek. Zmena dislokácie 6. ženijného stavebného práporu a 3. technického práporu. 
Hlásenie dislokačných zmien 10. protitankového oddielu a 10. raketometného 
oddielu. Rozhodnutie o dislokačných zmenách 10. pešej divízie. Hlásenia              
o dislokačných zmenách jednotiek a zásobovacích skladov 2. vojenského okruhu, 
č. sp. 00102319. Zmena dislokácie 65. technického práporu  a Veliteľstva            
3. technickej skupiny Rajhrad. 
Šk. č. 55,  42 listov (647 - 688) 
 

287 Vojenská výpomoc 
Výsledky porady o súčinnosti jednotiek čs. armády a pohraničnej stráže              
pri ochrane a obrane štátnych hraníc, č. sp. 00102002, 00102239. Správa o zách-
ranných prácach pri povodni na Dunaji. 
Šk. č. 55,  142 listov (689 - 830) 
 
 

rok 1955 
 

288 Cvičenia a štábne nácviky 
Rozbor veliteľského zhromaždenia 1. streleckého zboru z 5. a 6. januára 1955 
zameraného na vedenie útočného boja a protivzdušná obrana pri vedení obranného 
boja. Rozbor veliteľsko-štábneho cvičenia s 1. streleckým zborom v teréne          
so spojovacími prostriedkami (priložená zaraďovacia listina).  Rozbor veliteľsko-
štábneho cvičenia so 4. streleckým zborom v teréne so spojovacími prostriedkami. 
Rozbor štábneho armádneho operačného cvičenia na mapách Veliteľstva              
2. vojenského okruhu. Hlásenie výsledkov dosiahnutých v operač-nej a veliteľskej 
príprave v zimnom a letnom výcvikovom období 1954-1955, č. sp. 0065103          
a 0065234. Rozbor štábneho armádneho operačného cvičenia na mapách v teréne. 
Hlásenie o vykonaní a vyhodnotenie odborných zhromaždení druhov vojsk            
a služieb. Rozbor frontového operačného veliteľsko-štábneho cvičenia                  
2. vojenského okruhu v teréne so spojovacími prostriedkami. Prednášky               
na veliteľskú prípravu konanú v decembri 1955. 
Šk. č. 56,  464 listov (1 - 464) 
 

289 Organizačná oblasť 
Rozkaz k zrušeniu 8. streleckej brigády. Rozkaz k zrušeniu 2. cestnej roty. 
Premiestnenie 173. výsadkového delostreleckého oddielu, č. sp. 0065323               
a 0065347. Hlásenie o zrušení 8. streleckej brigády, č. sp. 0065359 a 0065378. 
Hlásenie o zrušení 2. cestnej roty. Riešenie dislokácie útvarov 14. mecha-
nizovanej divízie v Olomouci. 
Šk. č. 56,  173 listov (465 - 637) 
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rok 1956 
 

290 Cvičenia a štábne nácviky 
Rozbor veliteľsko-štábneho cvičenia so 4. streleckým zborom. Skúsenosti 
z veliteľsko-štábneho cvičenia od oddelení Veliteľstva 2. vojenského okruhu. 
Rozbor veliteľsko-štábneho cvičenia Veliteľstvom 14. mechanizovanej divízie. 
Rozbor veliteľsko-štábneho cvičenia v teréne so spojovacími prostriedkami           
a 1. streleckým zborom. Rozbor štábneho armádneho operačného cvičenia           
na mapách. Vyhodnotenie pripravenosti štábu 2. vojenského okruhu za výcvikový 
rok 1955/1956. 
Šk. č. 56,  312 listov (638 - 949) 
 

291 Mimoriadne udalosti 
Správa o skúsenostiach a opatreniach prijatých pri mimoriadnych udalostiach 
v Maďarsku. 
Šk. č. 57,  23 listov (1 - 23) 
 

292 Organizačná oblasť 
Plán všeobecnej činnosti štábu 2. vojenského okruhu pri reorganizačných 
zmenách.  Hlásenie o likvidácii 44. protilietadlového delostreleckého oddielu. 
Rozkaz k organizačným zmenám k 1.10.1956, č. 0025282 a 0025283. Hlásenie     
o ukončení reorganizácie vojsk 2. vojenského okruhu. Hlásenie o premiestnení 
útvarov 2. vojenského okruhu. 
Šk. č. 57,  92 listov (24 - 115) 
 
 

rok 1957 
 

293 Cvičenia a štábne nácviky 
Rozbor divízneho veliteľsko-štábneho cvičenia v teréne 17. a 18. streleckej divízie 
so spojovacími prostriedkami. Výsledky operačno-taktickej prípravy štábu           
2. vojenského okruhu. Rozbor štábneho armádneho operačného cvičenia okruhu 
na mapách. Rozbor taktického cvičenia 16. streleckej a 13. tankovej divízie 
(február 1958). 
Šk. č. 57,  340 listov (116 - 455) 
 

294 Kontroly a previerky 
Rozbor previerky bojovej pohotovosti štábu a podriadených útvarov 17. streleckej 
divízie.  
Šk. č. 57,  9 listov (456 - 464) 
 

295 Mimoriadne udalosti 
Protokol o úraze plk. Jozef Tvaroška. Zjazd tanku od 13. tankového pluku           
do rybníka s následkom smrti osádky. 
Šk. č. 57,  2 listy (465 - 466) 
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296 Organizačná oblasť 
Rozmiestnenie útvarov a zariadení v posádke Olomouc. Vykonanie dislokačných 
zmien v roku 1957. 
Šk. č. 57,  4 listy (467 - 470) 
 
 
 

rok 1958 
 

297 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Vyhodnotenie práce veliteľstva 2. vojenského okruhu vo výcvikovom roku 1957-
1958. Skúsenosti z frontového operačného cvičenia vykonaného vo Zväze 
sovietskych socialistických republík.  
Šk. č. 57,  83 listov (471 - 553) 
 

298 Organizačná oblasť 
Zápisy o odovzdaní 3. a 14. motostreleckej divízie a 260. protilietadlovej 
delostreleckej batérie do podriadenosti veliteľa 2. vojenského okruhu. 
Zabezpečenie organizačných a dislokačných zmien vo zväzkoch a útvaroch          
2. vojenského okruhu. Odovzdanie 2. rádiotechnickej roty do podriadenosti 
veliteľa 4. armády. Správa veliteľa 2. vojenského okruhu o stave reorganizácie a 
redislokácie k 8.8.1958 – č. 008517 a k 8.9.1958 – č. 008590. Hlásenia                
od útvarov o vykonaní reorganizácie a redislokácie, č. 008614, 008626                  
a 008637. Hlásenie o likvidácii pomocného veliteľského stanovišťa  veliteľstva 
letectva a protivzdušnej obrany štátu, č. sp. 008642. Vyjadrenie k umiestneniu 
tankového práporu do Hlučína.    
Šk. č. 57,  252 listov (554 - 805), č. sp.  008440 až 008626 
Šk. č. 58,  256 listov (1 - 256),     č. sp.  008637 až 008736 
 

299 Smernice, pokyny, plány a porady  
Podklady náčelníka operačného oddelenia na vojenskú radu veliteľa 2. vo-
jenského okruhu 17.3.1958. Diskusné príspevky na vojenskú vedeckú konferenciu 
2. vojenského okruhu. Vyhodnotenie vojenskej vedeckej konferencie. 
Šk. č. 58,  264 listov (257 - 520) 
 

300 Vojenská výpomoc 
Výpomoc armády pri povodniach a hlásenia protipovodňovej komisie. 
Šk. č. 58,  98 listov (521 - 618) 
 
 

rok 1959 
 

301 Cvičenia a štábne nácviky 
Rozbor štábneho cvičenia s 18. motostreleckou divíziou. 
Šk. č. 58,  38 listov (619 - 657) 
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302 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Vyhodnotenie práce Veliteľstva 2. vojenského okruhu vo výcvikovom roku 1959. 
Rozbor veliteľského metodického zhromaždenia 2. vojenského okruhu. 
Vyhodnotenie stavu bojovej pohotovosti jednotiek 2. vojenského okruhu             
vo výcvikovom roku 1959. 
Šk. č. 58,  109 listov (658 - 766) 
 
 

303 Organizačná oblasť 
Podklady pre redislokáciu vojenských útvarov v rokoch 1960 až 1963. Zmena 
úlohy 64. ženijného pluku pri mimoriadnych opatreniach. 
Šk. č. 59,  85 listov (1 - 85) 
 

304 Smernice, pokyny, plány a porady 
Podklady na uvoľňovanie vojenských objektov pre rokovanie Zboru povereníkov.   
Šk. č. 59,  14 listov (86 - 99) 
 
 

rok 1960 
 

305 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Vyhodnotenie stavu bojovej a mobilizačnej pohotovosti vojsk 2. vojenského 
okruhu v zimnom výcvikovom období 1960. Rozbor previerky bojovej 
pohotovosti vojsk okruhu. Vyhodnotenie práce štábu 2. vojenského okruhu.  
Šk. č. 59,  143 listov (100 - 242) 
 

306 Organizačná oblasť 
Nariadenie organizačných a dislokačných zmien k 1. októbru 1960. Prehľad 
organizačných a dislokačných zmien Československej ľudovej armády k 1. ok-
tóbru 1960 týkajúcich sa 2. vojenského okruhu. 
Šk. č. 59,  23 listov (243 - 265) 
 

307 Smernice, pokyny, plány a porady 
Zápis z rokovania u náčelníka posádky v Přerove k redislokácii 6. delostreleckej 
divízie. 
Šk. č. 59,  2 listy (266, 267) 
 

308 Vojenská výpomoc 
Správa o činnosti povodňovej komisie 2. vojenského okruhu a zápisy o postupe 
protipovodňových prác. 
Šk. č. 59,  67 listov (268 - 334) 
 

309 Výstavba, stavby a objekty 
Zápis o odovzdaní objektov stacionárneho opevnenia na bratislavskom predmostí. 
Šk. č. 59,  2 listy (335, 336) 
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rok 1961 
 

310 Cvičenia a štábne nácviky 
Rozbor frontového operačného cvičenia a veliteľsko-štábneho cvičenia. 
Šk. č. 59,  120 listov (337 - 456) 

rok 1963 
 

311 Organizačná oblasť 
Nariadenie reorganizačných zmien k 1. septembru 1963. 
Šk. č. 59,  25 listov (457 - 481) 
 
 
 

Obyčajné písomnosti! 
 

rok 1957 
 

312 Mimoriadne udalosti 
Vyšetrovanie zranenia detí školského veku z obce Bolelouc nájdeným nevy-
buchnutým delobuchom po vojenskom cvičení.  
Šk. č. 59,  2 listy (482, 483) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80

CH/ Oddelenie bojovej prípravy 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 

 
rok 1951 

 
313 Mimoriadne udalosti 

Zriadenie leteckej strelnice vo Vojenskom výcvikovom priestore M. Libavá. 
Rozdelenie vojenských útvarov na výcvik vo výcvikových priestoroch.  Zriadenie 
posádkového cvičiska a strelnice v Kremnici. Hlásenie o výstavbe strelníc 
v mierových posádkach útvarov. 
Šk. č. 60,  8 listov (1 - 8) 
 

rok 1952 
 

314 Hodnotenie výcviku 
Vyhodnotenie výsledkov Poddôstojníckej školy pri 4. vozatajskom prápore. 
Šk. č. 60,  2 listy (9, 10) 
 

315 Organizačná oblasť 
Zriadenie plukovnej pechotnej strelnice v Bratislave. Zápis z porady o zriadení     
a rozšírení vojenských obvodov (újezd).  
Šk. č. 60,  36 listov (11 - 46) 
 

316 Vojenská výpomoc 
Pomoc armády Zväzu pre spoluprácu s armádou a Dobrovoľnému zväzu ľudového 
letectva. 
Šk. č. 60,  5 listov (47 - 51) 
 

rok 1953 
 

317 Organizačná oblasť 
Zrušenie posádkovej strelnice v Trenčíne. Zriadenie cvičiska v Mikuloviciach       
v Sliezku. Zmena podriadenosti vojenských trestných útvarov.   
Šk. č. 60,  11 listov (52 - 62) 

 
318 Vojenské výcvikové priestory 

Podklady pre prehliadku vojenských výcvikových priestorov komisiou 
ministerstva národnej obrany. 
Šk. č. 60,  21 listov (63 - 83) 
 

319 Výstavba, stavby a objekty 
Zoznam stavieb plánu stavebných investícií na rok 1954. Schválenie návrhu        
na rozšírenie posádkovej strelnice v Brne.  
Šk. č. 60,  42 listov (84 - 125) 
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rok 1954 
 

320 Organizačná oblasť 
Tabuľky mierových počtov strážnych jednotiek. 
Šk. č. 60,  12 listov (126 - 137) 
 

321 Vojenské výcvikové priestory 
Úpravy plôch Vojenského výcvikového priestoru Kamenica nad Cirochou. Zápisy 
o úpravách plôch poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových 
priestoroch. Koncept smerného územného plánu Vojenského výcvikového 
priestoru Turecký Vrch. 
Šk. č. 60,  28 listov (138 - 165) 
 
 

322 Výstavba, stavby a objekty 
Zriadenie vojenskej posádkovej strelnice v Jemnici. Smerné územné plány 
Vojenských lesov, podnikové riaditeľstvo Lipník nad Bečvou. Návrh investičných 
plánov výstavby Žižkových kasární v Znojme. Návrh rozšírenia strelnice v Lúčke 
pri Lipníku nad Bečvou. Uvoľnenie pozemkov posádkovej strelnice pri Patrónke 
v Bratislave pre Slovenskú akadémiu vied. Hlásenie o zriadení posádkovej 
strelnice v Pohořeliciach.  
Šk. č. 60,  48 listov (166 - 213) 
 
 

rok 1955 
 

323 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Závery kontrol a pomoci vojskám 2. vojenského okruhu.  
Šk. č. 60,  59 listov (214 - 272) 
 

324 Organizačná oblasť 
Prevzatie 22. výsadkového pluku do podriadenosti veliteľa 2. vojenského okruhu 
od MNO- Veliteľstva výsadkového vojska. 
Šk. č. 60,  30 listov (273 - 302) 
 

325 Vojenské výcvikové priestory  
Delimitácia pôdy vo Vojenskom výcvikovom priestore M. Libavá. Smerný 
územný plán VVP Libavá. Smerný územný plán VVP Lešť. Mapy Vojenského 
výcvikového priestoru Libavá. Smerný územný plán VVP Turecký vrch.  
Šk. č. 61,  598 listov (1 - 598), č. sp. 060047 – 0060140 
Šk. č. 62,    87 listov (1 -   87), č. sp. 060438 – 0061393 

 
326 Výstavba, stavby a objekty 

Zápis o zriadení cvičiska pre Poddôstojnícku školu v Českom Těšíne. Situačné 
rozmiestnenie strelnice v Přáslaviciach.   
Šk. č. 62,  13 listov (88 - 100) 
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rok 1956 
 

327 Vojenské výcvikové priestory 
Zápis o prevzatí VVP Dědice do podriadenosti veliteľa 2. vojenského okruhu.  
Šk. č. 62,  34 listov (101 - 134) 
 

328 Výstavba, stavby a objekty 
Zoznam strelníc na teritóriu 2. vojenského okruhu. Zoznam cvičísk na teritóriu    
2. vojenského okruhu.  
Šk. č. 62,  182 listov (135 - 316) 
 

329 Zlepšovateľské hnutie 
Posudok k zlepšovaciemu návrhu na využitie odpadového tepla z kotolne. 
Zlepšovací návrh na technické zdokonalenie vykonávaných stavebných investícií 
v Nižnej Šebestovej pri Prešove.  
Šk. č. 62,  33 listov (317 - 349) 
 
 

rok 1957 
 

330 Organizačná oblasť 
Zrušenie Výskumnej stanice a opravovne padákov v Borečku pri Mimoni. 
Zriadenie prieskumnej roty zvláštneho určenia pri 22. výsadkovej brigáde. 
Používanie strelnice v Pohořeliciach. 
Šk. č. 62,  6 listov (350 - 355) 
 

331 Personálna oblasť 
Menný zoznam vojakov 2. vojenského okruhu vyznamenaných odznakom 
vzorného vojaka ku Dňu ČSĽA (6. október). 
Šk. č. 62,  176 listov (356 - 531) 
 

332 Školy a kurzy 
Správa o výsledkoch záverečných skúšok v Poddôstojníckej škole 50. streleckého 
pluku. Materiálová vložka do tabuliek počtov vojenských katedier vysokých škôl. 
Výsledky záverečných skúšok v školných tankových práporoch.  
Šk. č. 63,  176 listov (1 - 176) 
 
 

rok 1958 
 

333 Finančná služba 
Doplnok k nariadeniu reorganizačných a dislokačných zmien – finančná a hos-
podárska činnosť. 
Šk. č. 63,  13 listov (177 - 189) 
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334 Kontroly a previerky 
Zápis o vykonaní komplexnej kontroly 2. vojenského okruhu. Kontrolná 
prehliadka 22. výsadkovej brigády pri preberaní do podriadenosti veliteľa 2. vo-
jenského okruhu. 
Šk. č. 63,  38 listov (190 - 227) 

 
335 Mimoriadne udalosti 

Hlásenia dopravných nehôd, zbehnutia z výkonu vojenskej služby, samovraždy, 
zranení vojenských osôb a disciplinárnych priestupkov.  
Šk. č. 63,  233 listov (228 - 460) 
 

336 Organizačná oblasť 
Zápis o odovzdaní 8. streleckého pluku do podriadenosti 18. streleckej divízie. 
Odovzdanie zástav v spojitosti s premenovaním vojenských útvarov a zväzkov. 
Zápis z odovzdania 22. výsadkovej brigády z podriadenosti veliteľa 2. vojenského 
okruhu do podriadenosti ministra národnej obrany. Prehľad  o odovzdaní zástav 
podriadených útvarov 14. motostreleckej divízii. Zápis  o zrušení 9. raketometného 
oddielu /4. strelecká divízia/. 
Šk. č. 63,  55 listov (461 - 515) 
 

337 Personálna oblasť 
Návrh štatútu oddelenia bojovej prípravy. 
Šk. č. 63,  6 listov (516 - 522) 
 

338 Vojenské výcvikové priestory 
Dohoda o spoločnom využívaní Vojenského výcvikového priestoru Libavá 
pozemným vojskom a letectvom. Plán výstavby tankovej strelnice v Přáslaviciach. 
Návod na budovanie elektrifikovanej strelnice na streľbu z ručných zbraní. 
Projektová dokumentácia stavby krytov na delostreleckej strelnici. Evidenčné listy 
strelníc a výcvikových priestorov. Hlásenie stavu vo Vojenskom výcvikovom 
priestore Turecký Vrch po reorganizácii. Správa o výcvikových priestoroch         
vo Velkej Střelnej a Nepřívazi. Návrh na delimitáciu pôdy v priestore Slavkov      
a Ranošov vo Vojenskom výcvikovom tábore Libavá. Žiadosť Vojenského útvaru 
2479 Pohořelice o povolenie výstavby strelnice na streľbu z ručných zbraní. 
Smerné územné plány vojenských výcvikových priestorov. Využitie Vojenského 
výcvikového priestoru Kamenica nad Cirochou. Smerný územný plán Vojenského 
výcvikového priestoru Libavá. 
Šk. č. 64,  342 listov (1 - 342) 
 
 

rok 1959 
 

339 Hlásenia 
Hlásenie výsledku kontroly zástav vojenských útvarov.  
Šk. č. 65,  48 listov (1 - 48) 
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340 Mimoriadne udalosti 
Výkazy disciplinárnej praxe a hlásenia mimoriadnych udalostí (dopravných nehôd, 
zranení, a pod.) vo vojenských útvaroch 2. vojenského okruhu. 
Šk. č. 65,  291 listov (49 - 339) 
 

341 Organizačná oblasť 
Dohoda o podriadenosti príslušníkov vojenského sprievodu železničných 
transportov do zahraničia.  
Šk. č. 65,  10 listov (340 - 349) 

 
342 Súťaž a záväzky 

Vyhodnotenie súťaže o najlepšie o najlepšie výcvikové pomôcky a vyhodnotenie 
výsledkov s udelením odmien. 
Šk. č. 65,  54 listov (350 - 403) 
 

343 Výstavba, stavby a objekty 
Plán výstavby 3. etapy tankovej strelnice v Přáslaviciach. Združená výstavba 
strelnice vo Vojenskom výcvikovom priestore Libavá. 
Šk. č. 65,  161 listov (404 - 564) 
 

rok 1960 
 

344 Hlásenia 
Hlásenie o stave disciplíny, disciplinárnej praxe a mimoriadnych udalostiach. 
Šk. č. 66,  16 listov (1 - 16) 
 

345 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Vyhodnotenie splnenia úloh v bojovej a politickej príprave vojsk 2. vojenského 
okruhu.  
Šk. č. 66,  85 listov (17 - 101) 
 

346 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov 2. vojenského okruhu o dopravných nehodách, zraneniach     
a úmrtí vojenských osôb, samovraždách a pod.  
Šk. č. 66,  605 listov (102 - 706) 
 

rok 1961 
 

347 Kontroly a previerky 
Výsledky preskúšania telesnej zdatnosti vojakov z povolania štábu veliteľstva      
2. vojenského okruhu. 
Šk. č. 67,  22 listov (1 - 22) 
 

348 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia o mimoriadnych udalostiach (samovraždy, úrazy, dopravné nehody, 
porušenia zákonov a pod.) odoslaných Ministerstvu národnej obrany Praha. 
Šk. č. 67,  519 listov (23 - 541) 
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349 Organizačná oblasť 
Zriadenie strážnej jednotky z počtov vojakov neradovej služby vo vojenských 
výcvikových priestoroch. 
Šk. č. 67,  20 listov (542 - 561) 
 

350 Personálna oblasť 
Pokyny pre určenie funkcií výkonných hudobníkov práporčíkov z povolania       
vo vojenských hudbách a podmienky pre ich zaraďovanie do funkcií. 
Šk. č. 67,  5 listov (562 - 566) 
 
 

rok 1962 
 

351 Organizačná oblasť 
Rozhodnutie veliteľa 2. vojenského okruhu o podriadenosti Posádkovej hudby 
Banská Bystrica. Zápis o likvidácii 2. prevádzkového práporu 2A v Kubre. 
Šk. č. 68,  38 listov (1 - 38) 

 
352 Mimoriadne udalosti 

Hlásenia od vojenských útvarov o mimoriadnych udalostiach (samovraždy, úrazy, 
dopravné nehody a podobne). 
Šk. č. 68,  248 listov (39 - 286) 
 
 

rok 1963 
 

353 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od vojenských útvarov o mimoriadnych udalostiach (samovraždy, úrazy, 
dopravné nehody a podobne). 
Šk. č. 68,  184 listov (287 - 470) 
 
 
 

Obyčajné písomnosti! 
 
 

rok 1955 
 

354 Personálna oblasť 
Zoznam príslušníkov výsadkového vojska, ktorým boli udelené čestné odznaky 
pre vzorných vojakov. 
Šk. č. 68,  51 listov (471 - 521) 
 

355 Spoločenské udalosti 
List žiakov Jedenásťročnej strednej školy  v Kyjove odoslaný veliteľovi 2. vo-
jenského okruhu. 
Šk. č. 68,  4 listy (522 - 525) 
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356 Zlepšovateľské hnutie 
Dokumentácia zlepšovacích návrhov predložených na rozšírenie v útvaroch 
okruhu. 
Šk. č. 68,  13 listov (526 - 538) 

 
rok 1956 
 
357 Zlepšovateľské hnutie 

Dokumentácia zlepšovacích návrhov predložených na rozšírenie v útvaroch 
okruhu a rozhodnutia zlepšovateľskej komisie okruhu. 
Šk. č. 68,  53 listov (539 - 591) 
 

rok 1957 
 

358 Mimoriadne udalosti 
Protokol o úraze pplk. Josefa Machalu. Kniha evidencie mimoriadnych udalostí 
v roku 1957. 
Šk. č. 68,  208 listov (592 - 799) 
 
 

rok 1958 
 

359 Mimoriadne udalosti 
Kniha evidencie mimoriadnych udalostí v roku 1958. 
Šk. č. 69,  161 listov (1 - 161) 
 

360 Personálna oblasť 
Hlásenie o získaní 1. výkonnostnej triedy v športovej streľbe kapitánom Rudolfom 
Stolárom od 49. delostreleckého pluku. Pochvalné uznania a vecné odmeny 
príslušníkom armády za prácu pri povodniach udelené predsedom Zboru 
povereníkov. Zmluva s trénerom Dukly Hodonín. 
Šk. č. 69,  18 listov (162 - 179) 
 

361 Súťaž a záväzky 
Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu výcvikovú pomôcku. 
Šk. č. 69,  7 listov (180 - 186) 
 

362 Vojenská výpomoc 
Poskytnutie vojenskej výpomoci pri XXVIII. ročníku Medzinárodného maratónu 
mieru v Košiciach. 
Šk. č. 69,  3 listy (187 - 189) 
 

363 Zlepšovateľské hnutie 
Dokumentácia zlepšovacích návrhov predložených na rozšírenie v útvaroch 
okruhu a rozhodnutia zlepšovateľskej komisie okruhu. 
Šk. č. 69,  25 listov (190 - 214) 
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rok 1959 
 

364 Mimoriadne udalosti 
Hlásenie o zranení Josefa Kania v Hlučíne. Kniha evidencie mimoriadnych 
udalostí v roku 1959. 
Šk. č. 69,  189 listov (215 - 403) 
 

365 Zlepšovateľské hnutie 
Predloženie zlepšovacieho návrhu zameraného na kontrolu výkonu strážnej služby 
z Vojenského útvaru 8129 Mesto Libavá. 
Šk. č. 69,  4 listy (404 - 407) 
 

rok 1960 
 

366 Mimoriadne udalosti 
Kniha evidencie mimoriadnych udalostí v roku 1960. 
Šk. č. 69,  244 listov (408 - 651) 
 

367 Spartakiáda 
Vyhodnotenie úrazovosti pri nácviku na II. celoštátnu spartakiádu vo vojenských 
útvaroch. 
Šk. č. 69,  3 listy (652 - 654) 
 

rok 1961 
 

368 Mimoriadne udalosti 
Hlásenie o zastrelení vojaka od 87. motostreleckého pluku strážnym z Vojenského 
výcvikového priestoru Libavá. Kniha evidencie mimoriadnych udalostí v roku 
1961. 
Šk. č. 69,  308 listov (655 - 962) 
 

rok 1963 
 

369 Mimoriadne udalosti 
Rozhodnutie na odškodnenie pracovného úrazu plk. Josefa Čepického, veliteľa  
Vojenského útvaru 1535 Kroměříž. 
Šk. č. 69,  8 listov (963 - 970) 
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I/ Spravodajské oddelenie 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 

 
rok 1951 

 
370 Organizačná oblasť 

Zoznam vojenských útvarov zoradených podľa podriadenosti veliteľstvu 2. vo-
jenského okruhu. 
Šk. č. 70,  5 listov (1 - 5) 
 

371 Personálna oblasť 
Zoznam veliteľov prieskumných rôt a čiat. 
Šk. č. 70,  1 list (6) 
 

372 Školy, kurzy 
Hlásenie výsledkov školenia a zoznamy absolventov prieskumných škôl. 
Záverečná správa z Poddôstojníckej školy prieskumníkov vo Vojenskom 
výcvikovom priestore Libavá. Zoznam ašpirantov, ktorí absolvovali Školu           
na dôstojníkov prieskumníkov v zálohe pri Škole na dôstojníkov v zálohe 
Kremnica. Doplnené zoznamy absolventov Školy na dôstojníkov pechoty v zálohe 
v Kremnici a absolventov Poddôstojníckej školy prieskumníkov  (č. p. 032290      
a 032380).  
Šk. č. 70,  70 listov (7 - 76) 
 
 

rok 1952 
 

373 Organizačná oblasť 
Návrh na reorganizačné zmeny Veliteľstva 8. pešej brigády a podriadených 
pevnostných práporov. 
Šk. č. 70,  4 listy (77 - 80) 
 

374 Spisová a archívna služba 
Zápis o prevzatí a odovzdaní spisovej agendy spravodajského oddelenia štábu      
2. vojenského okruhu. 
Šk. č. 70,  2 listy (81, 82) 
 
 

rok 1953 
 

375 Organizačná oblasť 
Zrušenie pohraničných pozorovateľní dňom 20. novembra 1953 a príprava          
na ich aktivovanie najneskôr dňom 1. mája 1954. 
Šk. č. 70,  1 list (83) 
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376 Vojenské a iné periodiká 

Článok podplukovníka Ladislava Stašku do časopisu Vojenská myseľ pod názvom 
„Význam partizánskeho prieskumu“. 
Šk. č. 70,  11 listov (84 - 94) 
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J/ Štáb logistiky (Tylo) 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 
 

rok 1950 
 

377 Personálna oblasť  
Ustanovenie a poverenie výkonom funkcie dôstojníkov veliteľstva 2. vojenského 
okruhu. Priznanie funkčných stupňov dôstojníkom 2. vojenského okruhu 
Šk. č. 70, 14 listov (95 - 108) 

 
rok 1951 
 
378 Mimoriadne udalosti 

Hlásenie dopravných nehôd so spisovou dokumentáciou. 
Šk. č. 70,  10 listov (109 - 118) 
 

379 Organizačná oblasť 
Preberací zápis z prevzatia Vojenského baníckeho oddielu Handlová do pod-
riadenosti Skupiny vojenských baníckych oddielov Orlová. Situačné hlásenie 
veliteľa Pešieho pluku 39 Bratislava o personálnom a ubytovacom stave.   
Šk. č. 70,  21 listov (119 - 139) 
 

380 Personálna oblasť 
Pričlenenie dôstojníkov podnikových riaditeľstiev vojenských lesov a riadi-
teľstiev vojenských majetkov k spádovým vojenským útvarom. 
Šk. č. 70,  2 listy (140, 141) 
 

381 Výstavba, stavby a objekty 
Spisová dokumentácia a nájomná zmluva medzi nájomcom Ružomberskými 
papierňami, n.p., Ružomberok a prenajímateľom vojenskou správou k odovzda-
niu budovy „Kaštieľ“ v Ružomberku.  
Šk. č. 70,  20 listov (142 - 161) 
 

382 Zlepšovateľské hnutie 
Zlepšovací návrh kpt. Štefana Marčeka a sťažnosť civilného zamestnanca Jozefa 
Drába.  
Šk. č. 70,  22 listov (162 - 183) 
 

rok 1952 
 

383 Mimoriadne udalosti 
Samovražda por. Rudolfa Schnajdera a súpis jeho majetku. Prešetrenie úmrtia voj. 
Štefana Palica. Konanie dôstojníckeho čestného súdu voči škpt. Pavlovi 
Melišekovi. Trestné oznámenie na pplk. Valentína Moravca.  
Šk. č. 70,  60 listov (184 - 243) 
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384 Organizačná oblasť 
Zrušenie škôl dôstojníkov v zálohe delostrelectva. Zápisy z odovzdania 
vojenských trestných ústavov do pôsobnosti Ministerstva národnej bezpečnosti. 
Materiálne zabezpečenie reorganizácie výsadkového vojska. Odovzdanie velenia 
2. automobilového parku. Zrušenie útvarov vojenského letectva.  
Šk. č. 70,  174 listov (244 - 417) 
 

385 Stranícko-politická práca 
Správa o priebehu a výsledkoch plnenia uznesenia politického sekretariátu 
Ústredného výboru Komunistickej strany Československa o vyučovaní nábo-
ženstva na školách I. a II. stupňa. 
Šk. č. 70,  4 listy (418 - 421) 
 

386 Zlepšovateľské hnutie 
Predloženie zlepšovacích návrhov na schválenie a rozšírenie. Prehľad predlo-
žených zlepšovacích návrhov v druhom polroku 1951.  
Šk. č. 70,  9 listov (422 - 430) 
 
 

rok 1955 
 

387 Mimoriadne udalosti 
Samovražda voj. Ľubomíra Francírka od 9. streleckého pluku. 
Šk. č. 70,  1 list (431) 
 

388 Spoločenské udalosti 
Popis prípravy a priebehu bojov  Slovenského národného povstania v roku 1944 
brig. gen. Júliusom Noskom. Osobitné rozkazy Vojenského ústredia na Slovensku 
( neskôr veliteľstva Československej armády na Slovensku a veliteľstva I. 
československej armády na Slovensku). Popis činnosti intendancie jednotlivých 
taktických skupín (1 letecká a 6 taktických skupín) vytvorených z jednotiek 
zapojených do povstania. 
Šk. č. 70,  312 listov (432 - 743) 
 
 

rok 1956 
 

389 Organizačná oblasť 
Zrušenie 2. vojenskej veterinárnej nemocnice v Hraniciach na Morave                    
a odovzdanie objektu a materiálu do správy ministerstvu poľnohospodárstva. 
Zápis o likvidácii 2. vojenskej veterinárnej nemocnice v Hraniciach na Morave. 
Likvidácia Vojenského kúpeľného ústavu v  Trenčianskych Tepliciach a pokyny 
pre reorganizované útvary v materiálnej oblasti.   
Šk. č. 70,  146 listov (744 - 889) 
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rok 1957 
 

390 Mimoriadne udalosti 
Vyjadrenie k priebehu choroby, operácie a úmrtiu pacientov MUDr. Eugena 
Spitzera. 
Šk. č. 71,  11 listov (1 - 11) 
 

391 Organizačná oblasť 
Zrušenie Vojenskej zotavovne Železná Studienka pri Bratislave a jej odovzdanie 
Slovenskej odborovej rade. Hlásenie ukončenia likvidácie Zdokonaľovacej školy 
dôstojníkov pechoty. 
Šk. č. 71,  19 listov (12 - .30) 
 

392 Výstavba, stavby a objekty 
Prehľad výstavby technických opatrení protivzdušnej ochrany objektov. 
Šk. č. 71,  16 listov (31 - 46) 
 
 

rok 1958 
 

393 Organizačná oblasť 
Hlásenie likvidácie Vojenskej zotavovne Železná Studienka pri Bratislave. Pokyny 
k likvidácii Posádkovej nemocnice Karviná. Smernice k likvidácii 6. okruhového 
skladu proviantu Zvolen. Odovzdanie 2. hygienicko- epidemiologického oddielu 
do podriadenosti zdravotníckemu oddeleniu tylu 4. armády. Zápis o odovzdaní     
5. okruhovej nemocnice do podriadenosti Zdravotníckeho učilišťa Ružomberok.  
Šk. č. 71,  196 listov (47 - 242) 
 

394 Mimoriadne udalosti 
Správa o požiari vo vojenskom prevoze a zhorení šiestich vojenských osôb. 
Prešetrenie úmrtia voj. Miroslava Pecha, nar. 5.4.1938. 
Šk. č. 71,  21 listov (243 - 263) 
 

395 Zdravotníctvo 
Hlásenie o ukončení epidémie angíny v 49. delostreleckom pluku. Priebežná 
správa o epidémii infekčnej žltačky v 317. strážnom prápore Nováky. Zápis 
z kontroly v 2. okruhovej základni pohonných hmôt a mazív Halenkov a pobočky 
v Olomouci - Řepčíne. 
Šk. č. 71,  9 listov (264 - 272) 
 
 

rok 1959 
 

396 Mimoriadne udalosti 
Dopravná nehoda vojenského motorového vozidla s usmrtením civilnej osoby. 
Šk. č. 71,  3 listy (273 - 275) 
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397 Organizačná oblasť 
Odovzdanie Stálych intendančných dielní Olomouc, Nitra, Zvolen a Košice        
od 2. vojenského okruhu do podriadenosti Správy stálych intendančných dielní. 
Šk. č. 71,  59 listov (276 - 334) 
 

398 Výstavba, stavby a objekty 
Vyjadrenie k uvoľneniu objektov na Tabuľovom vrchu podľa požiadavky 
Krajského národného výboru Olomouc. 
Šk. č. 71,  4 listy (335 - 338) 
 

rok 1960 
 

399 Organizačná oblasť 
Zápis o odovzdaní útvarov a zväzkov do podriadenosti Ministerstva národnej 
obrany vojenskému letectvu a protivzdušnej obrane štátu. Zápis o prevzatí 
Vojenskej nemocnice Ružomberok do podriadenosti veliteľa 2. vojenského 
okruhu. 
Šk. č. 71,  51 listov (339 - 389) 
 

rok 1961 
 

400 Kontroly a previerky 
Zápis z komplexnej previerky vo Vojenskej správe budov Olomouc. 
Šk. č. 71,  27 listov (390 - 416) 
 

401 Mimoriadne udalosti 
Hlásenie o úmrtí voj. Jána Beniho, nar. 1934, následkom zlyhania srdečnej 
činnosti. Hlásenie o samovražde plk. MUDr. Jozefa Bartáka, nar. 1912.  
Šk. č. 71,  5 listov (417 - 421) 
 

402/1 Výstavba, stavby a objekty 
Zápisnica o odovzdaní častí objektu kasární 1. mája (Ovsiny) v Bratislave          
pre Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, podľa rozhodnutia ministra 
národnej obrany. Územný plán mesta Libavá.  

 
402/2 Organizačná oblasť 

Zápis o odovzdaní 7. výsadkového pluku do podriadenosti veliteľa 2. vojenského 
okruhu. Zápis o likvidácii 10. raketometného oddielu a 10. protitankového oddielu 
v podriadenosti 18. motostreleckej divízie.  
Šk. č. 71,  93 listov (422 - 514) 
 

rok 1962 
 

403 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia dopravných nehôd s účasťou vojenských osôb a techniky s priloženými 
vyšetrovacími protokolmi. 
Šk. č. 71, 153 listov (515 - 667) 
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rok 1963 
 

404 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia dopravných nehôd s účasťou vojenských osôb a techniky s priloženými 
vyšetrovacími protokolmi.  
Šk. č. 71,  117 listov (668 - 784) 
 

rok 1964 
 
405 Mimoriadne udalosti 

Rozbor mimoriadnych udalostí za rok 1963, číslo 011604. Hlásenie dopravných 
nehôd s účasťou vojenskej techniky a vyšetrovacia dokumentácia k nim. 
Prešetrovanie zhoršenia zdravotného stavu por. Františka Trávníčka z dôvodu 
zanedbania povinností ošetrujúcim lekárom.  
Šk. č. 72,  94 listov (1 - 94) 
 

rok 1965 
 

406 Organizačná oblasť 
Zápis o prevzatí 9. ústredného skladu pohonných hmôt a mazív do podriadenosti 
veliteľa Východného vojenského okruhu.. 
Šk. č. 72,  15 listov (95 - 109) 
 

rok 1966 
 

407 Mimoriadne udalosti 
Samovražda voj. Dušana Gejdoša v čase výkonu strážnej služby. Hlásenia po-
kusov o samovraždu voj. Jaroslav Janoš, voj. Jozef Majda, rtn. Stanislav Marko, 
voj. František Samsonek, voj. Jozef Fridrich, voj. Ludevít Majtán, voj. Ludevít 
Jekkel, voj. František Ogrodník, voj. Jozef Hakala, voj. Ladislav Bláha, voj. Štefan 
Kantor.   
Hlásenie o zavraždení občianskej pracovníčky Márie Pakšinovej, nar. 25.3.1914. 
Samovražda občianskeho zamestnanca Jozefa Šuchmana pri výkone strážnej 
služby. Vyšetrovací spis násilnej smrti voj. Ferdinanda Cicáka, nar. 1.12.1946. 
Utopenie sa čat. Viliama Galetu, nar. 5.7. 1929, pri výcviku na Hrone vo Vlka-
novej. Spisový materiál k úrazu slob. abs. Václava Mikesku. Hlásenie úrazu 
postrelením voj. Alexandra Juraštíka. Hlásenie o výtržnosti medi vojakmi a ci-
vilnými osobami v hostinci Na kopečku pri Olomouci. Hlásenie vo veci 
samovraždy pplk. Štefana Šarinu, nar. 7.6.1915. Protokol o samovražde pplk. 
Petra Blažeka. Hlásenie samovraždy občianskej zamestnankyne Vlasty Smečkovej 
z Opavy. Hlásenie samovraždy kpt. Jána Rusnáka. hlásenie samovraždy 
občianskeho zamestnanca Titusa Krištofíka, nar. 1915. Zranenie voj. Miroslava 
Chludila manipulovaním s nevybuchnutou rozbuškou pri cvi-čení. Hlásenie o 
usmrtení voj. Jána Barnu po vyskočení z idúceho vlaku. Hlásenie samovraždy 
zastrelením voj. Rudolfa Michálka. Hlásenie o utopení voj. Jozefa Tlustého. 
Hlásenie o umrtení voj. Jozefa Vaňu vlakom. Hlásenie o usmrtení por. Milana 
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Vrebu splodinami plynových kachieľ. Hlásenie o usmrtení ppráp. Jána Paríža 
splodinami pri požiari vlastného odevu od ciga-rety. Hlásenie samovraždy rtn. 
Milana Martinčeka. 
Vyhodnotenie disciplíny, disciplinárnej praxe a úrazovosti vo Vojenskej 
nemocnici Ružomberok, číslo 0020141. 
Vyšetrovacia správa zo zbehnutia a pokusu o samovraždu voj. Miroslava Cvečku, 
číslo 06751/85. Záverečná správa k usmrteniu voj. Jozefa Vaňu vlakom. 
Záverečná správa k výtržnosti a následnému úmrtiu voj. Jána Fila. Vyšetrovanie 
vzniku úrazu odrazenou strelou čat. Ondreja Polča. Správa o zranení kpt. Karola 
Kubinca pri hádzaní granátov. Hlásenie o pokuse samovraždy voj. Karola 
Adamca. Hlásenie o samovražde pplk. Antonína Husníka. Vyšetrovací zápis zo 
strelného zranenia voj. Stanislava Smolku. Protokol z vyšetrovania utopenia sa 
voj. Petra Minaříka. Správa o vyšetrení nepracovného úrazu pplk. Michala 
Galandu. Hlásenie o utopení sa ppráp. Alojza Vacka v objekte 
Poľnohospodárskeho družstva v Šali. Usmrtenie voj. Františka Veselého 
elektrickým prúdom z trolejového vedenia pri preprave po železnici. Samovražda 
mjr. Štefana Gordána. Samovražda voj. Rudolfa Michálka. 
Hlásenia dopravných nehôd s účasťou vojenských osôb a vojenskej techniky.  
Šk. č. 72,  618 listov (110 - 727), čísla 06751/1 až 06751/84  
Šk. č. 73,  236 listov (1 - 236), čísla 06751/85 až 06751/134 
 

408 Organizačná oblasť  
Začlenenie zdravotníckej služby vybraných útvarov do spádového územia 
Vojenskej nemocnice Bratislava. Písomnosti z prevzatia automobilových brigád 
do podriadenosti veliteľa Východného vojenského okruhu.  
Šk. č. 73,  170 listov (237 - 406) 
 
 

rok 1967 
 

409 Organizačná oblasť  
Zápis o prevzatí 99. autobusového zdravotníckeho práporu z podriadenosti 
Vojenskej nemocnice Bratislava do podriadenosti 4. automobilovej brigády.  
Šk. č. 73,  21 listov (407 - 427) 
 

410 Školenie Vietnamcov  
Komplexná správa o stave v rehabilitačných strediskách vietnamských občanov     
a výsledky vykonanej kontroly.  
Šk. č. 73,  12 listov (428 - 439) 
 

rok 1968 
 

411 Personálna oblasť  
Odvolanie sa mjr. Ladislava Nečasa proti záveru posudkovej vojenskej lekárskej 
komisie. Dočasné pridelenie personálu k zabezpečeniu posádky Hlučín.  
Šk. č. 73,  6 listov (440 - 445) 
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412 Stranícko-politická práca 
Stanovisko vojenskej rady Východného vojenského okruhu k situácii vo velení 
armády po decembrovom a januárovom zasadaní pléna ústredného výboru 
Komunistickej strany Československa.  
Šk. č. 73,  7 listov (446 - 452) 
 

413 Školenie Vietnamcov 
Správa o priebehu a výsledkoch 2. turnusu rehabilitácie vietnamských občanov. 
Správa o stave v rehabilitačných strediskách Topoľčany a Český Těšín.  
Šk. č. 73,  33 listov (443 - 485) 
 

414 Školy a kurzy  
Správa o vykonaní dôstojníckych skúšok absolventov vojenských katedier 
vysokých škôl. Hlásenie výsledku praktickej dôstojníckej skúšky čat. abs. RNDr. 
Ottu Kubicu vo Vojenskej nemocnici Bratislava. 
Šk. č. 73,  8 listov (486 - 493) 
 

415 Organizačná oblasť 
Dokumenty organizačných a dislokačných zmien vo Východnom vojenskom 
okruhu. Písomnosti dopravného zabezpečenia reorganizácie a dislokácie. 
Písomnosti rozmiestnenia vojsk a tylových zväzkov, útvarov a zariadení. 
Nariadenie k vykonaniu redislokačných opatrení a uvoľnenie objektov                
pre Sovietsku armádu, čísla 009863, 009864. Zápis o prevzatí Vojenského 
výcvikového priestoru Kežmarok do podriadenosti Východného vojenského 
okruhu, čísla 09944, 09953. Správa o odovzdaní 5. okruhového skladu pohonných 
hmôt a mazív Řepčín Sovietskej armáde. Súhrnné hlásenie veliteľstva                   
4. automobilovej brigády o vykonaných dislokačných zmenách. 
Šk. č. 74,  618 listov (1 - 618) 
 

rok 1969 
 

416 Cvičenia a štábne nácviky 
Cvičná dokumentácia dopravného zabezpečenia teritória Východného vojenského 
okruhu pre prípravu a riadenie operačného veliteľsko-štábneho cvičenia „Tribeč“. 
Šk. č. 75,  33 listov (1 - 33) 
 

417 Kontroly a previerky 
Plán komplexnej kontroly a zápis z jej vykonania v 2. okruhovom výstrojnom 
sklade Vrútky.  
Šk. č. 75,  50 listov (34 - 83) 
 

418 Organizačná oblasť 
Návrh zápisu o odovzdaní Vojenskej nemocnice Olomouc do podriadenosti 
veliteľstva Stredného vojenského okruhu Tábor, čísla 018050,  018223. Zápis       
o prevzatí Výstrojnej opravárne Olomouc do podriadenosti veliteľstva Stredného 
vojenského okruhu Tábor. Nariadenie k prevzatiu Vojenského ústavu pre choroby 
pľúcne Nová Polianka do podriadenosti veliteľstva Východného vojenského 
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okruhu Trenčín, číslo 019137, 019223, 0019319 a 0019491. Dočasná pôsobnosť 
Veliteľstva Východného vojenského okruhu Trenčín v čase mieru. Zápisy             
o odovzdaní krajských správ vojenskej dopravy do podriadenosti veliteľstva 
Východného vojenského okruhu.  
Šk. č. 75,  191 listov (84 - 274) 
 

rok 1970 
 

419 Organizačná oblasť 
Hlásenie o prevzatí stavebno-ubytovacej služby v pôsobnosti vojenského okruhu 
do podriadenosti náčelníka tylu Východného vojenského okruhu. Odovzdanie 
Vojenského ústavu pre choroby pľúcne Nová Polianka do podriadenosti Ústrednej 
vojenskej nemocnice Praha.  
Šk. č. 75,  162 listov (275 - 436) 
 

420 Stranícko-politická práca 
Veliteľská analýza politickej a vojensko-odbornej situácie v Krajskej správe 
vojenskej dopravy Košice. Vyhodnotenie plnenia „Plánu opatrení k zabezpečeniu 
realizačnej smernice Ústredného výboru Komunistickej strany Československa 
z mája 1969“. Veliteľský rozbor politickej a vojenskej odbornej situácie vo 
Vojenskej správe prekladového priestoru Čierna nad Tisou. Analýza stavu 
konsolidačného procesu v Krajskej správe vojenskej dopravy Bratislava. Plán 
opatrení k zabezpečeniu Realizačnej smernice májového pléna ústredného výboru 
Komunistickej strany Československa v Krajskej správe vojenskej dopravy 
Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene. Analýza politického vývoja, plnenia úloh 
bojovej a politickej prípravy k zabezpečeniu bojovej pohotovosti                            
vo 4. automobilovej brigáde. Analýza stavu konsolidačného procesu v oddelení 
vojenskej dopravy Východného vojenského okruhu. Stav konsolidačného procesu 
vo vojenských zdravotníckych zariadeniach.  
Šk. č. 75,  212 listov (437 - 648) 
 
 
 
 
 

Obyčajné písomnosti ! 
 
 

rok 1951 
 

421 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia dopravných nehôd s účasťou vojenských vozidiel  a s pripojenou 
spisovou dokumentáciou z ich vyšetrovania.  
Šk. č. 76,  48 listov (1 - 48) 
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rok 1952 
 

422 Mimoriadne udalosti  
Hlásenie dopravnej nehody so situačným nákresom. Hlásenie ťažkého poranenia 
čat. Vladimíra Daniela bodnými ranami do krku.  
Šk. č. 76,  5 listov (49 - 53) 

423 Organizačná oblasť  
Presťahovanie civilných organizácií po uvoľnení kaštieľa v Humennom pre vo-
jenské účely.  
Šk. č. 76,  1list (54) 
 
 

rok 1954 
 

424 Mimoriadne udalosti  
Zdravotné doklady o úmrtí slob. Theodora Slávička na mozgový nádor.  
Šk. č. 76,  10 listov (55 - 64) 
 
 

rok 1957 
 

425 Vojenská výpomoc  
Situačné správy o nasadení vojenských jednotiek pri záplavách na Dunaji v roku 
1954 s priloženou fotografickou dokumentáciou.  
Šk. č. 76,  72 listov (65 - 136) 
 
 

rok 1958 
 

426 Zlepšovateľské hnutie  
Predloženie zlepšovacích návrhov na schválenie, rozšírenie a odmenenie 
zlepšovateľov.  
Šk. č. 76,  41 listov (137 - 177) 
 
 

rok 1959 
 

427 Mimoriadne udalosti  
Spisový materiál k vražde mjr. Jána Kárla a samovražde mjr. Jiřího Kostkubu. 
Opis uznesenia Vojenského obvodového prokurátora v Olomouci o zastavení 
trestného stíhania vo veci úmrtia voj. Jiřího Marka, nar. 22.4.1940.  
Šk. č. 76,  12 listov (178 - 189) 
 

428 Súťaž a záväzky  
Vyhodnotenie súťaže za prvý polrok v 2. okruhovej základni pohonných hmôt  a 
mazív.  
Šk. č. 76,  1 list (190) 
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429 Zdravotníctvo  
Zoznam vojakov základnej služby I. ročníka podľa krajov, ktorí boli odvedení 
odvodnými komisiami a po nástupe vojenskej základnej služby boli prieskumom 
zistené chybné klasifikácie zdravotného stavu.  
Šk. č. 76,  370 listov (191 - 560) 
 

430 Zlepšovateľské hnutie  
Predloženie zlepšovacích návrhov na schválenie a rozšírenie.  
Šk. č. 76,  17 listov (561 - 577) 
 
 

rok 1960 
 

431 Vojenská výpomoc  
Vojenská výpomoc pri vybudovaní stanového tábora v priestore Strečno –Prie-
kopa v Javorovej Doline a organizačnom zaistení celoštátnej pionierskej hry 
„Smer Praha“.  
Šk. č. 76,  48 listov (578 - 625) 
 

432  Výstavba, stavby a objekty 
Nájomná zmluva medzi Vojenským útvarom 9135 Olomouc a podnikovým 
riaditeľstvom Baliarní a skladov štátneho obchodu v Prahe o prenájme skla-
dových priestorov vo vojenskom útvare.  
Šk. č. 76,  9 listov (626 - 634) 
 

433 Zdravotníctvo  
Zoznamy vojakov základnej služby podľa krajských vojenských správ a po nás-
tupe vojenskej základnej služby boli preskúmaní na „neschopný vojenskej služby“ 
v období od 1.9.1959 do 31.1.1960.  
Šk. č. 77,  609 listov (1 - 609) 
 
 

rok 1961 
 

434 Mimoriadne udalosti  
Záverečná správa k samovražde plk. MUDr. Jozefa Bartáka, nar. 10.1.1912 v Ústí 
nad Orlicí. Prešetrenie príčiny smrti voj. Jána Hejla, nar. 8.12.1942 v Bludove.  
Šk. č. 77,  16 listov (610 - 625) 
 
 

rok 1962 
 

435 Mimoriadne udalosti  
Hlásenia dopravných nehôd vojenských vozidiel a spisová a fotografická 
dokumentácia z ich vyšetrovania.   
Šk. č. 77,  219 listov (626 - 844), čísla 88327 až 93038 
Šk. č. 78,  314 listov (1 - 314),     čísla 93039 až 97019  
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rok 1963 
 

436 Mimoriadne udalosti  
Hlásenia dopravných nehôd vojenských vozidiel a spisová a fotografická 
dokumentácia z ich vyšetrovania.   
Samovražda slob. Petra Baráta, nar. 2.7.1942 v Nitre, číslo 86165.  
Šk. č. 78,  317 listov (315 - 631) 
 

437 Zdravotníctvo  
Prešetrenie sociálneho zabezpečenia voj. Rastislava Jána Janovčíka po nervovom 
otrase pri železničnom nešťastí v Tábore. Prešetrenie zdravotného stavu voj. 
Jaromíra Hauptmana. Prešetrenie sťažnosti matky voj. Ladislava Přívara, číslo 
86791 a 87036. Prešetrenie zdravotného stavu kpt. Ladislava Grobařa. Prešetrenie 
sťažnosti otca voj. Milana Tomku. Správa o prešetrení úmrtia voj. Štefana 
Kubaliaka, nar. 24.5.1943 v Brezne. Prešetrenie úmrtia voj. Mojmíra Roseckého.  
Šk. č. 78,  34 listov (632 - 665) 
 
 

rok 1964 
 

438 Mimoriadne udalosti  
Dopravné nehody vojenských vozidiel a spisová dokumentácia s fotografická 
dokumentáciou z ich vyšetrovania.  
Šk. č. 79,  432 listov (1 - 432) 
 

439 Súťaž a záväzky  
Správa o vyhodnotení súťaže o „Červenú štandardu“ medzi armádnymi skladmi.  
Šk. č. 79,  9 listov (433 - 441) 
 

440 Zdravotníctvo  
Prešetrenie zdravotného stavu voj. Albína Závodského, nar. 14.2.1943. Prešetrenie 
posudku Vojenskej lekárskej komisie Brno na zdravotný stav voj. Viliama Šebu, 
nar. 1944.  
Šk. č. 79,  5 listov (442 - 446) 
 
 

rok 1965 
 

441 Zdravotníctvo  
Prešetrenie úrazu slob. Ferdinanda Belejčáka. Prešetrenie rozhodnutia vojenskej 
lekárskej komisie k úrazu voj. Alfonza Duchoňa, nar. 16.7.1942.  
Šk. č. 79,  11 listov (447 - 457) 
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rok 1966 
 

442 Zdravotníctvo 
Prešetrenie úrazu voj. Ľudovíta Baráka. Prešetrenie liečebného postupu vyko-
návaného pred úmrtím voj. Jána Božeka.  
Šk. č. 79,  11 listov (458 - 468) 
 
 

rok 1967 
 

443 Zdravotníctvo  
Odvolanie sa žiakov Vojenskej odbornej školy leteckých mechanikov Košice proti 
zdravotnej klasifikácii určenej Vojenskou nemocnicou Košice. 
Šk. č. 79,  4 listy (469 - 472) 

 
 

rok 1968 
 

444 Súťaž a záväzky  
Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu dielňu výstrojných opravární okruhu. Súťaž 
o putovnú Červenú štandardu. Vyhodnotenie zberu liečivých rastlín.   
Šk. č. 79,  8 listov (473 - 480) 
 

445 Školenie Vietnamcov  
Štatúty funkcionárov a pracovníkov rehabilitačného strediska v Topoľčanoch 
a Českom Těšíne.  
Šk. č. 79,  24 listov (481 - 504) 
 

446 Školy a kurzy  
Vyhodnotenie písomných prác absolventov kurzu Mepro.  
Šk. č. 79,  5 listov (505 - 509) 
 

447 Zdravotníctvo  
Prieskum zdravotného stavu nrtm. Ondreja Lukáča. Prešetrenie zdravotného stavu 
Ing. Antona Seidla na anonymný podnet. Rozhodnutie o žiadosti pplk. Štefana 
Gallu na náhradu škody utrpenej úrazom. Prešetrenie liečenia úrazu kpt. Václava 
Kozáka. 
Šk. č. 79,  11 listov (510 - 520) 
 
 

rok 1970 
 
448 Výstavba, stavby a objekty  

Asanácia objektov Výstrojnej opravárne Nitra z dôvodu umiestnenia autobusovej 
stanice.  
Šk. č. 79,  3 listy (521 - 523) 
 



 102

K/ Finančné oddelenie 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 
 

rok 1952 
 

449 Mimoriadne udalosti 
Vyšetrovací spis o usmrtení voj. Kolomana Ráca a Františka Hogla civilným 
motorovým vozidlom riadeným Bohumilom Procházkom. Hlásenie o dopravnej 
nehode v Pechotnom učilišti Lipník nad Bečvou. Vyšetrovací spis o dopravnej 
nehode vozidla 4. skladu leteckého tyla s následkom smrti civilnej osoby. Zápisy  
o dopravných nehodách v pôsobnosti veliteľstva 3. leteckej technickej divízie.  
Šk. č. 80,  112 listov (1 - 112) 
 

rok 1953 
 

450 Mimoriadne udalosti 
Náhrada škody z titulu smrteľného zranenia Františka Kacířa pri presune Červenej 
armády v roku 1946. 
Šk. č. 80,  16 listov (113 - 128) 
 

rok 1955 
 
451 Finančná služba 

Zoznam vyplateného slúžneho sovietskym vojenským poradcom za mesiac 
september a október 1954. 
Šk. č. 80,  3 listy (129 - 131) 
 

452 Organozačná oblasť 
Reorganizácia 2. kárnej roty. Reorganizácia stálych strážnych jednotiek.  
Šk. č. 80,  3 listy (132 - 134) 
 

453 Súťaž a záväzky 
Vyhodnotenie súťaže o Červenú zástavu za 1. štvrťrok 1955 v 2. okruhovom 
zdravotníckom sklade. 
Šk. č. 80,  6 listov (135 - 140) 
 

rok 1959 
 

454 Personálna oblasť 
Žiadosť plk. Soukupa o vrátenie náhrady za pobyt syna Petra Soukupa vo Vo-
jenskej škole Jána Žižku z Trocnova v Moranskej Třebovej. 
Šk. č. 80,  6 listov (141 - 146) 
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rok 1960 
 

455 Mimoriadne udalosti 
Protokol o úraze slob. v zál. Jaroslava Ševčíka. 
Šk. č. 80,  5 listov (147 - 151) 
 
 

Dôverné  písomnosti! 
 

rok 1950 
 

456 Mimoriadne udalosti 
Protokoly z dopravných nehôd s účasťou vojenských motorových vozidiel. 
Šk. č. 80,  79 listov (152 - 230) 
 
 

Obyčajné písomnosti! 
 

rok 1950 
 

457 Mimoriadne udalosti 
Protokoly z dopravných nehôd s účasťou vojenských motorových vozidiel. 
Šk. č. 80,  498 listov (231 -728) 
 

rok 1951 
 

458 Mimoriadne udalosti 
Náhrada za poškodenie vojenského motorového vozidla voj. Františkom 
Rozmanom. 
Šk. č. 80,  10 listov (729 -738) 
 

rok 1952 
 

459 Mimoriadne udalosti 
Protokoly z dopravných nehôd vojenských vozidiel, hlásenia o spôsobených 
úrazoch a náhrady spôsobených škôd. 
Šk. č. 81,  445 listov (1 -445) 
 

rok 1953 
 

460 Mimoriadne udalosti 
Protokoly z dopravných nehôd vojenských vozidiel, hlásenia o spôsobených 
úrazoch a náhrady spôsobených škôd. 
Šk. č. 81,  705 listov (446 -1150), čísla 240343 až 242362 
Šk. č. 82,  987 listov (1 -987),      čísla 242539 až 245588 
Šk. č. 83,  354 listov (1 -354),      čísla 245967 až 246971 
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rok 1954 
 

461 Mimoriadne udalosti 
Protokoly z dopravných nehôd vojenských vozidiel, hlásenia o spôsobených 
úrazoch a riešenie náhrady spôsobených škôd. Náhrada za postrelenie Boženy 
Kulovej slob. v zálohe Františkom Tomčalom v roku 1947, č. 47371. 
Šk. č. 83,  775 listov (355 -1129), čísla 40155 až 41575 
Šk. č. 84,  1005 listov (1 -1005),   čísla 41842 až 45713 
Šk. č. 85,  499 listov (1 -499),      čísla 45856 až 71593 
 
 

rok 1955 
 

462 Mimoriadne udalosti 
Protokoly z dopravných nehôd vojenských vozidiel, hlásenia o spôsobených 
úrazoch a riešenie náhrady spôsobených škôd.  
Šk. č. 85,  567 listov (500 -1066), čísla 170765 až 172250 
Šk. č. 86,  205 listov (1 -205),      čísla 172443 až 175297 
 
 

rok 1958 
 

463 Mimoriadne udalosti 
Protokoly z dopravných nehôd vojenských vozidiel, hlásenia o spôsobených 
úrazoch a riešenie náhrady spôsobených škôd.  
Šk. č. 86,  286 listov (206 -491)  
 
 

rok 1959 
 

464 Mimoriadne udalosti 
Protokol o pracovnom úraze a regresu za pracovný úraz o. z. Josefa Častulu 
zamestnanca Vojenského útvaru 4561 Bohuslavice nad Vlárou. Náhrada škody    
za úraz npor. Františka Serinu, ktorý sa stal pri služobnej telesnej výchove. 
Odškodnenie voj. Jaroslava  Tvrdeka za úraz počas výkonu vojenskej služby. 
Odškodnenie pracovného úrazu voj. v zál. Jaroslava Blechu, nar. 11.4.1938         
vo Vrbovej Lehote. Odškodnenie pracovného úrazu por. Pravdomula Mačicu        
z Vojenského útvaru 8275 Trenčín.  
Šk. č. 86,  89 listov (492 -580)  
 

rok 1960 
 

465 Mimoriadne udalosti 
Inšpektorské osvedčenia pre odpis škody pri vyplatení odškodnenia za úraz slob. 
Františka Krušinu a npor. Antonína Ševčíka. Odškodnenie zranenia maloletého 
Vladimíra Benku za úraz spôsobený frontovou muníciou v Bratislave.  
Šk. č. 86,  41 listov (581 -621)  
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rok 1961 
 

466 Mimoriadne udalosti 
Inšpektorské osvedčenia pre odpis škody pri vyplatení odškodnenia za úraz Ing. 
Zoltána Šarnického a o. z . Jozefa Póša. Dopravná nehoda z 8. 11. 1959 vodiča 
Jána Pecku s následkom smrti zrazených vojenských osôb. Odškodnenie zranenia 
maloletého Vladimíra Benku za úraz spôsobený frontovou muníciou v Bratislave.  
Šk. č. 86,  26 listov (622 -647)  
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L/ Zamestnanecké oddelenie 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 
 

rok 1951 
 

467 Organizačná oblasť 
Zrušenie osobného úradu pri Krajskom vojenskom veliteľstve v Olomouci. 
Šk. č. 86,  2 listy (648, 649)  

 
rok 1952 

 
468 Organizačná oblasť 

Reorganizácia vojenského súdnictva. Zriadenie osobného úradu pre občianskych 
zamestnancov vo Vojenskej lekárskej akadémii.  
Šk. č. 86,  6 listov (650 - 655)  
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M/ Organizačné a mobilizačné oddelenie 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 
 

rok 1950 
 

469 Organizačná oblasť 
Hlásenie o premiestnení Leteckej prípravnej školy zo Šternberka do Dolného 
Kubína (VÚ 1545). Zriadenie Leteckého operačného strediska 2 v Olomouci. 
Organizačné zmeny v Leteckom operačnom stredisku 3 vo Zvolene. 
Reorganizácia spojovacieho vojska. Vykonanie dislokačných zmien, č. 25139, 
25403.  Smernice pre reorganizáciu vojenských jednotiek a dislokačné zmeny, č. 
25259. Zriadenie V. pilotnej školy Hájniky pri Leteckom učilišti.  Zriadenie 
Vojenského obvodového úradu /újezd/ Kamenica nad Cirochou. Zmeny v pô-
sobnosti leteckých okruhov a zmeny v podriadenosti leteckých útvarov. Zrušenie 
náhradnej roty Pešieho práporu 65 v Olomouci. Vytvorenie čiat protichemickej 
ochrany peších plukov. Zrušenie Leteckého spojovacieho pluku 3 Zvolen              
a zriadenie odlúčenej výcvikovej perute LSP 1. Zriadenie 5. leteckej základne na 
letisku Kbely a 7. leteckej základne na letisku v Brne. Hlásenie o vybavenosti 
ženijných jednotiek po reorganizácii. Organizačné zmeny v jednotkách letectva. 
Presun 9. protitankovej batérie(9. strelecká divízia Trnava) z Topoľčian               
do Bratislavy. Hlásenie o presunoch osôb k útvarom I. armádneho zboru. 
Nariadenie na zrušenie Vozatajského práporu 3 v Bzenci. Reorganizácia 
vojenských útvarov justície. Doplnok k smerniciam pre reorganizáciu jednotiek. 
Šk. č. 86,  189 listov (656 - 844)  
 

470 Personálna oblasť 
Hlásenie prevzatia Posádkového veliteľstva v Šternberku. 
Šk. č. 86,  3 listy (845 - 847)  
 

rok 1952 
 

471 Organizačná oblasť 
Tabuľky vojnových počtov veliteľstva a jednotiek 2. vojenského okruhu. 
Zriadenie letiskových útvarov. Určenie krycích čísel útvarom civilnej obrany.  
Šk. č. 87,  62 listov (1 - 62)  

 

rok 1953 
 
472 Organizačná oblasť 

Zriadenie automobilových jednotiek v delostreleckej divízii a protilietadlových 
divíziách. Zrušenie 2. automobilového parku v Ostrave a zriadenie 2. okruhovej 
automobilovej dielne v Ostrave s pobočkou v Prešove a 2. okruhového 
automobilového a traktorového skladu v Ostrave- Bělskom lese, č. 0080029, 
0080211. Mierová organizácia zdravotníctva.  Zmena podriadenosti vojenských 
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kárnych útvarov. Rozdelenie ministerstiev a ich závodov, úradov a ústavov podľa 
rozhodnutia vlády ČSR zo dňa 31. januára 1953. Reorganizácia útvarov 
protilietadlovej obrany štátneho územia. Určenie krycích čísel a posádkových 
správ pre písomný styk s vojenskými útvarmi civilnej obrany, č. 0082017, 
0082608. Zriadenie 8. technického práporu v Orlovej pre banské práce. Zriadenie 
Posádkovej nemocnice v Karvinej, výcvikových stredísk vojakov v zálohe          
pri Zväzarme. Zrušenie 1. a 2. školského tankového práporu a zriadenie Školského 
tankového pluku v Martine.   
Šk. č. 87,  49 listov (63 - 111)  
 

473 Personálna oblasť 
Zaslanie žiadostí na registráciu rádových zdravotníckych pracovníčok (mníšok). 
Adresy hlavných a podnikových správ, ktoré spracovávajú hodnotenia dôstojníkov  
v zálohe zamestnaných v štátnom obchode.   
Šk. č. 87,  8 listov (112 - 119)  
 

rok 1954 
 
474 Organizačná oblasť 

Zriadenie divíznych zdravotníckych zariadení, č. 00125511, 00126157. Reorga-
nizácia stálych strážnych jednotiek.  Reorganizácia divíznych automobilových rôt. 
Vyjadrenia k zavedeniu úradných dní v okresných mestách , kde nie sú zriadené 
vojenské správy. Zriadenie 4. a 7. roty leteckých zabezpečovacích prostriedkov 
(Košice a Prešov). Premiestnenie 26. letiskového práporu z letiska Mladá            
do Bratislavy. Organizačné zmeny v chemickom vojsku. Zrušenie Vojenského 
výchovného strediska pre automechanikov. Rozkaz k presunu leteckých zväzkov   
a útvarov. Reorganizácia leteckých útvarov. Zrušenie Vojenskej katedry Ústrednej 
politickej školy pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Slovenska. Hlásenia   
o vykonaní likvidácie zrušených útvarov. Organizačné zmeny  v 7. a 9. streleckej 
divízii. Reorganizácia Katedry protiatómovej ochrany pri Chemickej fakulte 
Vojenskej technickej akadémie Antonína Zápotockého.             
Šk. č. 87,  53 listov (120 - 172)  
 

rok 1955 
 
475 Organizačná oblasť 

Zriadenia Okresných vojenských správ a určenie typu. Reorganizácia 2. kárnej 
roty. Zriadenie Prevádzkového práporu veliteľstva 2. obvodu PVOS. Reorga-
nizácia leteckých útvarov. Zrušenie Strážnej školskej roty 2. VO.  Zriadenie 155.  
a 158. rádiotechnického pluku. Hlásenie o reorganizácii stálych strážnych 
jednotiek. Zmena podriadenosti Automobilovej školy v Dediciach pri Vyškove.  
Úprava obvodov miestnych orgánov vojenskej  správy a opatrenia pre zlepšenie 
starostlivosti o povolancov a vojakov v zálohe. Zrušenie veliteľstva výsadkového 
vojska. Hlásenie príchodu 333. strážnej roty do posádky Hronsek. Zmena 
podriadenosti 334. strážnej roty v Dětřichove. Hlásenie o vykonaní organizačných 
zmien 18. streleckej divízie. Hlásenia krajských vojenských správ o postupe 



 109

reorganizácie miestnych vojenských správ. Zrušenie Vojenskej politickej školy     
v Bratislave. Zrušenie a nariadenie likvidácie 3. leteckého školského pluku 
Trenčín. Reorganizácia vojenských pracovných jednotiek (PTP), č. 00125252, 
00125534. Reorganizácia vojenských správ a určenie obvodov podľa rozhodnutia 
Povereníctva vnútra pre územné členenie Slovenska. Zrušenie Školy 
administratívnych pracovníčok Bratislava. Výstavba novej budovy pre Okresnú 
vojenskú správu Moravský Krumlov.  Zrušenie Vojenského politického oddelenia 
Košice.  Zriadenie 13. rádiotechnickej čaty leteckej zabezpečovacej služby           
I. triedy Piešťany a zrušenie 33. rádiotechnickej čaty leteckej zabezpečovacej 
služby III. triedy. Organizačné zmeny v armáde k 1. novembru 1954, č. 00125798, 
00125810, 00125813, 00125992, 00183578. Zriadenie samostatných orgánov    
pre riadenie zlepšovateľstva. Zriadenie protilietadlových školských oddielov. 
Organizačné zmeny kárnych rôt. Reorganizácia stálych strážnych jednotiek. 
Zriadenie 8. roty leteckých zabezpečovacích prostriedkov v Bratislave. 
Hlásenie o presune 46. bombardovacej leteckej divízie z posádky Zákupy            
do posádky Přerov. Zrušenie 7. roty 14. technického práporu 55. technickej 
skupiny. 
Šk. č. 87,  209 listov (173 - 381)  
  
 

rok 1956 
 
476 Organizačná oblasť 

Zmena podriadenosti protilietadlových delostreleckých oddielov na ochranu letísk. 
Organizácia leteckých síl americkej armády. Prehľad poddôstojníckych škôl 
zriadených v útvaroch podriadených 2. vojenskému okruhu. Zmeny v pod-
riadenosti zväzkov a útvarov.  Zriadenie nových okresných vojenských správ. 
Úprava v podriadenosti útvarov letectva. Zriadenie letiskových správ budov. 
Rozdelenie útvarov podľa skupín pre potrebu finančného plánovania. 
Šk. č. 87,  22 listov (382 - 403)  
 
 

rok 1957 
 
477 Mimoriadne udalosti 

Vyšetrovací zápis o zastrelení občana Pavla Balucha z Čajkova, okr. Levice 
v priebehu ostrej streľby. 
Šk. č. 87,  14 listov (404 - 417)  
 

478 Organizačná oblasť 
Pridelenie krycích čísiel vojenských útvarov. 
Šk. č. 87,  89 listov (418 - 506)  
 

479 Personálna  oblasť 
Výsledky  prieskumných konaní na čat. z povolania Šimona Imrišku, staršinu 
z povolania Annu Řehořovú a staršinu z povolania Alexandra Nahackého.  
Šk. č. 87,  8 listov (507 - 514)  
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rok 1958 
 
480 Mimoriadne udalosti 

Štatistické výkazy disciplíny a disciplinárnej praxe za 4. štvrťrok 1957, 1.štvrťrok 
1958. Výkaz mimoriadnych udalostí za január až jún 1958. Vyšetrovanie 
katastrofy vojenského prevozu zo 14.3.1958 vo Valašskej Polianke.  
Súhrnný prehľad disciplíny, disciplinárnej praxe a mimoriadnych udalostí             
za 2.štvrťrok 1958. Mimoriadne udalosti za mesiac júl a august. Protokol o úraze 
plk. Stanislava Chyliu, nar. 1912.  
Šk. č. 88,  790 listov (1 - 790), čísla 085021 až 086087  
Šk. č. 89,  444 listov (1 - 444), čísla 086154 až 086545  
 

481 Organizačná oblasť 
Nariadenie k likvidácii 55. technickej skupiny v Havířove.  Likvidácia vojenských 
technických jednotiek v Ostravsko-Karvínskom revíre. Zriadenie oblastných 
oddelení vojenskej cestnej služby. Hlásenie 3. technickej skupiny o ukončení 
likvidácie 137. cestného stavebného práporu a 65. technického práporu. Prehľad 
reorganizácie a redislokácie vo Veliteľstve 2. vojenského okruhu, č. 0086103, 
0087157. Správa o likvidácii 29. delostreleckého pluku. Hlásenie o likvidácii 17. 
streleckej divízie a odovzdanie podriadených útvarov 14. motostreleckej divízii. 
Hlásenie o likvidácii 9. streleckého pluku. Hlásenie o likvidácii 260. proti-
lietadlovej delostreleckej brigády. Plán organizačných zmien v rokoch 1959          
a 1960.   
Šk. č. 89,  212 listov (445 - 656)  
 

rok 1959 
 
482 Organizačná oblasť 

Organizačné a dislokačné zmeny k 1. 10. 1959 vo vojenskom letectve a pozem-
nom vojsku.  
Šk. č. 90,  17listov (1 - 17)  
 

rok 1960 
 

483 Organizačná oblasť 
Zmena podriadenosti vojenských skladových objektov. Zmena v podriadenosti 
dopravného výsadkového roja Trenčín.   
Šk. č. 90,  23listov (18 -40)  
 

rok 1963 
 
484 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 

Vyhodnotenie výcvikového roka a hlásenie o plnení akčných plánov krajských 
vojenských správ.   
Šk. č. 90,  141 listov (41 - 181)  
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485 Organizačná oblasť 
Organizačné zmeny  v roku 1963.  
Šk. č. 90,  5 listov (182 - 186)  
 

rok 1964 
 
486 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 

Vyhodnotenie splnenia úloh Rozkazu MNO a Smerníc veliteľa 2. vojenského 
okruhu pre prípravu miestnych vojenských správ vo výcvikovom roku.   
Šk. č. 90,  131 listov (187 - 317)  

 
487 Organizačná oblasť 

Adresy nových miestnych vojenských správ 2. vojenského okruhu.   
Šk. č. 90,  4 listov (318 - 321)  
 

rok 1968 
 
488 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 

Hlásenie o splnení úloh Krajskou vojenskou správou Banská Bystrica.  
Šk. č. 90,  9 listov (322 - 330)  
 

489 Organizačná oblasť 
Zmena podriadenosti Vojenskej správy budov 0730 Olomouc. Vytvorenie 
Okresnej vojenskej správy vo Veľkom Krtíši. Názvy a krycie čísla niektorých 
vojenských útvarov, č. 0016123, 016333, 0016590. Zrušenie oslobodzovania     
pre posilňovacie útvary na výstavbu cestnej siete. Pričlenenie Školy dôstojníkov 
v zálohe delostrelectva do materiálnej starostlivosti 49. delostreleckého pluku 
Brezno. Pripomienky k dislokačným a organizačným zmenám v armáde                
k 1. januáru 1969. Protokol o odovzdaní 10. tankového pluku "SNP" Martin        
do podriadenosti 13. tankovej divízie.  
Šk. č. 90,  55 listov (331 - 385)  
 

490 Personálna oblasť 
Zaslanie osobných známok vojaka česko-slovenských ozbrojených síl.  
Šk. č. 90,  11 listov (386 - 396)  
 

491 Vojenská výpomoc 
Hlásenia o výpomoci armády civilným podnikom. 
Šk. č. 90,  46 listov (397 - 442)  
 

rok 1969 
 

492 Hlásenia 
Poznatky zo služobnej cesty k vojenskému okruhu v Bieloruskej sovietskej 
socialistickej republike . 
Šk. č. 90,  11 listov (443 - 453)  
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493 Organizačná oblasť 
Zrušenie výcviku záloh vo vybraných  útvaroch 10. leteckej armády z dôvodu 
organizačných a dislokačných zmien. Doplnok k organizačným a dislokačným 
zmenám k 1. 9. 1969.  
Šk. č. 90,  7 listov (454 - 460)  
 

494 Spisová a archívna služba 
Spresnenie evidencie mobilizačných predpisov.  
Šk. č. 90,  5 listov (462 - 466)  
 

495 Vojenská výpomoc 
Odvelenie 250 vojakov základnej služby na zabezpečenie bytovej výstavby. 
Úprava vojenského prírodného múzea na Dukle. Nariadenie k nasadeniu 
vojenských jednotiek pri povodniach Dunaj - Váh z roku 1966. Hlásenia 
o výpomociach vojenských jednotiek. Rozbor odvelenia príslušníkov armády      
na práce mimo výcvik. Hlásenia o jednotkách nasadených na pracovnú výpomoc. 
Vojenská výpomoc na bytovej výstavbe vo Vysokých Tatrách.  
Šk. č. 90,  68 listov (467 - 534)  
 
 

Dôverné písomnosti! 
 

rok 1950 
 

496 Mimoriadne udalosti 
Správa o samovražde ppor. zákl. sl. Juraja Rumla. Správa o druhom pokuse 
spáchania samovraždy voj. ašp. PhMr. Miroslava Lotreka.  
Šk. č. 90,  24 listov (535 - 558)  
 

Obyčajné písomnosti! 
 

rok 1950 
 

497 Mimoriadne udalosti 
Rozsudok Štátneho súdu v Prahe, ktorým bol odsúdený  voj. Vladimír Kotrba      
za vyzvedačstvo. Správa o zranení voj. Štefana Pustovku pri výkone strážnej 
služby.   
Šk. č. 90,  12 listov (559 - 570)  
 

498 Personálna oblasť 
Ustanovenie do funkcie veliteľa posádky Topoľčany pplk. del. Samuela Šimoviča. 
Šk. č. 90,  3 listov (571 - 573)  
 

499 Spisová a archívna služba 
Poverenie na vytriedenie neplatného spisového materiálu po veliteľstve 4. oblasti 
Bratislava. 
Šk. č. 90,  1 list (574)  
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500 Spoločenské udalosti 
Účasť vojenskej delegácie pri odovzdávaní štafety "Posolstvo mieru a pria-
teľstva" od ľudu Československa zástupcom Zväzu sovietskych socialistických 
republík na spoločných  hraniciach.  
Šk. č. 90,  9 listov (575 - 583)  
 
 

rok 1957 
 

501 Mimoriadne udalosti 
Vyšetrovací spis z postrelenia voj. Alojza Skopala v strážnej službe. Prešetrenie 
samovraždy voj. Alojza Hrazdiru. Hlásenie zranenia žiaka Ludevíta Potúčka         
z Intendančného učilišťa Žilina. 
Šk. č. 90,  30 listov (584 - 613)  
 

502 Personálna oblasť 
Prešetrenie nároku na invalidný dôchodok staršinu Vladimíra Kotlana.  
Šk. č. 90,  2 listy (614, 615)  
 
 

rok 1958 
 

503 Mimoriadne udalosti 
Dopravná nehoda vojenského motorového vozidla s následkom smrti. 
Šk. č. 90,  13 listov (616 - 628)  
 

504 Personálna oblasť 
Mimoriadne povýšenie a premiestnenie in memoriam voj. Gabriela Bendíka        
od 52. pontónového pluku za obetovanie vlastného života pri záchrane topiaceho 
sa človeka. 
Šk. č. 90,  1 list (629)  
 
 

rok 1960 
 

505 Personálna oblasť 
Zavedenie vojenskej knižky pre vojakov základnej služby. 
Šk. č. 90,  6 listov (630 - 635)  
 
 

rok 1968 
 

506 Personálna oblasť 
Vyškrtnutie záznamu z kmeňového listu Jána Murgaša.  
Šk. č. 90,  21 listov (636 - 656)  
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507 Vojenská výpomoc 

Úprava areálu Vojenského prírodného múzea Dukla. Návrh na odpustenie náhrady 
za vojenskú výpomoc pri živelnej pohrome v Martine. Žiadosť o vojenskú 
výpomoc pri výstavbe Vojenskej ozdravovne v Tatranských Matliaroch.  
Posilňovanie útvarov Verejnej bezpečnosti vojakmi v čase augustových udalostí. 
Šk. č. 90,  19 listov (657 - 675)  
 

rok 1970 
 

508 Vojenská výpomoc 
Vojenská výpomoc pri výstavbe expozície ľudovej architektúry v Múzeu 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 
Šk. č. 90,  14 listov (676 - 689)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115

 
N/ Personálne oddelenie. 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 
 
 

rok 1949 
 

509 Organizačná oblasť 
Určenie podriadenosti vojenských útvarov v personálnej oblasti. Postavenie 
partizánskej jednotky proti cvičiacim jednotkám vo Vojenskom výcvikovom 
tábore Malá Libavá. 
Šk. č. 91,  11 listov (1 - 11)  
 
 

rok 1950 
 

510 Hlásenia 
Periodické správy od vojenských útvarov za mesiac september a december. 
Hlásenie o zaraďovaní nových dôstojníkov v 14. divízii. Hlásenie pripomienok 
personálneho oddelenia 7. divízie.    
Šk. č. 91,  25 listov ( 12  - 36) 
 

511 Organizačná oblasť 
Krycie čísla funkcií. Smernice pre velenie v  Československej armáde. 
Rozdeľovník pre pridelenie rozkazu námestníka ministra národnej obrany           
vo veciach personálnych. 
Šk. č. 91,  13 listov (37 - 49) 
 

512 Personálna oblasť 
Návrh útvarovej organizácie komunistickej strany Vojenskej nemocnice 13 
Bratislava na premiestnenie niektorých dôstojníkov. 
Šk. č. 91,  5 listov (50 - 54) 
 

513 Smernice, pokyny, plány a porady 
Osnova pracovného plánu personálnych oddelení vyšších veliteľstiev. 
Šk. č. 91,  33 listov (55 - 87) 
 
 

rok 1951 
 

514 Disciplína, sťažnosti a ich riešenie 
Rozkaz veliteľa 2. vojenského okruhu k upevneniu vojenskej disciplíny 
a poriadku. 
Šk. č. 91,  4 listy (88 - 91) 
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515 Mimoriadne udalosti 
Riešenie nedisciplinovanosti por. pech. Mikuláša Danišku. Prešetrovanie udania 
na npor. Pech. Filipa Malíka. Hlásenie informačného oddelenia na ppor. del. Jána 
Foltýna. Prešetrovanie článku v novinách o mjr. pech. Vladimíra Konečníka. 
Vyšetrenie nedisciplinovanosti dôstojníkov 31. pešieho pluku pri presune            
do Vojenského výcvikového tábora Malá Libavá.  
Šk. č. 91,  5 listov (92 - 136) 
 

516 Personálna oblasť 
Uznesenie kárneho výboru o zastavení disciplinárneho konania proti pplk. 
Štefanovi Murgašovi. 
Šk. č. 91,  5 listov (137 - 141) 
 

517 Prevzatie a odovzdanie funkcie 
Zápis o odovzdaní velenia 4. armádneho zboru a velenia sústredených jednotiek 
vo Vojenskom výcvikovom tábore Libava. 
Šk. č. 91,  12 listov (142 - 153) 
 
 

rok 1952 
 

518 Hlásenia 
Situačné správy od vojenských útvarov za december 1951, január – september 
a november 1952.  
Šk. č. 91,  284 listov (154 - 437) 
 

519 Mimoriadne udalosti 
Prešetrovanie konania ppor. Viliama Gala z posádky v Liptovskom Mikuláši. 
Šk. č. 91,  9 listov (438 - 446) 
 

520 Organizačná oblasť 
Dočasné mierové počty správcov budov vojskových telies.  
Šk. č. 91,  10 listov (447 - 456) 
 

521 Personálna oblasť 
Rozdelenie funkcií po reorganizácii Krajského vojenského veliteľstva Ostrava. 
Vylúčenie zo štúdia na Vojenskej technickej akadémii v Brne poslucháča 
Stanislava Wičařa a jeho určenie k nástupu vojenskej služby v pomocnom 
technickom prápore.  
Zoznam vyznamenaných dôstojníkov armády vojnovej Slovenskej republiky.  
Šk. č. 91,  25 listov (457 - 481) 
 

522 Prevzatie a odovzdanie funkcie 
Hlásenie o odovzdaní a prevzatí funkcie veliteľa 2. vojenského okruhu.  
Šk. č. 91,  2 listy (482, 483) 
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rok 1953 
 

523 Mimoriadne udalosti 
Rozsudky čestného súdu 7. mechanizovaného pluku proti por. tank. Bohumilovi 
Schovancovi a por. tank. Pavlovi Šarkızyimu. Hlásenie o spôsoboch vykonávania 
personálnej práce pracovníkmi veliteľstva 2. vojenského okruhu.  
Šk. č. 91,  11 listov (484 - 494) 
 
 

rok 1954 
 

524 Mimoriadne udalosti 
Trestný spis na pplk. Štefana Benického, mjr. Andreja Ilčíka a pplk. Alexandra 
Kováča za zbehnutie od partizánskej brigády Šukajeva.  
Šk. č. 91,  67 listov (495 - 561) 
 

525 Personálna oblasť 
Zoznam dôstojníkov 2. vojenského okruhu, ktorí ako príslušníci armády vojnovej 
Slovenskej republiky bojovali proti Zväzu sovietskych socialistických republík. 
Šk. č. 91,  5 listov (562 - 566) 
 
 

rok 1955 
 

526 Personálna oblasť 
Štvrťročné správy o personálnej situácii v priamo podriadených útvaroch 
veliteľstva 2. vojenskej oblasti, č. p. 083531, 084332, 084965 a 086185. 
Zabezpečenie príslušníkov zvláštnej skupiny počas ich pobytu v zahraničí.   
Šk. č. 92,  155 listov (1 - 155) 
 
 

rok 1957 
 

527 Personálna oblasť 
Prehľad o rozmiestnení dôstojníkov podľa dĺžky služby a typických funkcií. 
Personálny rozbor dôstojníkov, ktorí slúžili pred vstupom do čs. armády 
v Slovenskej armáde ( vojnová alebo 1. Slovenská republika) a vládnom vojsku 
(protektorát Čechy a  Morava). Zoznam dôstojníkov vyznamenaných pred rokom 
1945. Polročná správa o práci s personálom veliteľstva 2. vojenského okruhu.  
Šk. č. 92,  109 listov (156 - 264) 
 
 

rok 1958 
 

528 Disciplína, sťažnosti a ich riešenie 
Správa o nedôstojnom chovaní veliteľa 63. streleckého pluku Michalovce.  
Šk. č. 92,  8 listov (265  - 272) 
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529 Hlásenia 
Správa o morálnom a politickom stave v 22. výsadkovej brigáde Prešov (hodno-
tenie jednotlivých veliteľov).  
Šk. č. 92,  11 listov (273 - 283) 
 

530 Personálna oblasť 
Informačná správa o nábore bývalých príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR 
a partizánov do Československej armády. Informačná správa o personálnom 
zabezpečení reorganizácie.  
Šk. č. 92,  376 listov (284 - 659) 
 
 

rok 1959 
 
531 Personálna oblasť 

Správa o výsledku reorganizácie armády na úseku práce s personálom a plán 
politicko-organizačných opatrení v pôsobnosti 2. vojenského okruhu. Záver 
a úlohy vyplývajúce z rozboru výsledkov reorganizácie armády na úseku práce 
s personálom a plán politicko-organizačných opatrení. Správa o personálnom 
zabezpečení vojsk 2.vojenského okruhu k 1.1.1959. Stav úrovne poddôstojníkov 
z povolania a opatrenia k ich zaradeniu a premiestneniu pre rok 1960. 
Šk. č. 92,  104 listov (660 - 763) 
 
 

rok 1960 
 
532 Personálna oblasť 

Výročné správy 2. vojenského okruhu – z rokov: 1953, 1954,  1955, 1956  a 1959. 
Obsahom správ je naplnenosť dôstojníkov v jednotkách, personálna situácia 
v dôstojníckom zbore, výber kandidátov na vyššie funkcie, kvalita obsadených 
funkcií, povyšovanie dôstojníkov, prepustenie dôstojníkov a generálov, 
hodnotenie dôstojníkov a generálov v príslušnom roku, výber kandidátov             
na školenia, fluktuácia vo veliteľskom zbore, záložný dôstojnícky zbor,  
personálny aparát, starostlivosť o dôstojnícky zbor, štatistické prehľady 
(dosiahnutého vzdelania, národnostné zloženie, bytová situácia) a činnosť          
cez 2. svetovú vojnu. 
Správa o personálnej situácii v 2. vojenskom okruhu (materiály pre vojenskú 
radu). 
Šk. č. 93,  399 listov ( 1 - 399) 
 
 

rok 1963 
 
533 Personálna oblasť 

Zoznam príslušníkov špeciálnej nacistickej jednotky proti partizánom 
„Edelweiss“. Výsledok personálnych opatrení s príslušníkmi „Edelweiss“.  
Šk. č. 94,  19 listov (1 - 19) 
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rok 1965 
 
534 Stranícko-politická práca 

Správa o vyhodnotení aktívu k plneniu uznesenia ÚV KSČ v personálnej práci.  
Šk. č. 94,  118 listov (20 - 137) 
 
 

rok 1970 
 
535 Stranícko-politická práca 

Vyhodnotenia konsolidačného procesu a činnosti oddelení veliteľstva Východ-
ného vojenského okruhu od januára 1968 do júla 1970.  
Šk. č. 94,  304 listov (138 - 441) 
 
 
 

Dôverné písomnosti! 
 

rok 1949 
 

536 Spisová a archívna služba 
Návrh dohovoru medzi Československou a Maďarskou republikou o vydávaní 
spisov a menovanie pplk. Emila Kapišinského na rokovanie za rezort vojenskej 
správy. 
Šk. č. 94,  54 listov (442 - 495)  
 

537 Mimoriadne udalosti 
Prešetrovanie obsahu článku v týždenníku Kultúrna politika. Prešetrovanie výkonu 
vojenského cvičenia voj. v zálohe Jana Indru. Memorandum mjr. del. Františka 
Špaka predloženého ministrovi národnej obrany.  
Prešetrovanie balenia sadeníc do prednášok o organizácii čs. armády (Česko-
slovenská branná moc – prednášky).  
Prešetrovanie udania na mjr. aut. Františka Přidala. Správa o požiari v Zbrojnici 20 
v Olomouci.  
Trestné oznámenie na mjr. Daniela Chladného – Hanoša a spol.  
Šk. č. 94,  252 listov (496 - 747)  
 

538 Personálna oblasť 
Preverovacie komisie a návrh zákona 217/1949 o odobratí vojenskej hodnosti 
niektorým dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom vojska mimo činnú službu. 
Námietka kpt. kanc. Emila Ciprisa proti prepusteniu na zvláštnu dovolenku. 
Správa o chovaní sa por. pech. Františka Novotného. Preverovanie partizánskej 
činnosti škpt. pech. Josefa Bureša. Prevzatie a odovzdanie 12. tankovej brigády     
a prešetrovanie nedôstojného chovania dôstojníkov.  
Šk. č. 94,  38 listov (748 - 785)  
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539 Spoločenské udalosti 
Hlásenie z pracovného aktívu závodnej rady civilných zamestnancov v Českých 
Budejoviciach.  
Šk. č. 94,  2 listy (786, 787)  

 
rok 1950 

 
540 Mimoriadne udalosti 

Prešetrovanie činnosti ppor. Júliusa Hájka (Brachtl) počas 2. svetovej vojny v obci 
Vsetín. Správa o vojnovej a povojnovej činnosti príbuzných npor. Dimitrija 
Nibáka. Konanie pred čestným súdom Delostreleckého  pluku 206 s npor. Jánom 
Kuchařom. Trestné oznámenie na Václava Heřmana za zanedbanie povinností. 
Šk. č. 94,  14 listov (788 - 801)  
 

541 Organizačná oblasť 
Zmena podriadenosti personálnych oddelení učilíšť. Zrušenie zaraďovacej komisie 
vojenských gážistov a presun kompetencie na krajské vojenské veliteľstvá 
a smernice pre zaraďovanie vojenských osôb z povolania, prepustených               
zo zvláštnych dôvodov do pomeru mimo službu. Dočasný rozdeľovník vojenských 
útvarov V2VO.  
Šk. č. 94,  17 listov (802 - 818)  
 

542 Personálna oblasť 
Hlásenia o vykonaní vojenských prísah dôstojníkmi z povolania, č. p. 62622         
a 66039. Zápis z personálneho rozhovoru so škpt. žen. Alexandrom Bienským.  
Šk. č. 94,  73 listov (819 - 891)  
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O/ Okresná doplňovacia služba vojsk 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 
 
 

rok 1951 
 

543 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia o úrazoch a úmrtiach vojenských osôb. 
Šk. č. 95,  93 listov (1 - 93)  
 

544 Organizačná oblasť 
Zoznam bojových zástav útvarov 2. vojenského okruhu. Rozkaz na zriadenie 
strážnych jednotiek. Hlásenie o zriadení strážnych jednotiek ministerstvu obrany.  
Šk. č. 95,  33 listov (94 - 126)  

 
 

rok 1952 
 
 

545 Hodnotebnie výcviku a plnenia úloh 
Vyhodnotenie výcvikového roka 1951/52 a výcvikový rozkaz pre stále strážne 
jednotky na zimné obdobie výcvikového roku 1952/53.  
Šk. č. 95,  28 listov (127 - 154)  
 
 

546 Mimoriadne udalosti 
Zastrelenie voj. Jozefa Németha pri odopretí poslušnosti. Prešetrenie okolností   
pri pohrebe voj. Oldřicha Spáčila v Prostějove. Hlásenia o úrazoch, smrteľných 
úrazoch, dopravných nehodách a samovraždách vojenských osôb. 
Šk. č. 95,  242 listov (155 - 396)  

 
 

547 Organizačná oblasť 
Určenie krycích čísiel strážnym jednotkám. Prehľad tradičného pomenovania 
vojenských objektov (kasární). Zriadenie 8. pešej brigády a doplnenie jej pod-
riadených pevnostných práporov mužstvom základnej služby prvého ročníka. 
Výstavba ústredného cintorína padlých rumunských vojakov vo Zvolene. 
Obmedzenia čestných sprievodov pri pohreboch vojakov.   
Šk. č. 95,  23 listov (397 - 419)  
 
 

548 Vojenská výpomoc 
Hlásenia o vojenskej výpomoci pri zbere repy.  
Šk. č. 95,  67 listov (420 - 486)  
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rok 1953 
 

549 Disciplína, sťažnosti a ich riešenie 
Súhrnný prehľad mimoriadnych udalostí, disciplíny a disciplinárnej praxe            
za 4. štvrťrok 1952. Štatistické výkazy disciplíny a disciplinárnej praxe za 1. až 3. 
štvrťrok 1953 od  útvarov 2. vojenského okruhu.  
Šk. č. 96,  533 listov (1 - 533)  

 
550 Hlásenia 

Situačné hlásenie 6. ženijného stavebného práporu a prehľad mužstva so zníženou 
zdravotnou klasifikáciou. 
Šk. č. 96,  15 listov (534 - 548)  
 

551 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia úrazov, úmrtí, samovrážd, dopravných nehôd a podobne od vojenských 
útvarov. Súhrnný prehľad zomrelých za I. a II. štvrťrok 1953 (šk. č. 98). 
Železničné nešťastie pri Čachliciach dňa 24.12.1953 (šk. č. 99).   
Šk. č. 97,  645 listov (1 – 645)  
Šk. č. 98,  684 listov (1 - 684)  
Šk. č. 99,  643 listov (1 - 643)  
 

552 Organizačná oblasť 
Pričlenenie 2. okruhového chemického skladu Bystričany k posádke Zemianske 
Kostoľany. Zrušenie Posádkovej správy v Plaveckom Podhradí a pričlenenie 
Plaveckého Podhradia do Podacej stanice posádky Kuchyňa. Zriadenie posádky 
v Moldave nad Bodvou, Čeladnom a Veľkých Losinách pri Šumperku.  
Premiestnenie veliteľského stanovišťa 3. technického práporu. Prevzatie 
Vojenských kárnych útvarov Malá Libavá a Lešť do podriadenosti 2. vojenského 
okruhu. Pridelenie Leteckého detašmánu v Dolnom Benešove pri Opave k posádke 
Hlučín. Predbežné nariadenie k odovzdaniu zástav vojenským útvarom. Hlásenie 
Posádkovej správy Čierna nad Tisou o prevzatí 340. strážnej čaty. Zrušenie 
Posádkovej správy Vlachovice. Zriadenie 8. technického práporu v Orlovej pre 
plnenie baníckych úloh v Ostravsko-Karvínskom revíre. Pridelenie krycieho čísla 
309. strážnej rote. Zoznam posádok 2. vojenského okruhu. Zmena v správe 
posádky Dubnica nad Váhom. Reorganizácia vojenského školstva, č.p. 00152556, 
00152591. Zabezpečenie stráženia objektov likvidovaných Škôl dôstojníckeho 
dorastu Rožňava a Český Těšín. Zmena priestorov pre výcvik povolancov útvarov 
letectva.  Premenovanie vojenských objektov v posádkach (kasární), č. 0152765, 
0153442. Odovzdanie zástav vojenským útvarom, č. 0152843, 0152847, 0153052, 
0153067, 0153068, 0153823, 0154115, 0154436. Dočasné zrušenie Posádkovej 
správy v Levoči, č. 0153192, 0153213. Zoznam veliteľov a správcov posádok 
v pôsobnosti 2. vojenského okruhu. Zrušenie 331. strážnej roty Brno dňom           
1. novembra 1953 a zápis o likvidácii, č. 0153360, 0155345. Presťahovanie 
Okresného vojenského veliteľstva Dunajská Streda.     
Šk. č. 99,  152 listov (644 - 795)  
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553 Personálna oblasť 
Ustanovenie do funkcií veliteľov posádok, č. 0150475, 0152232. Prepožičanie 
vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ útvarom a príslušníkom Československej 
armády. Zápis o odovzdaní a prevzatí velenia Vojenského výcvikového priestoru 
Kamenica nad Cirochou, č. p. 0151690, 0152421. Prieskum zdravotného stavu 
vybraných občanov Náměšte na Hanej, ktorí neboli odvedení. Zvyšovanie 
morálno-politického stavu poddôstojníčok z povolania. Zápis o odovzdaní 
a prevzatí 338. strážnej roty. Zrušenie výnosu, ktorým bol staršina Július Heinrich 
z Tatranskej Lomnice preložený do počtu mužstva na základe rozsudku krajského 
súdu v Košiciach. Zápisnica o prevzatí a odovzdaní Posádkovej správy Rožňava, 
Ostrava a Český Těšín.  
Šk. č. 100,  86 listov (1 - 86)  
 

554 Spoločenské udalosti 
Mimoriadne opatrenie pre vojenské jednotky pri úmrtí prezidenta ČSR Klementa 
Gottwalda. Správa o udalostiach pri odstránení pomníka prezidenta  ČSR Tomáša 
Garika Masaryka v Olomouci. Hlásenie o priebehu smútočného zhromaždenia 
v Bratislave.  
Dokumentácia slávnostných vojenských prehliadok konaných 9. mája 1953. 
Šk. č.100, 468 listov (87 - 554)  
 

555 Vojenská výpomoc 
Hlásenie o pomoci 28. letiskového práporu  pri hasení požiaru v Bučine, národný 
podnik Zvolen. Poskytnutie vojenskej výpomoci pri zbere zemiakov a repy.    
Šk. č. 100,  11 listov (555 - 565)  
 

556 Vojenské výcvikové priestory 
Nedisciplinovanosť cvičiacich jednotiek v priestore vojenského obvodu Lešť 
a jeho okolí. Situácia po rozširovaní protilietadlovej strelnice vo vojenskom 
obvode Javorina (VVP Kežmarok) – nespokojnosť vysťahovaného obyvateľstva.    
Šk. č. 100,  12 listov (566 - 577)  
 
 

rok 1954 
 

557 Disciplína, sťažnosti a ich riešenie 
Súhrnný prehľad mimoriadnych udalostí, disciplíny a disciplinárnej praxe            
za 4.štvrťrok 1953. Štatistické výkazy disciplíny a disciplinárnej praxe za 1. až 
3.štvrťrok 1954 od  útvarov 2. vojenského okruhu.  
Šk. č. 101,  524 listov (1 - 524)  
 

558 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od vojenských útvarov úrazov, úmrtí, samovrážd, dopravných nehôd       
a podobne. Správa o morálno-politickom stave vojenských osôb z povolania      
77. mechanizovaného pluku (šk. 101). Dopravná nehoda osobného motorového 
vozidla sovietskeho poradcu (šk. č. 102).  Havária výcvikového lietadla Zväzarmu 
Prešov dňa 21. 3. 1954. Zranenie spôsobené bleskom vojenských osôb Pechotného 
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učilišťa Lipník nad Bečvou. Postrelenie mjr. Dr. Jozefa Pohla v obci Blažov 
(Vojenský obvod Javorina) po náhradovom konaní pri vysídľovaní. Dopravná 
nehoda vojenského motorového vozidla pri Piešťanoch s následkom smrti plk. 
Jozefa Zavřela a mjr. Jozefa Púra. 
Šk. č. 101,  331 listov (525 – 855)  
Šk. č. 102,  760 listov     (1 - 760)  
Šk. č. 103,  267 listov     (1 - 267)  
 

559 Organizačná oblasť 
Zabezpečenie odovzdávania zástav vojenským útvarom a hlásenia útvarov 
o priebehu odovzdania zástavy. Pridelenie vojenských kroník útvarom. Krycie 
čísla posádkových správ útvarov nachádzajúcich sa vo Vojenskom výcvikovom 
priestore Lešť. Štatút pre školu administratívnych pracovníkov. Podriadenosť 
stálych strážnych jednotiek, ich doplnenia a výchova poddôstojníkov.  
Šk. č. 103,  112 listov (268 - 379)  
 

560 Personálna oblasť 
Hlásenie o odovzdaní a prevzatí 337. strážnej čaty. Výber z vystúpenia gen. JUDr. 
Alexeja Čepičku, gen. Jána Zemana a gen. Františka Říhu na zhromaždení 
veliteľov, politických pracovníkov a náčelníkov kádrových (ľudských zdrojov) 
orgánov.  Súhrnný prehľad náčelníkov a správcov posádok.  
Šk. č. 103,  55 listov (380 - 434)  
 

561 Spoločenské udalosti 
Dokumentácia k vojenskej prehliadke 9. mája 1954 v Bratislave a Prahe. 
Sústredenie vojenských hudieb v Bratislave pri májovej prehliadke vojsk. 
Správa o vojenskej prehliadke 9. mája 1954 v Bratislave.  Rozkaz na vykonanie 
vojenskej prehliadky v roku 1955 v Prahe a Plzni.  
Šk. č. 103,  241 listov (435 - 675)  
Šk. č. 104,  307 listov     (1 - 307)  
 

562 Vojenská výpomoc 
Poďakovanie od Zväzarmu ríslušníkom 55. rádiopráporu za výcvik povolancov – 
rádiotelegrafistov. Hlásenia vojenských výpomocí pri živelných pohromách, zbere 
úrody a voľbách. Záplavy na Dunaji v roku 1954. Pokyny pre poskytovanie 
vojenských výpomocí.    
Šk. č. 104,  503 listov (308 - 810)  
 

rok 1955 
 

563 Disciplína, sťažnosti a ich riešenie 
Súhrnný prehľad mimoriadnych udalostí, disciplíny a disciplinárnej praxe            
za 4.štvrťrok 1954. Štatistické výkazy disciplíny a disciplinárnej praxe za 1. – 3. 
štvrťrok 1955 od  útvarov 2. vojenského okruhu.  
Šk. č. 105,  256 listov (1 - 256)  
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564 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od vojenských útvarov úrazov, úmrtí, samovrážd, dopravných nehôd, 
materiálových škôd, nakazenie pohlavnými chorobami a podobne. Havária lietadla 
B-33 pilotovaného por. Jindřichom Kyzlinkom a so strelcom des. Stanislavom 
Doubekom, č. p. 02073-OS. Požiar v zemljanke ženijnej roty výsadkovej brigády. 
Havária lietadla S-199 pilotovaného por. Leonardom Sabolom od 6. stíhacieho 
leteckého pluku. Havária lietadla S-199 pilotovaného npor. Zdeňkom Čermákom 
od 6. stíhacieho leteckého pluku. Usmrtenie por. Karola Švageru od 72. 
výsadkového práporu pri taktickom cvičení.  
Havária lietadla Mig-15 pilotovaného por. Grisom. Usmrtenie voj. Imricha 
Doboša od 3. letky 6. stíhacieho leteckého pluku vrtuľou lietadla. Zamorenie voj. 
Pravoslava Juřička otravnou látkou – yperitom. Hlásenie o usmrtení vlastného 
dieťaťa úmyselným zadusením.  
Šk. č. 105,  37 listov (257 – 627)  
 
 

565 Organizačná obla582, sť 
Pomenovanie zväzkov a útvarov ČSĽA, č. p. 00180406, 00180983. Premeno-
vanie kasární v posádkach.  
Šk. č. 105,  61 listov (628 - 688)  

 
 
rok 1956 

 
 

566 Disciplína, sťažnosti a ich riešenie 
Súhrnný prehľad mimoriadnych udalostí, disciplíny a disciplinárnej praxe            
za 4. štvrťrok 1955. Štatistický výkaz disciplíny a disciplinárnej praxe za 1. štvrť-
rok 1956.  
Šk. č. 106,  71 listov (1 - 71)  
  
 

567 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od vojenských útvarov úrazov, úmrtí, samovrážd, dopravných nehôd, 
materiálových škôd, nakazenie pohlavnými chorobami, svojvoľné vzdialenie      
od jednotky a podobne. Havária lietadla S-102 pilotovaného por. Stanislavom 
Pivodom od 6. stíhacieho leteckého pluku. Havária lietadla B-33 pilotovaného por. 
Antonínom Morským od 32. bojového (bitevní) letecký pluk Piešťany.  Havária 
lietadla B-33 pilotovaného por. Jiřím Entom od Tylovej základne lietadiel. 
Usmrtenie por. Jozefa Pohanku od 52. pontónového pluku pri nácviku trhacích 
prác. Vražda manželky a samovražda príslušníka Krajskej vojenskej správy Nitra.  
Šk. č. 106,  541 listov (72 – 612)  
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Obyčajné písomnosti! 
  
 

rok 1950 
 

568 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia o úrazoch a úmrtiach vojenských osôb. 
Šk. č. 106,  131 listov (613 - 743)  
 
 

rok 1952 
 

569 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia o úrazoch a úmrtiach vojenských osôb. Hlásenie o zranení a úmrtí 
príslušníkov čs. armády pri železničnom nešťastí v Suchdole nad Odrou. 
Šk. č. 106,  132 listov (744 - 875)  
 
 

rok 1953 
 

570 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia o úrazoch a úmrtiach vojenských osôb. Hlásenie o zranení a úmrtí 
príslušníkov čs. armády pri železničnom nešťastí v Suchdole nad Odrou. 
Šk. č. 107,  70 listov (1 - 70)  
 
 

rok 1954 
 
571 Vojenská výpomoc 

Nariadenie náčelníka generálneho štábu čs. armády k vojenskej výpomoci           
pri zbere okopanín a prehľad o poskytnutej výpomoci. Hlásenia posádkových 
správ o vojenskej výpomoci pri zbere okopanín.  
Šk. č. 107,  78 listov (71 - 148)  
 
 

rok 1955 
 

572 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia o úrazoch,  úmrtiach a nakazení pohlavnou chorobou vojenských osôb. 
Hlásenie o zastrelení des. Josefa Heseka od 2. ženijného práporu príslušníkmi 
pohraničnej stráže pri pokuse o prekročenie štátnej hranice.  
Šk. č. 107,  35 listov (149 - 183)  
 

573 Personálna oblasť 
Udelenie odmien za prácu pri povodniach na Dunaji.  
Šk. č. 107,  19 listov (184 - 202)  
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574 Vojenská výpomoc 
Rozhodnutie o poskytnutí vojenskej výpomoci pre jednotné roľnícke družstvá 
okresu Vyškov.  
Šk. č. 107,  5 listov (203 - 207)  
 

rok 1956 
 

575 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia o dopravnej nehode, úrazoch,  úmrtiach a nakazení pohlavnou chorobou 
vojenských osôb. Hlásenie o zistení letákov nepriateľského obsahu u voj. Martina 
Bilu od 11. technického práporu.  
Šk. č. 107,  64 listov (208 - 271)  
 

576 Personálna oblasť 
Priznanie dôchodkového zabezpečenia a zmena rozhodnutia o prepustení z vojska 
čat. Valentína Németha.  
Šk. č. 107,  2 listy (272, 273)  
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P/ Školské oddelenie 
 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 
 

rok 1952 
 

577 Organizačná oblasť 
Prehľad vojenských škôl v obvode veliteľstva 2. vojenského okruhu. Pokyny     
pre likvidáciu škôl na dôstojníkov v zálohe pechoty.  Reorganizácia vojenského 
súdnictva.  
Šk. č. 107,  23 listov (274 - 298)  
 
 

rok 1953 
 

578 Školy a kurzy 
Štatút pre vyššie školy dôstojníkov čs. armády. Hlásenie o záverečných skúškach 
škôl na dôstojníkov v zálohe. Zoznam vojenských katedier vysokých škôl 
zriadených v školskom roku 1952/53.  
Šk. č. 107,  64 listov (299 - 362)  
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R/ Ubytovacie a stavebné oddelenie 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 
 
 

rok 1952 
 

579 Spisová a archívna služba 
Zápisnica o stave postupu prác spojených s rozdelením spisového a mapového 
materiálu v archíve stavebného oddelenia 4. oblasti Bratislava.  
Šk. č. 108,  5 listov (1 – 5)  
 

580 Výstavba, stavby a objekty 
Nájomná zmluva medzi čs. štátom a vlastníkmi pozemkov v Novom Meste        
nad Váhom. Zmluva o používaní Evanjelického a. v. dómu   pre účely vojenskej 
správy v Liptovskom Mikuláši. Zápisnica o prevzatí hradu a príslušných objektov 
do používania vojenskej správy v Leviciach. Povolenie stavebných prác               
na projekte strážnice č. 2. Schválenie projektov v Ružomberku a Martine. Protokol 
o odovzdaní vojenskej väznice v Olomouci ministerstvom národnej obrany       
pod správu ministerstva národnej bezpečnosti. Stavebné povolenie pre výstavbu 
vodovodu vo VVP Libavá. Stavebné úpravy pre strojovňu a vetracie zariadenie 
kuchyne v Ružomberku. Protokol o prenájme pozemkov Jednotnému roľníckemu 
družstvu v Koši.  
Šk. č. 108,  206 listov (6 - 211)  
 
 

rok 1953 
 

581 Výstavba, stavby a objekty 
Návrh užívacej a nájomnej zmluvy Ľudového domu v Místku. Zápis s dokladmi 
o prevzatí objektu Strediska pracujúceho dorastu v Pohořeliciach. Zmluva 
o prenájme časti závodu TONAK-2 do užívania AUTOPAL n. p.  Nový Jičín. 
Zápisnica o prevzatí budovy v Bratislave (Ústav hluchonemých Patrónka)                  
do držby Posádkovej správy Bratislava. Prevod budovy Okresného vojenského 
veliteľstva v Bílovci do majetkovej podstaty vojenskej správy. Pridelenie zámku 
v Dolných Životiciach, okr. Opava vojenskej správe. Komisionálny zápis 
o prevzatí budovy Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.  
Prehľad o historicky a umelecky cenných objektoch používaných vojenskou 
správou, č. p. 0097106, 0097476. 
 Zápisy o prevzatí budov v Brne pre Vojenskú technickú akadémiu Brno.  Prehľad 
o prenájmoch u Vojenskej stavebnej správy Olomouc. Protokol o prevzatí továrne 
Union pre 156. hlásny prápor Zvolen. Zápisnica o preberaní kaštieľa (ruského 
gymnázia) v Humennom pre potreby vojenskej správy. Súhlas vojenskej správy   
so stavebným plánom v Závodoch J. V. Stalina, n. p. Martin.  
Šk. č. 108,  373 listov (212 - 584)  
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rok 1954 
 

582 Výstavba, stavby a objekty 
Zriadenie divízneho lazaretu v Trnave pre 9. pešiu divíziu. Schválenie investičnej 
úlohy v Moravskom Krumlove. Zápis o prevzatí budovy zámku v Karvinej – Raj 
pre potreby vojenskej správy.   
Šk. č. 109,  42 listov (1 - 42)  
 
 

rok 1955 
 

583 Organizačná oblasť 
Ubytovanie útvarov po organizačných a dislokačných zmenách. Zabezpečenie 
dislokačných zmien v Bzenci.  Materiálové opatrenia k dislokačným zmenám.  
Šk. č. 109,  20 listov (43 - 62)  
 

584 Spisová a archívna služba 
Zápis o odovzdaní agendy referátu zmlúv a platieb.  
Šk. č. 109,  38 listov (63 - 100)  
 

585 Výstavba, stavby a objekty 
Nájomná zmluva s Československými stavebnými závodmi, n. p. Bratislava 
o prenájme 6 000 m2 pozemku na Mlynských Nivách. Zápis o prevzatí objektu    
„v lese“ v Šternberku Tankovou výskumnou stanicou. Výstavba výcvikového 
strediska na Kniničskej priehrade pri Brne. Zápis o odovzdaní a prevzatí kasární 
Mokraď medzi Školou technického dorastu letectva a Školským práporom 
Leteckého technického učilišťa. Výstavba letiska Košice – Barca pre vojenské 
účely. Pridelenie a výstavba objektov pre útvary umiestnené vo Vojenskom 
výcvikovom priestore Lešť.    
Šk. č. 109,  117 listov (101 - 217)  
 
 

rok 1956 
 

586 Kontroly a previerky 
Záverečné správy o výsledku kontroly Vojenskej stavebnej správy Košice 
a Ostrava. Správy o výsledku previerky Vojenskej stavebnej správy Brno a Banská 
Bystrica. Správy o vyhodnotení činnosti Krajskej vojenskej a ubytovacej správy 
Olomouc, Prešov a Ostrava.  
Šk. č. 109,  217 listov (218 - 434)  
 

587 Organizačná oblasť 
Pripomienky k preneseniu právomocí stavebných úradov na vojenské orgány     
a na orgány národnej bezpečnosti. Prevedenie 8. železničného stavebného práporu 
Liptovský Mikuláš k ministerstvu dopravy.  
Šk. č. 109,  18 listov (435 - 452)  
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588 Výstavba, stavby a objekty 

Pridelenie objektov 17. streleckej divízii v Dolných Životiciach, okr. Opava. 
Odovzdanie lesných celkov Dětřichov a Bruntál-Skrbovice do obhospodarovania 
civilnému sektoru. Vyjadrenie vojenskej správy k výstavbe diaľkového plynovodu 
Trnava – Považská Bystrica. Vyjadrenie vojenskej správy k smernému územnému 
plánu Nové Mesto nad Váhom, Jelšava, Liptovský Mikuláš, Poprad, .  
Pridelenie priestorov v Brne, Nitre, Martine a Ružomberku pre výbory Zväzarmu. 
Pridelenie objektu zámku v Moravskom Krumlove 1. ústrednému skladu výstroja 
Brno. Prevzatie budovy župného domu pre potreby Okresného národného výboru 
Zlaté Moravce. Odovzdanie časti objektu zámku s kaplnkou v Moravskom 
Krumlove orgánom ľudovej správy. Zápisnica o odovzdaní časti pozemkov 
tankodromu v Martine - Sučanoch pre civilnú výstavbu. Uvoľnenie jazdiarne      
pre potreby Mestského národného výboru Košice. Zápisy o prevzatí kláštorných 
objektov v Nových Zámkoch a Košiciach. Prevzatie kláštorov na Morave. 
Zápisnica o odovzdaní Vojenskej nemocnice Prešov civilnej zdravotnej správe.  
Využitie vojenských objektov vo Vyškove a Rajhrade. Využitie kasární v Levoči. 
Priestory pozemných a vzdušných záujmov používaných pre leteckú ostrú streľbu. 
Schválenie svojpomocnej výstavby tankovej strelnice v  Přáslaviciach. Vyjadrenie 
vojenskej správy k výstavbe plynovodu Plavecký Štvrtok – Břeclav – Hodonín. 
Pripomienky k výstavbe plynovodu Olomouc. Pripomienky k výstavbe v okolí 
Šale. Pridelenie objektov Výcvikovému stredisku operátorov v Poprade. Výmena 
objektu „Na Lužích“ a Domu armády za „Robotáreň“ v Šumperku. Premiestnenie 
Automobilovej školy 7. automobilového práporu z Martina do Dolného Kubína. 
Uvoľnenie objektu „Zámeček“ v Šumperku pre civilný sektor. Premiestnenie 173. 
výsadkového delostreleckého oddielu z Prešova do Sabinova. Umiestnenie Tesla,     
n. p. Brno. Pripomienky k výstavbe plynovodu Zohor- Rača. Schválenie výstavby 
diaľkového elektrického vedenia Sokolnice – Sereď. Investičný zámysel rozšírenia 
kasárne vo Fulneku. Schválenie výstavby elektrického vedenia pre elektrifikáciu 
železničnej trate Hranice – Vsetín a výstavba rozvodní. Odovzdanie kaštieľa 
v Ružomberku civilnému sektoru.     
Šk. č. 110,  210 listov (1 - 210)  
 

rok 1957 
 

589 Kontroly a previerky 
Záverečná správa o výsledku kontroly ubytovacieho oddelenia veliteľstva 2. vo-
jenského okruhu.  
Šk. č. 110,  63 listov (211 - 273)  
 

590 Organizačná oblasť 
Dislokačné zmeny v Novom Bohumíne, Olomouci. Organizačné zmeny 
v protivzdušnej obrane štátu. Návrh na zrušenie domov armády. Presťahovanie 
topografických útvarov. Zrušenie Školy dôstojníckeho dorastu v Poprade 
a Kremnici. Organizačné a dislokačné zmeny, č. p. 0018443, 0018444, 0018454   
a 0019402. Návrh na dislokačné zmeny útvarov 22. výsadkovej brigády. 
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Premiestnenie 9. poddôstojníckej školy z Levíc a 9. prieskumnej čaty z Trnavy   
do Vojenského výcvikového priestoru Turecký Vrch. Prehľad o odovzdaných 
a prevzatých objektoch.        
Šk. č. 110,  95 listov (274 - 368)  
 

591 Výstavba, stavby a objekty 
Súhlas s výstavbou skladu streliva v lome v Hornom Srní. Uvoľnenie objektov 
v správe Krajskej vojenskej a ubytovacej správy Olomouc. Pripomienky 
k výstavbe diaľkového plynovodu Vysoká – Ostrava.  Správa o možnostiach 
uvoľnenia objektov podľa požiadaviek krajských národných výborov. Zoznam 
kategorizovaných objektov, č. p. 0016421. Situačná správa pre uvoľnenie objektov 
v Bratislave. Správa o zabezpečení ubytovania vojsk dislokovaných v Brne, 
Ostrave a Bratislave. Výnos k výstavbe divíznych skladov v Olomouci. Zápis 
o prevzatí administratívnej budovy v Přerove od Pozemných stavieb, n. p. Přerov. 
Odovzdanie barakového tábora v Dubnici nad Váhom  k dispozícii Krajskému 
národnému výboru Žilina. Odovzdanie a prevzatie objektov a pozemkov 
v súvislosti s organizačnými zmenami v protivzdušnej obrane štátu. Pripomienky 
k výstavbe plynovodu v okolí Brna. Budovanie vojenských sídlisk so zvláštnym 
určením. Výstavba elektrického vedenia pri Holiciach z Hodolan. Zmena 
užívateľa objektu Švédske šance. Zápis o rozdelení ubytovacích priestorov v Brne. 
Zápis o prevzatí kasární v Levoči, č. p. 0019713 a 019014. Výstavba 100 kV 
vedenia Sereď- Bratislava. Uvoľnenie časti barakového tábora v Svatobořiciach 
civilnému sektoru. Zápis o prevzatí a odovzdaní Žižkových kasární v Olomouci. 
Odovzdanie administratívnej budovy posádkovej nemocnice v Prešove  pre účely 
Mestského ústavu národného zdravia Prešov. Zápisnica o odovzdaní ubytovacích 
priestorov vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Odovzdanie hangárov 
a letiskovej plochy Zväzarmu v Olomouci. Zápis o prevzatí ubytovacích priestorov 
v Kvetnici pri Poprade 315. strážnej rote. Zrušenie domov armády, č. p. 018952. 
Hlásenie o priebehu a materiálnom zabezpečení dislokačných zmien. Vyjadrenie 
k výstavbe elektrického vedenia Třebovice – Opava. Zabezpečenie ubytovania 
vojsk 3. mechanizovanej divízie Kroměříž a  22. výsadkovej brigády Prešov. 
Zápisnice z prevzatia kasární v Jelšave a Rožňave novými užívateľmi. Odovzdanie 
objektu Školy dôstojníckeho dorastu delostrelectva Poprad do užívania 
Výcvikového strediska operátorov rádiolokátorov.  
Zápis o odovzdaní a prevzatí kasární v Šahách. Zápisy o zmenách užívateľov 
kasární. Súhlas s umiestnením technického práporu v kasárni Juraja Jánošíka 
v Dvorníkoch. Zápis o odovzdaní budovy na Panenskej ulici číslo 7 do užívania 
78. protilietadlovej delostreleckej brigáde. Hlásenie o zabezpečení dislokačných 
zmien v pôsobnosti Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy Bratislava, 
Banská Bystrica a Košice. Zápis o prevzatí kasárne „Pod Stalinovým štítom“ 
v Poprade. Zápis o odovzdaní kasárne Juraja Janošíka v Dvorníkoch    3. leteckou 
technickou divíziou do užívania 3. technickému pluku.  
Šk. č. 111,  586 listov (1 - 586)  
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rok 1958 
 

592 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Doplnenie k hodnoteniu plnenia úloh vyplývajúcich z rozkazu veliteľa 2. vo-
jenského okruhu.  
Šk. č. 111,  14 listov (587 - 600)  
 

593 Organizačná oblasť 
Preverenie organizácie správ budov. Hlásenia o organizačných a dislokačných 
zmenách. 
Šk. č. 111,  45 listov (601 - 645)  
 

594 Personálna oblasť 
Rozbor personálnej situácie v stavebnej a ubytovacej službe.   
Šk. č. 111,  13 listov (646 - 658)  
 

595 Stranícko-politická práca 
Predloženie odpovedí na kritické pripomienky z celoštátnej diskusie.   
Šk. č. 111,  12 listov (659 - 670)  
 

596 Školy a kurzy 
Doklady zo školenia ubytovacej skupiny z 5. – 8. 11. 1957 v Bratislave. 
Šk. č. 111,  75 listov (671 - 745)  
 

597 Výstavba, stavby a objekty 
Súhlas vojenskej správy s výstavbou 220 kV vedenia Sučany – Lemešany,  
s drobnou bytovou výstavbou v Jelšave, s posunutím oplotenia závodu Fosfa,  n. p. 
Poštorná, výstavbou 110 kV vedenia Žiar – Lučenec,  výstavbou 110 kV vedenia 
Krnov – Břidličná, prípojkou plynu do n. p. Slovnaft, výstavbou 2x 110 kV 
vedenia Sučany – Podbrezová,  výstavbou 110 kV dvojitého vedenia Martin, 
výstavbou konzervárne v Malackách a rozšírením prístavu Bratislava. 
Vyhodnotenie stavebných úprav po jednotlivých krajoch. Smerné územné plány 
Vojenských výcvikových táborov Hluboká a Kuchyňa. Hospodársky plán Lesného 
závodu Stupava a Malacky.  
Smerný územný plán Vojenského výcvikového priestoru Dědice. Technická 
správa k smernému územnému plánu Vojenského výcvikového priestoru Lešť. 
Hlásenie o prevzatí objektov v Levoči a Jelšave. Správa o posúdení smerného 
územného plánu Vojenského výcvikového priestoru Hlboké. Smerný územný plán 
Vojenského výcvikového priestoru Kežmarok. Výstavba kasárne v Přáslaviciach. 
Projektová dokumentácia svojpomocnej výstavby v Duklianskych a mestských 
kasárňach. Dokumentácia k riadeniu výstavby Oblastnej vojenskej ubytovacej 
a stavebnej správy Brno. Zoznam objektov získaných od civilného sektoru. 
Smerný územný plán Vojenského výcvikového priestoru Turecký Vrch.. Návrh  
na využitie objektov v posádke Olomouc.   
Šk. č. 112,  582 listov (1 - 582)  
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rok 1968 
 

598 Finančná služba 
Vyčíslenie vplyvu redislokácie ČSĽA a pobytu cudzích vojsk na rozpočet roku 
1969 za ministerstvo národnej obrany a krajské vojenské ubytovacie a stavebné 
správy. Výpočet úhrady za objekty prenajaté útvarom Sovietskej armády.   
Šk. č. 113,  35 listov (1 - 35)  
 

599 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Vyhodnotenie stavebno-ubytovacej služby za rok 1968 od Krajskej vojenskej 
ubytovacej a stavebnej správy Ostrava (so sídlom v Olomouci).  
Šk. č. 113,  48 listov (36 - 83)  
 

600 Organizačná oblasť 
Prevod vojenskej správy budov  Olomouc do podriadenosti Ústredného ženijného 
skladu Olomouc. Smernice pre dislokačné a organizačné opatrenia k 15. 10. 1968.   
Šk. č. 113,  51 listov (84 - 134)  
 

601 Personálna oblasť 
Prehľad personálneho obsadenia vojenských správ budov v Severomoravskom 
kraji k 1. 1. 1968.  
Šk. č. 113,  5 listov (135 - 139)  
 

602 Výstavba, stavby a objekty 
Zápis o výsledkoch dislokačného prieskumu na letisku v Piešťanoch v dňoch     
17. až 18. 1. 1968. Odovzdanie vojenského objektu v Šafárikove do užívania 
národného podniku Odevné závody Trenčín. Zoznam katastrálnych území,          
pre ktoré neplatí generálny súhlas vojenskej správy. Uvoľnenie objektov              
na Tabuľovom vrchu v Olomouci. Informácia o odovzdávaní objektu „Bores“     
vo Vojenskom výcvikovom priestore Libavá. Sprievodný list k materiálom 
o vyvlastňovaní chaty v Sučanoch. Technický posudok budovy na Hasičskej ulici 
v Trenčíne. Zápis z dislokačného prieskumu v Seredi z 3. 11. 1965. Zmeny 
v užívaní objektov v Ostrave – Bělskom lese. Výstavba signálneho poplašného 
zariadenia na letisku Mošnov. Prevody majetku a jeho užívanie v Trenčíne – 
Istebníku. Riešenie prevodu objektov v Humennom a Poprade, č. p. 02859            
a 03396. Uvoľnenie objektu v Orvišti do užívania  Melioračnému družstvu 
Piešťany. Likvidácia a riešenie ďalšieho užívania objektov Rehabilitačného 
strediska II v Českom Těšíne, č. p. 03617 a 05216.  
Vplyv augustových udalostí na investičný program ministerstva národnej obrany. 
Návrh plánu zabezpečenia organizačných a dislokačných zmien na roky 1968 – 
1971 v pôsobnosti Východného vojenského okruhu. Prehľad o odovzdávaní 
vojenských objektov do užívania Sovietskej armáde, č. p. 04916. 
Hlásenie Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy Ostrava o vykonaní 
reorganizačných a dislokačných zmien.  
Doklad  ministerstva národnej obrany k riešeniu vojenských objektov v posádke 
Bratislava na rokovanie Slovenskej národnej rady dňa 11. 11. 1968 v Bratislave.  
Informácia o odpredaji rodinného domu v posádke Sereď. Schválenie stavby 
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v kasárňach SNP Martin. Zrušenie nájomnej zmluvy s Okresnou vojenskou 
správou Martin v kasárňach SNP Martin. Uvoľnenie priestorov užívaných 
Vojenskou katedrou Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Zabezpečenie 
funkcie vojenských správ budov v objektoch uvoľnených Sovietskej armáde. 
Rozhodnutie o ďalšej investičnej výstavbe v posádkach odovzdaných sovietskym 
vojskám. Návrh investičnej výstavby v areáli Zemianske Kostoľany   
Šk. č. 113,  410 listov (140 - 549)  
 
 

rok 1969 
 

603 Finančná služba 
Účtovné výkazy reprodukcie základných prostriedkov k 31. 12. 1968. Dodatok     
k investičným zámerom na výstavbu v dôsledku dislokačných zmien v roku 1968.  
Šk. č. 113,  12 listov (550 - 561)  
 

604 Kontroly a previerky 
Zápis o komplexnej previerke Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy 
Bratislava. 
Šk. č. 113,  30 listov (562 - 591)  
 

605 Organizačná oblasť 
Zápis o odovzdaní Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy Ostrava       
do podriadenosti Veliteľstva Stredného vojenského okruhu Tábor.  
Šk. č. 113,  14 listov (592 - 605)  
 

606 Personálna oblasť 
Návrh na tabuľky mierových počtov vojenských správ budov zabezpečujúcich 
sovietske vojská. 
Šk. č. 113,  32 listov (606 - 637)  
 

607  Výstavba, stavby a objekty 
Investičné zámery na výstavbu v dôsledku dislokačných zmien v roku 1968,         
č. p. 008122, 08915. Uvoľnenie objektov na Tabuľovom vrchu v Olomouci               
pre dostavbu klinického areálu Fakultnej nemocnice Olomouc. Výstavba             
vo Zvolene - Bakovej Jame v rámci redislokácie. Výstavba Pohronských kasární 
v Banskej Bystrici. Zápisnica o výbere stavenísk pre výstavbu bytových jednotiek 
pre Sovietsku armádu v Rožňave a Jelšave. Zápisnica o výbere stavenísk            
pre výstavbu bytových jednotiek pre Sovietsku armádu vo Zvolene a Ružomberku. 
Zápisnica o výbere stavenísk pre výstavbu bytových jednotiek pre Sovietsku 
armádu v Komárne a Štúrove. Výmena objektov v Bratislave s civilným sektorom. 
Protokol o odovzdaní stavebných akcií do pôsobnosti Investičnej správy 
Východného vojenského okruhu Bratislava.   
Šk. č. 113,  157 listov (638 - 794)  
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rok 1970 
 

608 Hodnotenie výcviku a plnenia úloh 
Analýza stavu ubytovacej a stavebnej služby.  
Šk. č. 114,  135 listov ( 1 - 135)  
 

609 Spoločenské udalosti 
Písomnosti vojenskej prehliadky v máji 1970 v Bratislave.  
Šk. č. 114,  113 listov ( 136 - 248)  
 

610 Výstavba, stavby a objekty 
Výstavba pechotnej strelnice v Jelšave pre Sovietsku armádu. Pokyny                  
pre zabezpečenie bytových jednotiek Sovietskej armáde, č. p. 014782, 016049, 
017468, 017671. Zápis o riešení disproporcií v útvaroch Vojenského leteckého 
učilišťa dislokovaných v Košiciach.  
Šk. č. 114,  86 listov ( 249 - 324)  
 

 
Obyčajné písomnosti! 

 
rok 1952 

 
611 Výstavba, stavby a objekty 

Vyvlastnenie parciel číslo 399 a 400 s budovami v Trenčianskych Biskupiciach  
na meno Karol Ábel. Vyvlastnenie pozemku v Novom Meste nad Váhom parcelné 
číslo 1391/1 na meno Michal Galbavý pre vojenskú správu.  
Šk. č. 114,  104 listov ( 325 - 428)  
 
 

rok 1953 
 

612 Výstavba, stavby a objekty 
Obežník Povereníctva vnútra pre administratívne prevody správy národného 
majetku národnými výbormi a presun pôsobnosti. Zápis o odovzdaní 
rozostavaných kasární a obytných domov v Hrabyni pri Opave Krajskému 
národnému výboru Ostrava.  
 Šk. č. 114,  22 listov ( 429 - 450)  

 
 
rok 1955 

 
613 Výstavba, stavby a objekty 

Súhlas s pripojením sa Stavoindustrie, n. p. Prešov na kotolňu Vojenskej stavebnej 
správy Prešov. Užívacia zmluva na budovu Ľudového domu v Místku.  
Šk. č. 114,  22 listov ( 451 - 472)  
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rok 1956 
 

614 Mimoriadne udalosti 
Spis k smrti majora Ing. Jiřího Pučelíka z Delostreleckého učilišťa Hranice           
na Morave v dôsledku otravy kysličníkom uhoľnatým.  
Šk. č. 114,  4 listy (473 - 476)  
 

615 Súťaž a záväzky 
Vypísanie súťaže k zlepšeniu starostlivosti o ubytovanie veliteľského zboru        
pri vykonávaných organizačných a dislokačných zmenách.  
Šk. č. 114,  6 listov (477 - 482)  
 

616 Výstavba, stavby a objekty 
Zmluva na užívanie záhrady Domu armády v Olomouci Domom osvety.  
Vyvlastnenie pozemku v katastrálnom území Přerov číslo parcely 2805/1  na meno 
Jaroslav a Mária Hlobilová na bytovú výstavbu vojenskej správy. Využívanie 
vojenskej zotavovne Javorníky. Návrhy darovacích zmlúv, ktorými daruje 
Slovenský náboženský fond v Bratislave majetky reholí a kongregácií menovite 
v Trnave, Hlohovci, Nových Zámkoch a Košiciach československému štátu – 
MNO.  
Šk. č. 114,  42 listov (483 - 524)  
 
 

rok 1957 
 

617 Výstavba, stavby a objekty 
Oznámenie neoprávnenosti požiadavku na vyvlastnenie domčeka v Bochři 
s cieľom ďalšieho odpredaja na prospech Floriána Vlčka.   
Šk. č. 114,  8 listov (525 - 532)  
 
 

rok 1958 
 

618 Personálna oblasť 
Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy uzavretej medzi vedením a zamestnancami 
Krajskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave.  
Šk. č. 114,  9 listov (533 - 541)  
 

619 Súťaž a záväzky 
Súťaž technických dozorov v rámci veliteľstva 2. vojenského okruhu – 
ubytovacieho stavebného oddelenia. Pripojenie sa k súťaži na počesť XI. zjazdu 
KSČ pracovníkmi Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy Bratislava      
a Prešov.  
Šk. č. 114, 43 listov (542 - 584)  
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rok 1968 
 

620 Výstavba, stavby a objekty 
Dohoda o odovzdaní vojenského letiska Piešťany do dočasného užívania 
organizáciou rezortu ministerstva dopravy. Riešenie využitia kostola sv. Anny 
v Starej Vode, okr. Olomouc. Súhlas s odovzdaním objektu prachárne a pevnôstky 
v Nových  Dvoroch v posádke Olomouc do užívania civilnému sektoru. Prehľad 
kultúrnych pamiatok a štátnej ochrany prírody na úseku vojenskej správy. 
Zápisnica o odovzdaní vojenských objektov do užívania Povereníctva školstva, 
vied a umení Bratislava v posádke Komárno. Prevod pozemku vojenskej správy 
do užívania Zväzu chovateľov drobných zvierat vo Frýdku-Místku. Pridelenie 
objektu pre Okresnú vojenskú správu v Komárne.  
Šk. č. 114,  46 listov (585 - 630)  
 

rok 1970 
 

621 Výstavba, stavby a objekty 
Náčrt riešenia rozšírenia kasárenského areálu v Rožňave.  
Šk. č. 114,  4 listy (631 - 634)  

rok 1955 
 

622 Výstavba, stavby a objekty 
Smerný územný plán Vojenského výcvikového priestoru Lešť – sprievodné 
správy, harmonogram výstavby, situácia vodovodu a rôzne doklady.  
Šk. č. 115,  807 listov (1 - 807)  
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S/ Automobilové a traktorové oddelenie 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 
 
 

rok 1954 
 

623 Mimoriadne udalosti 
Súhrnné hlásenie o dopravných nehodách od I. armádneho zboru a 13. mechani-
zovanej divízie za obdobie od 1. júla do 31. decembra 1954. Hlásenia od útvarov  
o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravných nehôd, 
- zranení a usmrtenia osôb pri služobnej a mimo služobnej činnosti, 
- účasť civilných osôb pri dopravných  nehodách vojenských vozidiel. 
Šk. č. 116,  122 listov (1 – 122)  

 
 
rok 1955 

 
624 Mimoriadne udalosti 

Súhrnné hlásenie o dopravných nehodách 3. mechanizovanej divízie za obdobie  
od 1. januára do 30. júna 1955. Súhrnné hlásenia veliteľstva 2. vojenského okruhu 
Ministerstvu národnej obrany. Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach    
v oblastiach: 
- dopravných nehôd, 
- zranení a usmrtenia osôb pri služobnej a mimo služobnej činnosti, 
- účasť civilných osôb pri dopravných  nehodách vojenských vozidiel. 
Šk. č. 116, 142 listov (123 – 264)  
 
 

rok 1956 
 

625 Mimoriadne udalosti 
Súhrnné hlásenie veliteľstva 2. vojenského okruhu za mesiac december 1955. 
Vyhodnotenie dopravných nehôd, samovrážd, utopení a smrteľných úrazov 
Vyššou vojenskou prokuratúrou Trenčín, č. p. 00260. Hlásenia od útvarov 
o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravných nehôd, 
- zranení a usmrtenia osôb pri služobnej a mimo služobnej činnosti, 
- účasť civilných osôb pri dopravných  nehodách vojenských vozidiel. 
Šk. č. 116,  49 listov (265 – 313)  
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rok 1957 
 

626 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravných nehôd, 
- zranení a usmrtenia osôb pri služobnej a mimo služobnej činnosti, 
- účasť civilných osôb pri dopravných  nehodách vojenských vozidiel. 
Šk. č. 116,  34 listov (314 – 347)  
 
 

rok 1958 
 

627 Kontroly a previerky 
Záver zo správy o výsledku komplexnej previerky v 2. okruhovom automo-
bilovom opravárenskom závode a v 2. okruhovom autotraktorovom sklade 
v Ostrave. 
Šk. č. 116,  25 listov (348 – 372)  
 

628 Mimoriadne udalosti 
Prehľad dopravných nehôd za 2. a 3. štvrťrok 1958 v útvaroch 2. vojenského 
okruhu. Hlásenie o smrteľnom zranení dieťaťa v Hlohovci vojenským motorovým 
vozidlom. 
Šk. č. 116,  38 listov (373 – 410)  
 
 

 rok 1959 
 

629 Mimoriadne udalosti 
Prehľad dopravných nehôd v útvaroch 2. vojenského okruhu. Rozbor dopravných 
nehôd o čase od 1.januára do 30. júna 1959 v útvaroch 2. vojenského okruhu.  
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravných nehôd, 
- zranení a usmrtenia osôb pri služobnej a mimo služobnej činnosti, 
- účasť civilných osôb pri dopravných  nehodách vojenských vozidiel. 
Šk. č. 116,  130 listov (411 – 540)  
 
 

rok 1960 
 

630 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravných nehôd, 
- zranení a usmrtenia osôb pri služobnej a mimo služobnej činnosti, 
- účasť civilných osôb pri dopravných  nehodách vojenských vozidiel. 
Šk. č. 116,  56 listov (541 – 596)  
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rok 1961 
 

631 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravných nehôd, 
- zranení a usmrtenia osôb pri služobnej a mimo služobnej činnosti, 
- účasť civilných osôb pri dopravných  nehodách vojenských vozidiel. 
Šk. č. 116,  205 listov (597 – 801)  
 

 
Obyčajné písomnosti! 

 

rok 1954 
 

632 Mimoriadne udalosti 
Inšpektorské osvedčenie (odpis v knihe pohľadávok na vrub štátu) na škodu 
spôsobenú pri dopravnej nehode vozidlom 6. ťažkej delostreleckej brigády. 
Vymáhanie náhrady škody od slob. Jána Ragalu. 
Šk. č. 117,  58 listov (1 – 58)  
 

rok 1955 
 

633 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravných nehôd, 
- zranení a usmrtenia osôb pri služobnej a mimo služobnej činnosti, 
- účasť civilných osôb pri dopravných  nehodách vojenských vozidiel. 
Šk. č. 117,  8 listov (59 – 66)  
 

rok 1956 
 

634 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravných nehôd, 
- zranení a usmrtenia osôb pri služobnej a mimo služobnej činnosti, 
- účasť civilných osôb pri dopravných  nehodách vojenských vozidiel. 
Šk. č. 117,  73 listov (67 – 139)  
 

rok 1957 
 

635 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravných nehôd, 
- zranení a usmrtenia osôb pri služobnej a mimo služobnej činnosti, 
- účasť civilných osôb pri dopravných  nehodách vojenských vozidiel. 
Šk. č. 117,  124 listov (140 – 263)  
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rok 1958 
 

636 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravných nehôd, 
- zranení a usmrtenia osôb pri služobnej a mimo služobnej činnosti, 
- účasť civilných osôb pri dopravných  nehodách vojenských vozidiel. 
Šk. č. 117,  36 listov (264 – 299)  
 

rok 1959 
 
637 Zlepšovateľské hnutie 

Dokumentácia zlepšovacieho návrhu k využitiu dvojvláknových automobilových 
žiaroviek s jedným prerušeným vláknom v montážnych lampách 
Šk. č. 117,  6 listov (300 – 305)  

 
rok 1960 
 
638 Mimoriadne udalosti 

Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravných nehôd, 
- zranení a usmrtenia osôb pri služobnej a mimo služobnej činnosti, 
- účasť civilných osôb pri dopravných  nehodách vojenských vozidiel. 
Šk. č. 117,  19 listov (306 – 324)  
 

639 Zlepšovateľské hnutie 
Dokumentácia zlepšovacieho návrhu k vyhotoveniu kľúča na utiahnutie kotvy 
spúšťača „PAL“ a pomocného zariadenia na osadzovanie tesniaceho krúžku 
„Gufero“.  
Šk. č. 117,  13 listov (325 – 337)  
 

rok 1961 
 
640 Zlepšovateľské hnutie 

Denník zlepšovacích návrhov z rokov 1955 až 1961.  
Šk. č. 117,  42 listov (338 – 379)  
 

641 Mimoriadne udalosti 
Hlásenia od útvarov o mimoriadnych udalostiach v oblastiach: 
- dopravných nehôd, 
- zranení a usmrtenia osôb pri služobnej a mimo služobnej činnosti, 
- účasť civilných osôb pri dopravných  nehodách vojenských vozidiel. 
Šk. č. 117,  36 listov (380 – 415)  
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T/ Strážna školská rota 2. vojenského okruhu Dolný Kubín 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 
 

rok 1954 
 

642 Organizačná oblasť 
Zriadenie poddôstojníckej školy – „Strážnej školskej roty 2. vojenského okruhu“ 
v Dolnom Kubíne. Zápis o prevzatí strážnej školskej roty do politickej podria-
denosti Vojenského politického oddelenia Banská Bystrica. Finančné pričlenenie, 
materiálne a proviantné zabezpečenie Strážnej školskej roty 2. VO Dolný Kubín. 
Pričlenenie Okruhového intendančného strediska po stránke proviantného 
a intendančného zásobovania ku školskej strážnej rote. 
Šk. č. 118, 11 listov (1 – 11)  
 

643 Vojenská prísaha 
Zápis o vykonaní vojenskej prísahy príslušníkmi Strážnej školskej roty Dolný 
Kubín. 
Šk. č. 118,  6 listov (12 – 17)  
 

rok 1955 
 

644 Organizačná oblasť 
Zrušenie Strážnej školskej roty 2.VO Dolný Kubín. 
Šk. č. 118, 1 list (18)  
 

645 Školy a kurzy 
Hlásenie o vykonaní záverečných skúšok a ukončení školy.  
Šk. č. 118, 51 listov (19 – 69)  
 
 

Obyčajné písomnosti! 
 

rok 1954- 1955 
 

646 Rozkazy 
Kniha denných rozkazov ročník 1954         čísla     1 –  54 
Kniha denných rozkazov ročník 1955         čísla     1 – 103 
Kniha denných rozkazov ročník 1955         čísla 104 – 226 
Šk. č. 118,  3 knihy  
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U/Poliklinika  
 
 

Obyčajné písomnosti! 
 

rok 1970 - 1978 
 

647 Zdravotníctvo 
Ambulantné knihy ošetrovne:   8.4.1970 – 24.  2.1971 – 5 kníh 
Ambulantné knihy ošetrovne: 25.2.1971 – 27.  7.1971 – 1 kniha 
                                                 19.1.1973 – 26.10.1973 – 1 kniha 
                                                 12.5.1975 –   3.  3.1976 – 1 kniha 
Súpis neschopných služby pre nemoc:  28.1.1970 – 26.  3.1973 – 4 knihy 
Súpis neschopných služby pre nemoc : 17.7.1974 – 23.10.1975 – 2 knihy 
Zošit práce neschopných občianskych pracovníkov: 1965 – 1978 – 2 knihy 
Šk. č. 119, 5 kníh (8.4.1970 – 24.2.1971)  
Šk. č. 120, 3 knihy (25.2.1971 – 3.3.1976) 
Šk. č. 121, 4 knihy (28.1.1970 – 26.3.1973)  
Šk. č. 122, 4 knihy (17.7.1974 – 23.10.75, 1965 - 1978)  
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V/Oddelenie vojenskej dopravy – dopravná čata 
 
 

Prísne tajné a tajné písomnosti! 
 

rok 1951 
 

648 Školy a kurzy 
Kurz pre vyšších vojenských železničných veliteľov v roku 1951 – zriadenie, 
povolanie frekventantov a vydanie učebných osnov.  
Zošit práce neschopných občianskych pracovníkov: 1965 – 1978 – 2 knihy 
Šk. č. 123, 26 listov (1 – 26)  
 
 

rok 1952 
 

649 Organizačná oblasť 
Reorganizácia vojenskej železničnej dopravy – zrušenie železničných traťových 
veliteľstiev Hradec Králové a Brno. 
Šk. č. 123, 3 listy (27 - 29) 
 

rok 1953 
 

650 Mimoriadne udalosti 
Zranenie voj. Antonína Vraja (nar. 25. 5. 1918 Tešňovec, okr. Kroměříž) 
v Púchove pri vojenskom prevoze.  
Šk. č. 123, 1 list (30) 
 
 

rok 1954 
 

651 Organizačná oblasť 
Stráženie železníc vojenskými strážnymi oddielmi – zrušenie. Vydanie tabuliek 
mierových počtov strážnych jednotiek 309. strážnej roty, 340. strážnej čaty 
a Strážnej školskej roty 2. VO. Určenie pôsobnosti 340. strážnej čaty v Čiernej     
nad Tisou. 
Šk. č. 123, 17 listov (31-47) 
 

rok 1955 
 

652 Spoločenské udalosti 
Rozkaz pre vykonanie vojenských prehliadok 9. mája 1955 v Bratislave, Brne 
a Košiciach. 
Šk. č. 123, 21 listov (48-68) 
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653 Personálna oblasť 
Zápis o odovzdaní a prevzatí funkcie náčelníka oddelenia vojenskej dopravy 
V2VO. 
Šk. č. 123  , 1 list (69) 
 
 

654 Hlásenia 
Monografia o vodnej doprave – plavba na Dunaji (ČSPD). 
Šk. č. 123, 134 listov (70-203) 
 

rok 1959 
 

655 Disciplína, sťažnosti a ich riešenie 
Riešenie zástupcu náčelníka Vojenského výcvikového priestoru Lešť  mjr. Josefa 
Krúpu pred dôstojníckym čestným súdom. 
Šk. č. 123, 21listov (204-224) 
 
 

Obyčajné písomnosti! 
 

rok 1951 
 

656 Mimoriadne udalosti 
Vyšetrovacie spisy dopravných nehôd voj. Josefa Juranu v Brne a voj. Zdenka 
Krebsu v Blatnej. Hlásenie o zranení des. Zdeňka Leifera a voj. Ludvíka Holcnera. 
Smrtelný úraz maloletého (7 ročného) Jozefa Guru z Bernolákova vojenským 
motorovým vozidlom a trestné oznámenie na voj. Jozefa Poláša.  Postrelenie voj. 
Vladimíra Rozkydálka voj. Zdenkom Vykydalom služobnou pištoľou. Dopravná 
nehoda vojenského vozidla riadená čat. z povolania Jánom Tribulom s bicyklistom 
Jozefom Letkom v Trenčíne a trestné oznámenie na vodiča vojenského vozidla.  
Šk.č. 123, 103 listov (225 – 327) 

 
rok 1951 

 
657 Mimoriadne udalosti 

Vyšetrovací spis a trestné oznámenie na voj. Imricha Kacza za postrelenie 
v strážnej službe voj. Jozefa Mrázika. 
Šk.č. 123, 11 listov (328 – 338) 
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X/ Rozkazy a pomôcky 
 
 

rok 1959 -1963 
 

658 Personálna oblasť 
Abecedný prehľad personálu tyla r. 1959 – 1963. Abecedné a funkčné knihy – 
vojenské správy na Morave, delostrelecké oddelenie,  oddelenie PHM a im pod-
riadené vojenské útvary. (šk.č. 124) 
Funkčné knihy  s abecedným prehľadom – výzbrojné oddelenie, ...  ( šk.č. 125)  
Funkčný prehľad po oddeleniach V2VO do roku 1962. Funkčný prehľad zdra-
votníckych funkcií a útvarov z roku 1961. Funkčný prehľad tylových zložiek           
a útvarov. (šk.č. 126) 
Funkčné knihy s abecedným prehľadom – vojenské správy na Slovensku, útvary     
a krajské vojenské správy,  oddelenia V2VO a útvary 2VO. (šk.č. 127) 
Abecedné knihy – štáb a oddelenia 2.VO, ubytovacie oddelenie s podriadenými 
zložkami, zložky V2VO. (šk.č. 128) 
Šk.č. 124,  4 knihy 
Šk.č. 125,  3 knihy 
Šk.č. 126,  4 knihy 
Šk.č. 127,  3 knihy 
Šk.č. 128,  4 knihy 
 
 

rok 1951 -1982 
 

659 Rozkazy a pomôcky 
 
- rozkazy vo veciach personálnych 
Rozkazy veliteľa 2. vojenského okruhu vo veciach personálnych – premiestnenie, 
ustanovenie do funkcie, povýšenie vo vojenskej hodnosti (registre osôb neboli 
vedené). 
Šk.č. 129,  2 knihy + prílohy – ročník 1951 (č. 1- 581) 
Šk.č. 130,  2 knihy + prílohy – ročník 1952  (č.1 – 500) 
Šk.č. 131,  2 knihy                 – ročník 1952  (č.581 – 1049,  OPS 981- 989) 
Šk.č. 132,  2 knihy                 – ročník 1953  (č.1 – 450) 
Šk.č. 133,  3 knihy                 – ročník 1953   (č.451 – 827) 
Šk.č. 134,  3 knihy                 – ročník 1953   (č.901 –1440) 
Šk.č. 135,  3 knihy                 – ročník 1954   (č.1 – 629) 
Šk.č. 136,  1 kniha                 – ročník 1954   (č.630 – 846) 
Šk.č. 138,  2 knihy                 – ročník 1955   (č.1 – 300) 
Šk.č. 139,  1 kniha                 – ročník 1955   (č.301 – 1567) 
                  2 knihy                 – ročník 1956   (č. 1 – 250)  
Šk.č. 140,  1 kniha                 – ročník 1956   (č.251 – 305, 1001 – 1095 OPS) 
                  2 knihy                 – ročník 1957   (č. 1 – 200)  
Šk.č. 141,  2 knihy                 – ročník 1957   (č.201 – 333, 1001 – 1109 OPS) 
                  1 kniha                 – ročník 1958   (č. 1 – 70)  
Šk.č. 142,  2 knihy                 – ročník 1958   (č.71 – 234, 1001 – 1049 OPS) 
                  1 kniha                 – ročník 1959   (č. 1 – 100)  
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Šk.č. 143,  1 kniha                 – ročník 1959   (č.101 – 197, 1001 – 1032 OPS) 
                  2 knihy                 – ročník 1960   (č. 1 – 125)  
Šk.č. 144,  1 kniha                 - ročník 1960    (č. 126 – 247, 1001 – 1012 OPS) 
                  2 knihy                 - ročník 1961   (č. 1 – 401) 
Šk.č. 145,  2 knihy                 – ročník 1962   (č.1 – 322) – pozri aj Šk.č. 157 
                  1 kniha                 – ročník 1963   (č.1 – 129) 
Šk.č. 146,  1 kniha                 – ročník 1963   (č.130 – 276) 
                  1 kniha                 – ročník 1964   (č. 1 – 263,  1 – 14  N OPS)  
Šk.č. 147,  1 kniha                 – ročník 1965   (č.1 – 171, 1 – 15 OPS) 
                  1 kniha                 – ročník 1966   (č. 1 – 189, 1 – 10 OPS) 
                  1 kniha                 - ročník 1967   (č. 1 – 248) – pozri aj Šk.č. 157 
Šk.č. 148,  1 kniha                – ročník 1968   (č.1 – 194, 1 – 20 R N PS) 
                  1 kniha                 – ročník 1969   (č. 1 – 366, 1 – 10 NŠ,  1 – 50 ZVT,  
                                                                                   1 – 34 ZV, 1 – 2 ZT ) – pozri aj šk.č. 157 
Šk.č. 149,  1 kniha                 – ročník 1970   (č.1 – 272,  1 – 4 NŠ, 1 ZVT, 1 – 20 NPS) 
                  1 kniha                 – ročník 1971   (č. 1 – 327)  
Šk.č. 150,  1 kniha                 – ročník 1972   (č.1 – 266) 
                  1 kniha                 – ročník 1973   (č.1 – 292)  
Šk.č. 151,  1 kniha                 – ročník 1974   (č.1 – 336) 
                  1 kniha                 – ročník 1975   (č. 1 – 276)  
Šk.č. 152,  1 kniha                 – ročník 1976   (č. 1 – 349) 
                  1 kniha                 – ročník 1977   (č. 1 – 366)  
Šk.č. 153,  1 kniha                 – ročník 1978   (č. 1 – 306) 
                  1 kniha                 – ročník 1979   (č. 1 – 234)  
Šk.č. 154,  1 kniha                 – ročník 1980   (č. 1 – 217) 
Šk.č. 155,  1 kniha                 – ročník 1981   (č. 1 – 260) 
Šk.č. 156,  1 kniha                 – ročník 1982   (č. 1 – 352) 
Šk.č. 157,  3 knihy                 – ročník 1962   (č. 1 – 15 KR N OPS) 
                                               – ročník 1967   (č. 1 – 24 KR N OPS) 
                                               – ročník 1969   (č. 1 – 45 KR N OPS) 
 
- evidenčné pomôcky k personálnym rozkazom 
Evidencia vydaných personálnych rozkazov (záznamy nie sú abecedne usporia-
dané). 
Šk.č. 136,  4 knihy                 – ročníky 1955 - 1964 
Šk.č. 137, 10 kníh                  – ročníky 1964 - 1978 

 
 

rok 1950 -1970 
 

660 Rozkazy 
 
 
Šk.č. 158,  3 knihy, 3 zložky             
1950  - Zvláštny dôverný rozkaz  V1.VO  č. 5 – 8 

 - Domáci rozkaz V2.VO  č. 1 – 60 
 - Dôverný domáci rozkaz  V2.VO  č. 1 – 22 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO  č. 1 – 13 
 - Dôverné rozkazy V2.VO  č. 1 – 11 

1951  - Rozkaz veliteľa 2. VO pre bojovú a politickú prípravu vojsk  
    v letnom období 

 - Domáci rozkaz V2.VO  č. 1 – 283 
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Šk.č. 159,  4 knihy, 4 zložky             
1951  - Tajný domáci rozkaz  V2.VO  č. 1 – 23 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 71 (do 29. IV.1952) (+ register) 
 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 47 (do 29. IV.1952) (+ register) 
1952 - Tajný zvláštny rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 3 
 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 43 (+ register) 
 - Rozkaz veliteľa 2. VO č. 1 – 38 (+ register) 
            - Tajný zvláštny domáci rozkaz V2.VO č. 1 – 3 
 - Tajný domáci rozkaz V2.VO č. 1 - 63 
 
 
Šk.č. 160,  2 knihy           
1952 - Domáci rozkaz V2.VO č. 1 - 300 

 
 

Šk.č. 161,  2 knihy, 3 zložky             
1952 - Rozkaz veliteľa 2.VO pre bojovú a politickú prípravu vojsk  
   v letnom období výcvikového roka 1952-53 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO pre bojovú a politickú prípravu vojsk  
   v zimnom období výcvikového roka 1952-53 
1953 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 69 (+ register) 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 49 (+ register) 
 - Tajný domáci rozkaz V2.VO č. 1 - 125(+ register) 
 
 
Šk.č. 162,  1 kniha, 1 zložka             
1953 - Zvláštny  domáci rozkaz V2.VO č. 1 – 5 
 - Domáci rozkaz V2.VO č. 1 - 176(+ register) 
 
 
Šk.č. 163,  1 kniha, 1 zložka             
1953 - Domáci rozkaz V2.VO č. 177 – 308 
1954 - Rozkaz veliteľa 2.VO pre bojovú a politickú prípravu vojsk  
   v letnom období výcvikového roka 1953-54 
 
 
Šk.č. 164,  3 knihy             
1954 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 65 (+ register) 
 - Tajný domáci rozkaz  V2.VO č. 1 - 115(+ register) 
 - Tajné nariadenie náčelníka tyla 2.VO č. 1 – 31 (+ register) 
 
 
Šk.č. 165,  1 zložka, 1 kniha             
1954 - Rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 47 (+ register) 
 - Domáci rozkaz V2.VO č. 1 - 140(+ register) 

 
 

Šk.č. 166,  1 kniha, 2 zložky 
1954 -  Domáci rozkaz V2.VO č. 141 - 308 
 -  Zvláštny domáci rozkaz V2.VO č. 1 – 2 
 -  Nariadenie náčelníka tyla 2.VO č. 1 – 32 (+ register) 
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Šk.č. 167,  3 knihy, 1 zložka 
1955 -  Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 82 (+ register) 
 -  Zvláštny tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 (na konci knihy TR) 
 -  Tajné nariadenie náčelníka tyla 2.VO č. 1 – 24 (+ register) 
 -  Tajný rozkaz veliteľa 2.VO pre veci materiál. č. 1 -  11 
 -  Prísne tajné nariadenie náčelníka tyla 2.VO č. 1  
 -  Rozkaz veliteľa 2. VO pre bojovú a politickú prípravu vojsk  
    na letné obdobie výcvikového roka 1954-55 

 
 

Šk.č. 168,  1 zložka, 2 knihy 
1955 -  Rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 50 (+ register) 
 -  Domáci rozkaz V2.VO č. 1 –  153(+ register) 

 
 

Šk.č. 169,  3 knihy 
1955 - Domáci rozkaz V2.VO č. 154 – 300 
 - Nariadenie náčelníka tyla 2.VO č. 1 –  25 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO pre veci materiálové č. 1 -  8 

 
 

Šk.č. 170,  5 kníh 
1956 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 46 (+ register) 
 - Tajný domáci rozkaz V2VO č. 1 –  56 (+ register) 
 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -  21 (+ register) 
 - Rrozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 49 (+ register) 
 - Domáci rozkaz V2.VO č. 1 –  78 (+ register) 

 
 

Šk.č. 171,  2 knihy 
1956 - Domáci rozkaz V2.VO č. 79 –  231 

 
 

Šk.č. 172,  4 knihy 
1956 - Domáci rozkaz V2.VO č. 232 – 308 
 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -  51 (+ register) 
1957 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 57 (+ register) 
 - Tajný vnútorný rozkaz V2VO č. 1 –  51 (+ register) 

 
 

Šk.č. 173,  4 knihy 
1957 -  Tajný rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -  25 (+ register) 
 -  Rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 43 (+ register) 
 -  Vnútorný rozkaz V2.VO č. 1 – 115(+ register) 

 
 

Šk.č. 174,  3 knihy 
1957 -  Vnútorný rozkaz V2.VO č. 116 – 173 
 -  Rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -  59 (+ register) 
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Šk.č. 175,  6 kníh 
1958 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 33 (+ register) 
 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -  20 (+ register) 
 - Tajný vnútorný rozkaz V2VO č. 1 – 33 (+ register) 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 31 (+ register) 
 - Vnútorný rozkaz V2.VO č. 1 – 100(+ register) 

 
 

Šk.č. 176,  6 kníh 
1958 - Vnútorný rozkaz V2.VO č. 101 – 151 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -  41 (+ register) 
1959  - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 42 (+ register) 
 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -  12 (+ register) 
 - Tajný vnútorný rozkaz V2VO č. 1 – 22 (+ register) 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 30 (+ register) 

 
 

Šk.č. 177,  4 knihy 
1959 -  Rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -  35 (+ register) 
 -  Vnútorný rozkaz V2.VO č. 1 – 153(+ register) 

 
 

Šk.č. 178,  7 kníh 
1960 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 42 (+ register) 
 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -  11 (+ register) 
 - Rrozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -  28 (+ register) 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 38 (+ register) 
 - Tajný vnútorný rozkaz V2VO č. 1 – 26 (+ register) 
 - Vnútorný rozkaz V2.VO č. 1 – 100(+ register) 

 
 

Šk.č. 179,  6 kníh 
1960 - Vnútorný rozkaz V2.VO č. 101 – 157 
1961 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 41 (+ register) 
 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -   9 (+ register) 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 30 (+ register) 
 - Vnútorný zvláštny tajný rozkaz V2VO č. 1 –   8 (+ register) 
 - Vnútorný tajný rozkaz V2.VO č. 1 – 35(+ register) 

 
 

Šk.č. 180,  4 knihy 
1961 -  Rrozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -   21 (+ register) 
 -  Vnútorný rozkaz V2.VO č. 1 – 167(+ register) 

 
 

Šk.č. 181,  6 kníh, 1 zložka 
1962 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 43 (+ register) 
 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -   16 (+ register) 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 19 (+ register) 
 - Vnútorný zvláštny tajný rozkaz V2VO č. 1 –   9 
 - Vnútorný tajný rozkaz V2.VO č. 1 – 36(+ register) 
 - Vnútorný rozkaz V2.VO č. 1 – 125(+ register) 
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Šk.č. 182,  6 kníh, 1 zložka 
1962 - Rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -   32 (+ register) 
1963 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 32 (+ register) 
 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -  19 (+ register) 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 21 (+ register) 
 -  Vnútorný zvláštny tajný rozkaz V2VO č. 1 –   6 
 -  Vnútorný tajný rozkaz V2.VO č. 1 – 22(+ register) 
 -  Vnútorný rozkaz V2.VO č. 1 – 60(+ register) 

 
 

Šk.č. 183,  6 kníh, 2 zložky 
1963 - Vnútorný rozkaz V2.VO č. 61 – 120 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -   24 (+ register) 
1964 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 33 (+ register) 
 -  Tajný rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -  14 (+ register) 
 -  Rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 26 (+ register) 
 -  Vnútorný zvláštny tajný rozkaz V2VO č. 1 –   7 
 -  Vnútorný tajný rozkaz V2.VO č. 1 – 14(+ register) 
 -  Vnútorný rozkaz V2.VO č. 1 – 60(+ register) 

 
  

Šk.č. 184,  8 kníh, 2 zložky 
1964 - Vnútorný rozkaz V2.VO č. 61 – 118 
 - Rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 – 19(+ register) 
1965 - Tajný rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 25 (+ register) 
 -  Tajný rozkaz veliteľa 2.VO pre veci mat. č. 1 -  14 (+ register) 
 -  Rozkaz veliteľa 2.VO č. 1 – 19 (+ register) 
 - Rozkaz veliteľa 2. vojenského okruhu pre bojovú  
               a politickú prípravu vojsk na výcvikový rok 1965. 
 -  Vnútorný zvláštny tajný rozkaz V2VO č. 1 –   4 
 -  Vnútorný tajný rozkaz V2.VO č. 1 – 23(+ register) 
 -  Vnútorný rozkaz V2.VO č. 1 – 119(+ register) 

 
 

Šk.č. 185,  9 kníh, 
1965 - Rozkaz veliteľa VVO pre veci mat. č. 1 – 15(+ register) 
1966 - Tajný rozkaz veliteľa VVO č. 1 – 20 (+ register) 
 - Tajný rozkaz veliteľa VVO pre veci mat. č. 1 -  12 (+ register) 
 - Rozkaz veliteľa VVO č. 1 – 17 (+ register) 
 - Vnútorný zvláštny tajný rozkaz VVVO č. 1 –   5 (+ register) 
 - Vnútorný tajný rozkaz VVVO č. 1 – 22(+ register) 
 - Vnútorný rozkaz VVVO č. 1 – 117(+ register) 
 - Rozkaz veliteľa VVO pre veci mat. č. 1 – 16(+ register) 
1967 - Tajný rozkaz veliteľa VVO č. 1 – 17(+ register) 

 
 

Šk.č. 186,  8 kníh, 1 zložka 
1967 - Tajný rozkaz veliteľa VVO pre veci mat. č. 1 – 11 (+ register) 
 -  Rozkaz veliteľa VVO č. 1 – 23 (+ register) 
 -  Rozkaz veliteľa VVO pre veci mat. č. 1 -  19 (+ register) 
 -  Vnútorný tajný rozkaz VVVO č. 1 – 26 (+ register) 
 -  Vnútorný rozkaz VVVO č. 1 – 121 (+ register) 
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1968 - Tajný rozkaz veliteľa VVO č. 1 – 17 (+ register) 
 - Tajný rozkaz veliteľa VVO pre veci mat. č. 1 –   7 (+ register) 
 -  Rozkaz veliteľa VVO č. 1 – 14 (+ register) 
 -  Vnútorný tajný rozkaz VVVO č. 1 – 14 (+ register) 

 
 

Šk.č. 187,  6 kníh,  
1968 -  Rozkaz veliteľa VVO pre veci mat. č. 1 -  11 (+ register) 
 -  Vnútorný rozkaz VVVO č. 1 – 114 (+ register) 
1969 - Tajný rozkaz veliteľa VVO č. 1 – 32 (+ register) 
 - Tajný rozkaz veliteľa VVO pre veci mat. č. 1 –   7 (+ register) 
 -  Rozkaz veliteľa VVO č. 1 – 15 (+ register) 
 -  Vnútorný tajný rozkaz VVVO č. 1 – 22 (+ register) 

 
 

Šk.č. 188,  7 kníh,  
1969 -  Rozkaz veliteľa VVO pre veci mat. č. 1 -  12 (+ register) 
 -  Vnútorný rozkaz VVVO č. 1 – 116 (+ register) 
1970 - Tajný rozkaz veliteľa VVO č. 1 – 43 (+ register) 
 - Tajný rozkaz veliteľa VVO pre veci mat. č. 1 – 10 (+ register) 
 -  Rozkaz veliteľa VVO č. 1 – 22 (+ register) 
 -  Rozkaz veliteľa VVO pre veci mat. č. 1 -  11 (+ register) 
 -  Vnútorný tajný rozkaz VVVO č. 1 – 22 (+ register) 

 
 

Šk.č. 189,  1 kniha  
1970 -  Vnútorný rozkaz VVVO č. 1 – 115 (+ register) 

 
–– 
Pokračovanie - II. diel 
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Menný register 
 
 
Priezvisko, titul                     meno                     hodnosť                     inventárne číslo 
 
A 
Ábel Karol  611 
Adamec    Karol  voj.  407 
 
 
B 
Baľa  Ján    voj.  146 
Baluch Pavol  občan  477 
Barák    Ľudovít  voj.  442 
Barát    Peter  slob.  436 
Barna    Ján  voj.  407 
Barták   MUDr. Jozef  plk. 401, 434 
Belejčák   Ferdinand  slob. 441 
Beni Ján  voj.  401 
Benický Štefan  pplk.  524 
Bendík    Gabriel  voj. 504 
Benko    Vladimír  maloletý  465, 466 
Beňovič   Ján  por.  234 
Biensky Alexander  škpt. žen.  542 
Bila Martin voj.  575 
Bláha     Ladislav  voj.  407 
Blatenský  Karel  plk.    65, 68 
Blažek.    Peter  pplk.  407 
Blecha Jaroslav  voj. v zál.  464 
Bobocký  Alojz      157 
Božek    Ján  voj.  442 
Bureš Josef  škpt. pech.  538 
 
 
C 
Cicák    Ferdinand  voj.  407, 560 
Cipris  Emil kpt. kanc.  538 
Cvečko    Miroslav  voj. 407 
 
 
Č 
Častula    Josef  o. z. 464 
Čepický    Josef  plk.  369 
Čepička, JUDr.  Alexej  arm. gen.                3 
Čermák Zdeňek  npor. 564 
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Priezvisko, titul                     meno                     hodnosť                     inventárne číslo 
 
D 
Daniel     Vladimír  čat.  42 2 
Daniška  Mikuláš  por. pech. 515 
Doboš Imrich  voj.  64 
Doubek  Stanislav des.  564 
Dráb Jozef      382 
Dudáš  Josef  voj.    144 
Duchoň    Alfonz  voj.  441 
 
 
E 
Ent Jiří  por.  567 
 
 
F 
Filo    Ján  voj.  407 
Florian   Pavol  por. žen. tech.  234, 260,  
Foltýn Ján  ppor. del.  515 
Franc  Jozef  npor. int.  62 
Francírek     Ľubomír  voj.  387 
Fridrich     Jozef  voj.  407 
 
 
G 
Galbavý  Michal  611 
Galeta     Viliam  čat.  407 
Gejdoš    Dušan  voj.  407 
Gottwaldová  PhDr. Marta   3 
Galanda   Michal  pplk.  407 
Gordán    Štefan  mjr.  407 
Grobař    Ladislav  kpt.  437 
Gallo   Štefan  pplk.  447 
Galo Viliam  ppor.  519 
Gottwald Klement  prezident ČSR  554 
Grisom   por. 564 
Gura Jozef  maloletý (7 ročný)  656 
 
 
H 
Hájek (Brachtl)  Július  ppor. 540 
Hakala     Jozef  voj.  407 
Hauptman     Jaromír  voj.  437 
Heinrich Július  staršina  553 
Hejl     Ján  voj.  434 
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Priezvisko, titul                     meno                     hodnosť                     inventárne číslo 
 
Herka  Jozef  pplk.     48 
Heřman  Václav  540 
Hesek Josef  des.  572 
Hlobila Jaroslav   616 
Hlobilová Mária  616 
Hogl    František  voj.  449 
Holcner Ludvík voj.  656 
Horečný  Jozef  prac.      47 
Houra          gen.  8 
Hrazdira Alojz  voj.  501 
Hurtoš  Františk por. žen. tech.  234, 260,  
Husník.    Antonín  pplk.  407 
 
 
CH 
Chladný – Hanoša Daniel  mjr.  537 
Chludil    Miroslav  voj. 407 
Chlupatý  Alois  pán    127 
Chylia Stanislav plk.  480 
 
 
I 
Ilč ík Andrej mjr.  524 
Illešová  Marta  prac.     153 
Imriška Šimon  čat. z povolania  479 
Indra Jan  voj. v zál.  537 
 
 
J 
Jakisch  Lubomír  por. tank.     227 
Janda    genplk.    22 
Janoš Jaroslav  voj.  407 
Janovčík     Rastislav Ján  voj.  437 
Jekkel     Ludevít  voj.  407 
Jelok  Marián  voj.    124 
Jurana Josef voj.  656 
Juraštík    Alexander  voj.  407 
Juřička  Pravoslav  voj. 564 
 
 
K 
Kania  Josef  364 
Kozák    Václav  kpt.  447 
Kantor       Štefan  voj.  407 
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Priezvisko, titul                     meno                     hodnosť                     inventárne číslo 
 
Kacíř   František   450 
Kacz Imrich  voj.  656 
Kapišinský Emil  pplk.  536 
Kárl    Jan  mjr.  427 
Konečník  Vladimír  mjr. pech. 515 
Kotlan Vladimír  staršina  502 
Kotrba  Vladimír  voj.  497 
Kostkuba    Jiří  mjr.  427 
Kováč Alexander  pplk.  524 
Král  František  voj.  257  
Krebsa Zdenek  voj.  656 
Krištofík    Titus  obč. zamestnanec  407 
Kroulík  František  por. tank.    227  
Krúpa Josef  mjr.  655 
Krušina   František  slob.  465 
Kubaliak    Štefan  voj.  437 
Kubica   RNDr.  Otto  čat. abs.  414 
Kubinec    Karol  kpt.  407 
Kučírek  Stanislav  kpt.      84 
Kudrnovský  Josef  plk. 68 
Kuchař Jan  npor.  540 
Kulová     Božena   461 
Kyzlinka Jindřich  por.  564 
 
 
L 
Lebeda  Miroslav  starš.     64 
Leifer  Zdenek  des. 656 
Letko  Jozef  656 
Lotrek  PhMr.  Miroslav  voj. ašp. 496 
Loukota  Václav  kpt.    123 
Lukáč    Ondrej  nrtm.  447 
 
 
M 
Mačica     Pravdomul  por.  464 
Magyarič Dezider  voj.  36 
Machala  Josef  pplk. 358 
Majda  Jozef  voj. 407 
Majtán     Ludevít  voj.  407 
Malík Filip  npor. pech.  515 
Marček   Štefan kpt.  382 
Marek    Jiří  voj.  427 
Marko  Stanislav  rtn. 407 
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Priezvisko, titul                     meno                     hodnosť                     inventárne číslo 
 
Marták  Ján  civil. zamestnanec  234 
Martinček    Milan  rtn.  407 
Masaryk Tomáš Garik  prezident  ČSR  554 
Matýsek    Rudolf  slob. v zál.  234 
Melišek Pavol  škpt.  383 
Michálek    Rudolf  voj.  407(2x) 
Mikeska      Václav  slob. abs.  407 
Minařík    Petr  voj.  407 
Moravec Valentín  pplk.  383 
Morský Antonín  por.  567 
Mrázik Jozef  voj.  657 
Murgaš  Ján  506 
Murgaš Štefan  pplk.  516 
 
 
N 
Nosko    Július  brig. gen.  388 
Nečas    Ladislav  mjr.  411 
Nahacký  Alexander  staršina z povolania 479 
Novotný  František  por. pech. 538 
Nibák  Dimitrij  npor. 540 
Németh  Jozef  voj. 546 
Németh  Valentín  čat. 576 
 
 
O 
Ogrodník    František  voj.  407 
 
 
P 
Pakšinová     Mária  obč. prac.  407 
Palic  Štefan  voj. 383 
Paríž    Ján  ppráp.  407 
Pecko  Ján   466 
Pecho Miroslav  voj.  394 
Pipich   voj.                189 
Pivoda Stanislav  por.  567 
Pivoluska  Juraj  genmjr.     37 
Pohanka Jozef  por.  567 
Pohl    Dr. Jozef  mjr. 558 
Poláš Jozef  voj.  656 
Polč   Ondrej  čat.  407 
Póš    Jozef  o. z .  466 
Pošík  Miloslav  genmjr.     37 
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Priezvisko, titul                     meno                     hodnosť                     inventárne číslo 
 
Potúček       Ludevít  žiak  501 
Procházka   Bohumil   449 
Přidal František  mjr. aut.  537 
Přívara     Ladislav  voj.  437 
Pučelík      Ing. Jiří  major  614 
Púr  Jozef  mjr. 558 
Pustovka  Štefan  voj. 497 
 
 
R 
Rác    Koloman  voj.  449 
Ragala  Ján slob.  632 
Roseckéhý    Mojmír  voj.  437 
Rozkydálek  Vladimír  voj. 656 
Rozman.   František  voj.  458 
Ruml  Juraj ppor. zákl. sl.  496 
Rusnák    Ján  kpt.  407 
Rúznar   MUDr.     Stanislav  pplk. 149 
Ružička  Zdenko  slob.     185 
Rybka  Štefan  kpt.     198 
Řehořová  Anna staršina z povolania 479 
Říha  František gen.  560 
 
 
S 
Sabol Leonard  por.  564 
Sadílek  Václav  genmjr. 65 
Samsonek  František  voj. 407 
Sedláček      František  genmjr.  22 
Seidl    Anton  Ing.  447 
Serina    František  npor.  464 
Schnajder     Rudolf  por.  383 
Schovanec  Bohumil por. tank.  523 
Skopal  Alojz  voj. 501 
Sláviček    Theodor  slob.  424 
Smečková    Vlasta  obč. zamest.  407 
Smolka    Stanislav  voj.  407 
Soukup      plk.  454 
Soukup  Petr  syn  454 
Spáčil Oldřich  voj. 546 
Spitzera   MUDr.  Eugen   390 
Staško    Ladislav  pplk. 376 
Stolár     Rudolf  kpt. 360 
Strumiensky  Erich  voj.     149 
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Priezvisko, titul                     meno                     hodnosť                     inventárne číslo 
 
Szabo  Štefan   voj. 14  
 
 
Š 
Šalgovič Viliam         pplk  1 
Šarina     Štefan  pplk.  407 
Šarnický    Zoltán  Ing.  466 
Šarkızy Pavol  por. tank.  523 
Šebo    Viliam  voj.  440 
Šenkery  Ivan     voj.  144 
Ševčík     Jaroslav  slob. v zál.  455. 
Šimko  Ivan  voj.     149 
Ševčík     Antonín  npor.  465 
Šimovič Samuel  pplk. del. 498 
Šmejkal  Stanislav  voj.     140 
Špak František  mjr. del.  537 
Šuchman    Jozef  obč. zamest.  407 
Švagera Karol  por.  564 
 
 
T 
Tlustý    Jozef  voj.  407 
Ťokan   Jaroslav  genpor  22 
Tomčala    František  slob. v zálohe  461 
Tomko     Milan  voj.  437 
Trávníčka    František  por.  405 
Tribula Ján  čat. z povolania   656 
Tvaroška    Jozef  plk.  295 
Tvrdek    Jaroslav   voj.  464 
 
 
V 
Vaňa    Jozef  voj.  407 (2x) 
Vacko     Alojz  ppráp. 407 
Vechter     Ondrej  npor.  73 
Veselý     František  voj.  407 
Veselý  Jiří  mjr.    137 
Vlček  Florián  617 
Vraj Antonín  voj.  650 
Vreba    Milan  por.  407 
Vykydal Zdenko  voj.  656 
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Priezvisko, titul                     meno                     hodnosť                     inventárne číslo 
 
W 
Wičař  Stanislav  poslucháč 521 
 
 
 
Z 
Zálešák  Radomír  voj.   137 
Závodský    Albín  voj.  440 
Zavřel Jozef  plk.  558 
Zeman Ján  gen.  560 
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Miestny register 
 
 
Názov                                                        inventárne číslo 
 
B 
Banská Bystrica    119, 143, 351, 420, 488, 586, 591, 607, 642  
Bernolákovo 656 
Bílovec 581 
Bítov 252  
Blatná 656 
Blažov ( VO Javorina) 558 
Bludov 434 
Bohuslavice nad Vlárou 464 
Bochřa 617 
Bolelouc 312 
Boreček (Mimoň) 330  
Bratislava            7, 18, 31(2x), 32, 33, 34, 35, 90(2x),94, 98, 100(2x), 119 

(2x), 122, 132, 155, 172, 225, 315, 379, 402/1 (2x), 409, 
414, 420, 465, 466, 469, 474, 475 (3x), 499, 512, 554, 
561(3x), 579, 581, 585, 591 (4x), 596, 597, 602(2x),  604, 
607(2x), 609,  616, 618, 619, 620, 652  

 
Bratislava - Dvorník        190 
Bratislava – Patrónka 322 
Brezno     211, 437, 489  
Břeclav 236, 588  
Břidličná 597 
Brno                15, 20, 184 (2x), 195, 213, 225, 236, 319, 440, 469, 521, 

552, 581(2x), 585, 586, 588,588, 588,  591,591,  591, 597, 
649, 652, 656  

Bruntál 588 
Bučovice     190 
Bystričany 552 
Bzenec 469, 583  
 
Č 
Čajkov (Levice) 477 
Čachlice 551 
Čeladné 552 
České Budejovice 539 
Český Těšín     101(3x), 107(2x), 116, 160, 326, 413,  445, 552, 553, 602   
Čierna nad Tisou 420, 552, 651  
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Názov                                                        inventárne číslo 
 
D 
Dašice      91 
Dědice 327, 475, 597  
Dětrichov 475, 588  
Dolné Životice (Opava) 581, 588  
Dolný Benešov (Opava) 552 
Dolný Kubín 469, 588, 588, 642(2x), 643, 644  
Dubnica nad Váhom 552, 591  
Dukla 235 
Dunajská Streda 552 
Dvorníky 591(2x) 
 
F 
Frýdek-Místek 620 
Fulnek 588 
Hájniky 469 
Halenkov 395 
Handlová 379 
Havířov 481 
Hlboké 597 
Hlohovec    78, 616, 628  
Hluboká 597 
Hlučín 298, 364, 411, 552   
Hodonín 360, 588  
Hodolany 591 
Hokovce, okr. Krupina 261  
Holice 591 
Horné Srnie 591 
Hradec Králové 649  
Hrabyna pri Opave 612 
Hranice na Morave 389 (2x), 588, 614  
Hronsek 475 
Humenné 242, 423, 581, 602 
 
 
J 
Javorníky 616  
Jelšava 588, 591, 597(2x), 607, 610  
Jelšavská Teplica     163 
Jemnica 322 
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Názov                                                        inventárne číslo 
 
K 
Kamenica nad Cirochou    112, 207(4x), 321, 338, 469, 553  
Karviná 393, 472, 582  
Kbely 469 
Kežmarok     126, 183, 193, 415, 556, 597  
Koš 580 
Košice    94, 120, 362, 397, 420, 443 (2x), 474, 475, 553, 585, 586, 

588, 588, 591, 610, 616, 652  
Komárno 243, 259, 607, 620(2x)    
Kremnica 313, 372 (2x), 590  
Krnov    114, 597  
Kroměříž 369, 591  
Kubra  351 
Kuchyňa 552, 597  
Kvetnica pri Poprade 591 
Kyjov 351 
 
L 
Lemešany 597 
Lešt    102, 122, 154, 256, 325, 552, 556, 559, 585, 597, 622, 655  
Levice  107, 477, 580, 590, 591  
Levoča 552, 588, 591, 597  
Libavá   (Malá) 17, 313, 325 (3x), 338 (3x), 343, 365, 368, 372, 402/1, 

509, 515, 517,  552, 580, 602  
Lipník nad Bečvou      91, 114, 322, 449, 558  
Liptovský Mikuláš 519, 580, 587, 588  
Lučenec 597 
Lúčka pri Lipníku n. Beč. 322 
Lupkov 242  
 
M 
Malacky     20, 597(2x)  
Manerov     213  
Martin    223, 472, 489, 507, 580, 581, 588, 588, 588,588, 597,  

602(3x)  
Medlánky      213 
Melčice, okr. Trenčín 277  
Michalovce 528 
Mikulovice v Sliezku 317 
Místek 581, 613  
Mladá 474 
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Názov                                                        inventárne číslo 
 
Moldava nad Bodvou 552 
Moravská Třebová 454 
Moravský Krumlov       10, 184, 188, 190, 475, 582, 588, 588  
Mošnov 602 
 
N 
Námešť na Hanej 553 
Nepřívaz 338 
Nitra     187, 397, 436, 448, 588, 602  
Nižná Šebestová (Prešov) 329 
Nová Polianka 418, 419 
Nováky 395 
Nový Bohumín 590 
Nový Jičín 581 
Nové Dvory (Olomouc) 620 
Nové Mesto nad Váhom 236, 259, 276, 580, 588, 611  
Nové Zámky 588, 616  
Nové Zámky pri Litovli 286  
 
O 
Olomouc        7, 19, 94, 114 (2x), 159, 184, 190, 213, 238, 254, 289, 296, 

397, 398, 400, 407, 418, 427, 432, 467, 469 (2x), 489, 537, 
554, 580, 581, 586, 588, 590, 591(4x), 597, 599, 600(2x), 
602, 607(2x), 616  

Olomouc – Řepčín 395 
Opava     114, 119, 254,  407, 591  
Orlová  379, 472, 552  
Orvište (Piešťany) 602 
Ostrava    127, 225, 472, 521,  553, 586 (2x), 591, 591, 599, 602, 627  
Ostrava – Bělský les 472, 602, 605, 612  
 
P 
Piešťany     100, 189,  475, 558,  567, 602(2x), 620  
Plavecké Podhradie 552 (2x) 
Plavecký Štvrtok 588 
Plzeň 561 
Podbrezová 597  
Podolinec    183 
Pohořelice 322, 330, 338, 581  
Popovice pri Kunoviciach  184 
Poprad     126, 213, 588,588,  590, 591(2x),  602   
Považská Bystrica 588 
Praha     63, 267, 348, 419,  432, 497, 561(2x)  
Prešov 472, 474, 529, 558, 586, 588, 588, 591(3x), 613(2x), 619  
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Názov                                                        inventárne číslo 
 
Prostejov 546 
Přáslavice 326, 338, 343, 588, 597  
Přerov     155, 307, 475, 591, 591, 616  
Púchov 650 
 
R 
Rajhrad 286, 588  
Ranošov 338 
Rožňava 552, 553, 591, 607, 621  
Ružomberok          3, 40, 381 (2x), 393, 399, 407, 580 (2x), 588,588, 607   
 
S 
Sabinov 588 
Sereď     78, 100,  119, 247,  259, 588, 591, 602(2x)  
Slavkov 338 
Sokolnice 588 
Stará Bystrica  163 
Stará Voda  (Olomouc)   188, 620  
Strečno - Priekopa 431 
Stupava 597 
Sučany 597, 597, 602  
Suchdol nad Odrou 569, 570 
Svatobořice 591 
Svidnička, okr. Svidník 263  
Svidník 508 
Svodín     163 
 
Š 
Šafárikovo 602  
Šahy 262, 591  
Šaľa 407, 588  
Šelpice, okr. Trnava 268  
Šternberk 286,  469, 470, 585  
Štiavničky    100 
Štúrovo 607  
Šumperk     107, 588, 588, 588  
 
T 
Tábor    94, 418, 437, 605  
Tabulový vrch (Olomouc) 398 
Tatranská Lomnica 553 
Tatranské Matkiare 507 
Tešňovec (Kroměříž) 650 
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Názov                                                        inventárne číslo 
 
Topoľčany    101(3x), 107, 116, 160, 413, 445, 469, 498  
Trenčín    15, 165, 267,  317, 418 (2x), 464, 475, 483, 602(2x), 625 

656  
Trenčín – Istebník 602 
Trenčianske Biskupice 611  
Trenčianske Teplice 389, 581  
Trnava 268, 469, 582, 588, 590, 616  
Třebovice 238, 591  
Turecký vrch    122, 321, 325, 338, 590,  597  
 
U 
Uherské Hradište      12, 242  
Ústí nad Orlicí 434 
 
V 
Valašskej Polianke 480 
Valašské Meziříčí     114 
Velká Střelná 338 
Veľké Losiny (Šumperk) 552 
Veľký Krtíš 489 
Veľkých Terikovciach      163 
Vlachovice 552 
Vlkanová 407 
Vrbová Lehota 464 
Vrútky  417 
Vsetín 540, 588  
Vysoká 591 
Vyškov 574, 588  
Vyškovce 248  
 
W 
Wolfsthal     132 
 
Z 
Zábřeh na Morave     55, 267  
Zákupy 475 
Zlaté Moravce 588 
Zemianske Kostoľany     95, 552, 602  
Zohor 588 
Znojmo 243, 322  
Zvolen    148, 393, 397, 420, 469(2x), 547, 555, 581, 607  
Zvolen – Bakova Jama 607  
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Názov                                                        inventárne číslo 
 
Ž 
Železná Studienka 391, 393  
Žiar nad Hronom 597 
Žilina      98, 501, 591  
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Vecný register 
 
Výraz                                                    inventárna jednotka obsahujúca výraz 
 
A 
archív (archívny)   49, 50, 54, 63 (3x), 66 (2x),  69, 91, 109, 125, 204, 

209, 212, 214, 374, 494, 499, 536, 579 (2x), 584,   
asanácia  448,  
 
B 
bojový (bojová)  5, 6(3x), 11 (3x), 18(3x), 19, 24, 26(7x), 28(5x), 

30(4x), 31(5x), 32(9x), 33(3x), 34(6x), 35(2x), 
39(2x), 40(2x), 41(5x), 45(2x), 46, 48(2x), 59, 
106(3x), 107 (2x), 173 (4x), 188 (2x), 199, 227, 235, 
249, 294, 302, 305 (2x), 337, 345, 388, 420 (2x), 525, 
544, 567, 560 (6x)   

brigáda (jednotka) 6, 19(2x), 23, 39, 71, 183,  188, 259, 282, 289 (2x), 
330, 334, 336, 373, 408, 409, 415, 420, 481, 524, 
529, 538, 547, 564, 590, 591(2x), 632  

brigáda, brigádnik 57,   
brod 239, 247,  
 
C 
cigánsky/a 32 (4x)  
cintorín 547,  
cvičenie (jednotky) 6(2x), 11(3x), 12, 14, 26(2x), 30, 35, 39, 48, 80, 

104(3x),  
 
D 
detašmán (letecký) 552,  
disciplína 6, 11(2x), 18, 26, 28, 30(3x), 31(3x), 32(4x), 33, 34, 

39(2x), 40, 41(2x), 44, 48(2x), 53, 73, 182(3x), 198, 
210, 344, 407, 480(2x), 514, 528, 549(2x), 557(2x), 
563(2x), 566(2x), 655,  

divízia, divízna 7, 19, 26, 31, 33(2x), 34(2x), 35, 42, 45(2x), 46, 97, 
104, 104(2x), 105, 107(8x), 119, 184(2x), 193, 198, 
199, 203, 222, 266, 286(2x), 289, 290, 293(3x), 294, 
298, 301, 307, 336(3x), 402, 449, 469, 472(2x), 
474(3x), 475(2x), 481(2x), 489, 510(2x), 482(2x), 
488, 491(3x), 623, 624  

dislokácia – redislokácia 30, 31, 34, 39, 45(3x), 105, 106, 119 (2x), 286(2x), 
289, 298(2x), 303, 307, 415, 481, 598, 607 

dôchodok – dôchodkové 32, 502, 576  
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Výraz                                                    inventárna jednotka obsahujúca výraz 
 
E 
Edelweiss  533(2x),  
 
F 
funkcia (prevzatie, odovzdanie) 22, 65, 68, 120, 191, 224, 244, 517, 522, 653,  
 
H 
hlásenia 1, 6, 11, 12, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 55, 59, 86, 89, 
90, 92, 93, 94, 97, 100, 107(3x), 108, 114, 115, 116, 
118, 119, 128, 130, 134, 139, 142, 146, 152, 158, 
182, 184, 190, 207, 210, 227, 229, 235, 241, 242, 
249, 251, 257, 264, 266, 267, 273, 274, 279, 286, 
288, 289, 292(3x), 298(2x), 300, 313, 322, 335, 338, 
339, 340, 344, 346, 348, 352, 353, 360, 364, 368, 
372, 378, 379, 391, 393, 395, 401, 403, 404, 405, 
407(18x), 414, 415,  419, 421, 422, 435, 436, 449, 
459, 460, 461, 462, 463, 469, 470, 474, 475, 481, 
484, 488, 491, 492, 495, 501, 510, 515, 518, 522, 
523, 529, 539, 542, 543, 544, 546, 548, 550, 551, 
552, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 564, 567, 568, 
569, 570, 571, 572, 575, 578, 591, 593, 597, 602, 
623, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 633, 634, 
635, 636, 638, 641, 645, 654, 656  

hodnosť (odobratie, povýšenie) 45, 538, 659 
hrad 580 
 
I 
intendancia 388, 397, 501, 642,  
 
K 
kasáreň – kasárne 78, 86, 89, 93, 98, 101, 118, 155, 322, 402/1, 547, 

552, 565, 585, 588, 591(8x), 597, 601, 602, 607, 612, 
621  

kaštieľ 381, 423, 581, 588  
kontrarozviedka 16, 21  
konsolidácia (stavu, pomerov) 6, 48(3x), 420(3x), 535  
 
L 
leták 575  
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Výraz                                                    inventárna jednotka obsahujúca výraz 
 
M 
mimoriadna udalosť 6, 11, 18(3x), 21, 26, 28, 30(3x),  31(2x), 32(3x), 33, 

34, 36, 45, 47, 62, 64, 80, 86, 89, 93, 118, 124, 127, 
128, 139, 142, 146, 152, 158, 169, 171, 189, 210, 
227, 229, 232, 233, 234, 241, 260, 268, 277, 279, 
280, 291, 295, 312, 313, 335, 340, 344, 346, 348, 
352, 353, 358, 359, 364, 366, 368, 369, 378, 383, 
387, 390, 394, 396, 401, 403, 404, 405, 407, 421, 
422, 424, 427, 434, 435, 436, 438, 449, 455, 456, 
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 
477, 480, 496, 497, 501, 503, 515, 519, 523, 524, 
537, 540, 546, 549, 551, 554, 557, 558, 563, 564, 
566, 567, 568, 569, 570, 572, 575, 614, 623, 624, 
625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 
636, 638, 641, 650, 656, 657,  

mimoriadne opatrenia 303, 554  
mobilizácia, mobiliz.pohotovosť 32, 33, 34, 40, 41, 44, 46, 305,  
mobilizačný plán, mobiliz.úlohy 40, 45, 48,  
motostrelecký (útvar) 33, 34, 35, 107, 298, 301, 336, 368, 402, 481,   
munícia 26, 86, 89, 93, 213, 214, 465, 466,  
 
N 
náboženstvo (náboženský) 616,  
nariadenie 60, 75, 189, 200, 235, 284, 306, 311, 333, 415, 418, 

469, 475, 481, 495, 552, 571, 660 
nedisciplinovanosť 515, 556,  
neschopný 433, 647, 648,  
 
O 
odmínovanie 85, 234, 235, 242, 262, 263,  
oddiel – jednotka 201, 286, 289, 292, 336, 393, 402, 475, 476, 588, 

651,  
oddiel – pracovný, banícky 238, 379,  
odškodnenie 123, 144, 146, 156, 175, 369, 464, 465, 466,  
oleát (nákres mapy)       235 
operačný (vojenská činnosť) 6, 11, 18, 26, 31, 32, 34, 59, 106, 226, 283, 288, 290, 

293, 297, 299, 310, 416, 469,  
opevnenie 75, 83, 90, 100, 103, 114, 309,  
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Výraz                                                    inventárna jednotka obsahujúca výraz 
 
P 
partizán (partizánska) 30, 376, 509, 524, 530, 533, 538,  
personál 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 235, 

379, 411, 531,  
personálna situácia 20, 28, 33, 41,  526, 532, 594,  
peší (jednotka) 6, 7, 184, 198, 199, 222, 266, 282, 286, 373, 379, 

469, 515, 547, 582,  
politický/á 1, 4, 5, 6, 11, 16, 18, 19, 20, 26, 28, 30, 31, 32,   
požiar 394, 407, 537, 555, 564,  
plán – územný 155, 207, 256, 321, 322, 326, 338, 342/1, 588, 597, 

622,  
plán – výstavba, stavby 6, 26, 101, 237, 252, 319, 322, 338, 343, 581,  
plán – príprava a výcvik 11, 18, 26, 28,  31, 34, 35, 39, 40, 45, 48, 59, 83, 163,  
plán – personálie 30, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 513,  
plán – dislokácia 107, 284, 292, 481, 602,  
plán – odmínovanie 235, 263,  
plénum 39, 46, 48, 412, 420,  
pluk – jednotka 12, 14, 15, 30, 34, 40, 42, 91, 94, 100 (2x), 104, 

105(2x), 106, 107(6x),  126, 130, 184, 188, 190, 191, 
197, 203,  211, 227, 241, 247, 259, 274(2x), 295, 303, 
324, 332, 336, 360, 368, 379, 387, 395, 402, 469, 
472, 475(2x), 481(2x), 489(2x), 504, 515, 523, 528, 
540, 558, 564(3x), 567(3x), 591,  

pracovné jednotky (oddiel) 238, 475, 495,  
prápor – jednotka 15, 30, 71, 77, 81, 100, 105, 106(2x), 107, 110, 119, 

230, 236, 259(2x), 286(4x), 298, 314, 332, 351, 373, 
395, 409, 469(2x), 472(2x), 474, 475(2x), 481(2x), 
521, 547, 550, 552(2x), 555, 562, 564, 572, 575, 581, 
585, 587, 588, 591,    

predpis 34, 49, 91, 494,  
prehliadka (vojenská) 18, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 48, 147, 225, 561, 609,  
prenájom 432, 580, 581, 585,  
preskúmanie 433,  
povodeň  95, 246, 258, 287, 300, 308, 360, 395, 373,  
povstanie – SNP 32, 40, 69, 388,  
pozorovateľňa 375,  
pyrotechnik 186, 217,  
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Výraz                                                    inventárna jednotka obsahujúca výraz 
 
R 
rehabilitácia 101, 111, 413,  
rehoľa (rehoľný) 616,  
reorganizácia 30, 31, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 49, 54, 55, 60, 76, 90, 

94, 105, 165, 184, 190, 222, 228, 236, 243, 259, 264, 
267, 292, 298, 311, 333, 338, 373, 384, 389, 415, 
453, 468, 469, 472, 474, 475, 481, 521, 530, 531, 
552, 577, 602, 649,  

rozbuška 234, 260, 407,  
rozkaz 11, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 

46, 48, 66, 100, 101, 107, 160, 289, 292, 388, 474, 
486, 511, 514, 544, 545, 561, 592, 646, 652, 659, 660 

rota – jednotka 30, 213, 267, 289, 298, 330, 452, 469, 474, 475, 552, 
553, 564, 591, 642, 643, 644, 651,  

 
S 
samohybný 107, 119, 222, 286,  
samovražda 26, 33, 62, 86, 89, 93, 118, 128, 227, 335, 346, 348, 

352, 353, 383, 387, 401, 407, 427, 434, 436, 496, 
501, 546, 567,  

smernice 30, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 53, 56, 85, 182, 
183, 186, 197, 201, 205, 223, 235, 263, 393, 420, 
469, 511, 541, 600,  

smrť - usmrtenie 14, 36, 89, 93, 118, 123, 128, 139, 142, 233, 268, 
296, 396, 407, 434, 449, 450, 466, 503, 546, 558, 
564, 567, 614, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 
631, 633, 634, 635, 636, 638, 641, 656,  

sovietsky 30, 45, 107, 119, 263, 297, 415, 451, 492, 500, 525, 
558, 598, 602, 606, 607, 610,  

spartakiáda  18, 25, 26, 32, 33, 35, 367,   
spojovacie vojsko (oblasť) 55, 106, 119, 120, 226, 264, 265, 267, 271, 273, 274, 

276, 285, 288, 290, 293, 469,  
strelnica 17, 220, 313, 315, 317, 319, 322, 326, 330, 338, 343, 

556, 588, 610,  
 
Š 
školenia 11, 32, 44, 48, 372, 532, 596,  
štáb – štábny 11, 29, 30, 31, 35, 40, 41, 42, 44, 48, 65, 68, 101, 

104, 226, 235, 238, 285, 288, 290, 292, 293, 294, 
301, 305, 310, 347, 374, 416, 571, 658,  
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Výraz                                                    inventárna jednotka obsahujúca výraz 
 
T 
tabuľky (TMP-TVP) 32, 42, 172, 255, 320, 471, 606,  
tank – tankový 34, 36, 39, 42, 45, 46, 75, 80, 90, 97, 98, 104, 105, 

107, 114, 119, 126, 127, 161, 202, 205, 222, 223, 
224, 226, 227, 228, 253, 263, 286, 293, 295, 298, 
332, 338, 343, 402, 469, 472, 489, 523, 585, 588,  

technika 25, 26, 28, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 45, 227, 235, 403, 
404, 405, 407,  

tylo 32, 35, 39, 45, 393, 415, 419, 449, 567, 658, 660 
 
U 
utopenie sa 407, 625,  
územné členenie 475,  
územný plán 156, 207, 256, 321, 322, 325, 338, 402/1, 588, 597, 

622,  
V 
veliteľstvo 32, 33, 39, 40, 44, 46, 50, 56, 63, 65, 66, 81, 82, 87, 

90, 94, 99, 100, 106, 107, 184, 187, 204, 207, 209, 
210, 212, 213, 214, 216, 267, 283, 286, 288, 290, 
297, 298, 302, 324, 347, 370, 373, 377, 388, 418, 
449, 467, 470, 471, 475, 481, 499, 521, 523, 526, 
527, 535, 541, 552, 577, 581, 589, 605, 619, 624, 
625,    

vojenské školstvo 11, 18, 27, 39, 55, 119, 185, 186, 190, 223, 241, 245, 
267, 274, 276, 314, 326, 332, 355, 372, 385, 391, 
402/1, 443, 454, 469, 472, 474, 475, 489, 552, 559, 
578, 585, 588, 590, 591, 602, 620, 642, 643, 644, 
645, 651,  

vyhodnotenie 6, 11, 13, 16, 18, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 
40, 41, 42, 44, 45, 46, 74, 96, 104, 105, 106, 133, 
141, 161, 166, 183, 192, 288, 290, 297, 299, 302, 
305, 314, 342, 345, 361, 367, 407, 420, 428, 439, 
444, 446, 453, 484, 486, 434, 535, 545, 586, 597, 
599, 618, 625,  

výcvik 5, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 
35, 40, 42, 45, 46, 48, 74, 147, 207, 237, 313, 361, 
407, 493, 495, 552, 562,  

výpomoc (pracovná) 27, 143, 300, 362, 431, 491, 495, 507, 508, 548, 555, 
562, 571, 574,  

výpomoc (peňažná) 168,  
výstavba (investičná) 7, 24, 26, 28, 78, 87, 103, 114, 155, 207, 319, 322, 

392, 475, 547, 580, 585, 607, 610,  
vysťahovanie (presídlenie) 556,  
vyvlastnenie 112, 611, 616, 617,  
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Výraz                                                    inventárna jednotka obsahujúca výraz 
 
vyznamenanie 32, 40, 42, 46, 48, 331, 521, 527, 553,  
 
Z 
záchranné práce 246, 504, 
záplavy 425, 462,  
zbehnutie 6, 34, 335, 407, 524,  
zlepšovateľstvo  18, 32, 58, 61, 67, 76, 79, 84, 88, 92, 115, 129, 131, 

133, 134, 135, 136, 138, 141, 150, 166, 196, 203, 
218, 219, 220, 221, 253, 329, 356, 357, 363, 365, 
382, 386, 426, 430, 475, 637, 639, 640,  

zmluva 360, 381, 432, 580, 581, 585, 602, 613, 616, 618,  
zranenie – úraz 64, 86, 89, 93, 118, 127, 128, 139, 142, 189, 227, 

229, 232, 233, 234, 257, 260,  312, 335, 340, 346, 
364, 407, 450, 465, 497, 501, 558, 569, 570, 623, 
624, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 
636, 638, 641, 650, 656,  

zriadenie 11, 51, 107, 186, 190, 194, 223, 243, 259, 266, 267, 
269, 270, 276, 280, 282, 313, 315, 317, 322, 326, 
330, 349, 468, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 481, 
544, 547, 552, 578, 582, 642, 648,  

zrušenie 31, 52, 55, 97, 101, 107, 119, 190, 211, 259, 267, 
270, 289, 317, 330, 336, 375, 384, 389, 391, 467, 
469, 472, 474, 475, 489, 493, 541, 552, 553, 590, 
591, 602, 644, 649, 651,  

zväzok – vyšší stupeň velenia 28, 30, 31, 34, 35, 41, 44, 45, 210, 298, 336, 399, 
415, 474, 476, 565,  

Zväzarm – organizácia 18, 26, 35, 39, 472, 558, 562, 588, 591,  
 
Ž 
žltačka – choroba 395,  
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Skratky:  
 
 
Skratka                          plné znenie 
 
A 
ASD  –  armádne športové družstvá 
 
B 
BoPo  –  bojová pohotovosť 
 
D 
DR  –  domáci rozkaz (veliteľstva) 
DR  –  denný rozkaz (jednotky) 
 
F 
FO    -  finančné oddelenie 
 
CH 
CHO  –  chemické oddelenie 
 
I 
IŠ - intendančná škola 
IVS  –  Informačné a výpočtové stredisko 
 
K 
KER  –  komplexný ekonomický rozbor 
KVS  –  krajská vojenská správa 
KVUSS  –  krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa 
 
O 
OAS  –  okruhový automobilový sklad 
OCHS  –  okruhový chemický sklad 
OOBP  –  oddelenie operačnej a bojovej prípravy 
OPHM  –  odd. pre zásobovanie PHM 
ORVD  –  oddelenie raketového vojska a delostrelectva 
OSPHM  –  okruhový sklad pohonných hmôt a mazív 
OTS –  okruhový tankový sklad 
OTZ  –  okruhová tanková základňa 
OVD  –  oddelenie vojenskej dopravy 
OVI  –  oddelenie vojenských informácií 
OVS  –  okruhový výstrojný sklad 
OVS  –  okresná vojenská správa 
OZ  –  opravárenský závod 
OŽS  –  okruhový ženijný sklad 
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Skratka                          plné znenie 
 
P 
PH  –  posádková hudba 
PH - poriadková hliadka 
PO –  proviantné oddelenie 
PO -  politické oddelenie 
PS  –  politická správa 
 
S 
SO  –  spojovacie oddelenie 
 
Š 
ŠDŠ  –  škola dielenských špecialistov 
ŠDZ - škola dôstojníkov v zálohe 
ŠVST  –  školské výcvikové stredisko tyla 
 
T 
TR  –  tajný rozkaz 
TS  –  technická správa 
TUZ   –  tylové ústavy a zariadenia 
 
U 
USO  –  ubytovacie a stavebné oddelenie 
 
V 
VGPL        –       veľkorážny guľomet proti lietadlám  
VN -  vojenská nemocnica 
VO  –  výstrojné oddelenie 
VOZ  –  vojenský opravárenský závod 
VOZ I.  –  vojenský odznak zdatnosti I. stupňa 
VPO - vojenské politické oddelenie 
VPS  –  veliteľstvo pohraničnej stráže 
VS   –   veterinárna skupina 
VVVO  –  veliteľstvo Východného voj. okruhu 
 
Z 
ZO  –  zdravotnícke oddelenie 
 
Ž 
ŽO  –  ženijné oddelenie 

 
 
Poznámka: Uvedené skratky sa vyskytujú v archívnych záznamoch 
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Používané hodnostné označenie 
 
 
Hodnostné označenie príslušníkov Československej armády v rokoch 1951 – 1959: 
 
vojak                                                                       
slobodník 
desiatnik 
čatár 
čatár z povolania 
rotný 
rotný z povolania 
staršina 
staršina z povolania 
podporučík 
poručík 
nadporučík 
kapitán 
štábny kapitán      – od 1953 major 
major                    – od 1953 podplukovník 
podplukovník       – od 1953 plukovník 
plukovník             - do 1953 
brigádny generál  – od 1953 generálmajor 
divízny generál    – od 1953 generálporučík 
zborový generál   – od 1953 generálplukovník 
armádny generál 
vrchný veliteľ čs. brannej moci 1951 - 1957 
 
- za hodnosťou bol uvedený aj druh vojska (služby) 
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Hodnostné označenie príslušníkov ČSĽA v rokoch 1959 – 1965: 
 
vojak                                                      
slobodník 
desiatnik 
čatár 
čatár z povolania 
rotný 
rotmajster 
nadrotmajster 
podpráporčík 
práporčík 
nadpráporčík 
podporučík 
poručík 
kapitán 
major 
podplukovník 
plukovník 
generálmajor 
generálporučík 
generálplukovník 
armádny generál 
 
-pozemné vojsko khaki základ na červenom plstenom podklade , letectvo modrý 
základ s modrým podkladom 
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Hodnostné označenie príslušníkov ČSĽA (ČSAr) v rokoch 1965 – 1992: 
 
vojak 
slobodník 
desiatnik 
čatár 
rotný 
rotmajster 
nadrotmajster 
podpráporčík 
práporčík 
nadpráporčík 
podporučík 
poručík 
nadporučík 
kapitán 
major 
podplukovník 
plukovník 
generálmajor 
generálporučík 
generálplukovník 
armádny generál 
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