
  

Vojenský historický archív Trnava 
 
 
 
 
 
 

Fond 
 

Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky 
1939 – 1945 

 
 
 
 
 
 

Fondové oddelenie 
 

Spisy dôverné 1940 – 1945 
 
 
 
 

II. časť 
 

Roky 1943 – 1945 
 
 
 
 
 

I n v e n t á r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trnava 1998        PhDr. Silvia Čordášová 
 
         PhDr. Arpád Kelenyei 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

O b s a h 
 
 
 
 
 

 Tematický prehľad .........................................................................s. I – VIII 
 
 Spisy dôverné rok 1943 ..................................................................s. 1 
 
 Spisy dôverné rok 1944 ..................................................................s. 77 
 
 Spisy dôverné rok 1945 ................................................................. .s. 143 
 
 Zoznam skratiek ............................................................................ .s.  144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prac
Text napsaný psacím strojem

prac
Text napsaný psacím strojem

prac
Text napsaný psacím strojem

prac
Text napsaný psacím strojem

prac
Text napsaný psacím strojem

prac
Text napsaný psacím strojem

prac
Text napsaný psacím strojem

prac
Lístek s poznámkou
MigrationConfirmed nastavil prac

prac
Textový rámeček
tlačenej verzie



  

Tematický prehľad 
 

obsahu dôverných spisov 
Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky 

 
1943 – 1945 

 
 

 
 
 

 
1. Ministerstvo národnej obrany – organizačná štruktúra a reorganizácie, personálne 

obsadenie a vnútorná činnosť.  
Inv. čís. II/ 19, 42, 43, 49, 50, 149, 150, 245, 246, 247, 250, 280, 291, 317. 

 
 
2. Ministerstvo národnej obrany – rozkazy, nariadenia, smernice, oznámenia a požiadavky 

na podriadené zložky. Hlásenia podriadených veliteľstiev a útvarov. 
Inv. čís. II/ 60, 62, 83, 125, 127, 163, 168, 199, 201, 203, 208, 212, 247, 358. 

 
 
3. Ministerstvo národnej obrany – vydávanie a distribúcia služobných kníh, schematizmu 

slovenskej brannej moci, osobných a vecných vestníkov. Smernice a hlásenia o evidencii 
služobných kníh. 
Inv. čís. II/ 21, 206, 207, 254, 356. 
 
 

4. Ministerstvo národnej obrany – návrhy zákonov a vládnych nariadení Slovenskej 
republiky iniciovaných alebo posudzovaných rezortom obrany.  
Inv. čís. II/ 205, 355. 
 
 

5. Ministerstvo národnej obrany – pracovný zbor národnej obrany.  
Inv. čís. II/ 43, 45, 293, 348. 
 
 

6. Ministerstvo národnej obrany – súčinnosť s najvyššími orgánmi štátnej moci, 
ústrednými úradmi, vládnymi komisiami, civilnými organizáciami a inštitúciami.  
Inv. čís. II/ 35, 37, 61, 76, 126, 129, 142, 204, 255, 261, 264, 291, 293, 338. 

 
 
7. Ministerstvo národnej obrany – súčinnosť s Hlinkovou gardou, žandárstvom, štátnou 

políciou a slovenskou pracovnou službou. 
Inv. čís. II/ 139, 141, 286, 293, 312, 347. 
 
 



  

8. Ministerstvo národnej obrany – vojenský priemysel a vojenská správa podnikov 
dôležitých pre obranu štátu. 
Inv. čís.  II/ 2 , 3, 44, 46, 74, 78, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 131, 
135, 137, 162, 218, 262, 285, 299, 308, 313, 324, 335, 338.  
 
 

9. Ministerstvo národnej obrany – zabezpečovanie pohonných hmôt a energie pre 
Slovenskú armádu. Hlásenia vojenských útvarov a podnikov dôležitých pre obranu štátu 
o stave zásob pohonných hmôt. Požiadavky vojenských útvarov na pridelenie pohonných 
hmôt. 
Inv. čís. II/70, 72, 73, 295.  
 
 

10. Ministerstvo národnej obrany a civilní zamestnanci vojenskej správy. Prijímanie, 
premiestňovanie, prepúšťanie služobný postup a služobné príjmy.   
Inv. čís. II/ 15, 26, 43, 64, 75, 82, 99, 151, 160, 238, 283, 285, 296, 297, 300, 323, 330, 
338, 359. 
 
 

11. Ministerstvo národnej obrany – medzinárodné vzťahy. Návštevy slovenských 
vojenských predstaviteľov v zahraničí a predstaviteľov spojeneckých armád na 
Slovensku. Medzištátne zmluvy, dohody a dohovory vojenského charakteru. Činnosť 
slovenských a zahraničných vojenských atašé. Organizačná a informačná súčinnosť  
so spojeneckými armádami.  
Inv. čís. II/ 22, 55, 61, 63, 152, 188, 292, 320, 346, 351. 
 
 

12. Ministerstvo národnej obrany – styk s nemeckými diplomatickými a vojenskými 
orgánmi na Slovensku. Nemecké veľvyslanectvo a nemecký vojenský atašé na Slovensku, 
nemecký generál pri MNO, nemecká vojenská misia, nemecká letecká misia, nemecké 
veliteľstvo ochranného pásma na Slovensku, styčný dôstojník MNO pri veliteľstve 
ochranného pásma. Činnosť slovensko-nemeckých komisií. 
Inv. čís. II/ 57, 59, 61, 144, 186, 259, 268, 280, 290, 291, 315, 326, 358. 
 
 

13. Ministerstvo národnej obrany a nemecká národná skupina na Slovensku. Služba 
príslušníkov nemeckej národnej skupiny v Slovenskej armáde, povolávanie príslušníkov 
nemeckej národnej skupiny do zbraní SS /Waffen SS/. Požiadavky a sťažnosti orgánov 
a organizácií nemeckej národnej skupiny voči MNO. 
Inv. čís. II/ 100, 200, 231, 301. 
 
 

14. Ministerstvo národnej obrany a židovská otázka na Slovensku. Služba osôb židovského 
pôvodu v Slovenskej armáde a ich zamestnávanie v službách vojenskej správy, 
vojenskom priemysle a v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. Získavanie židovského 
majetku do vlastníctva alebo užívania vojenskou správou. 
Inv. čís. II/ 12, 33, 48, 262, 285, 352. 
 
 
 



  

 
15. Slovenská armáda – výstavba, organizačná štruktúra, personálne zabezpečenie 

a dislokácia útvarov. 
Inv. čís. II/ 7, 43, 172, 173, 225, 280, 282, 336. 
 
 

16. Pozemné vojsko – vyššie veliteľstvá. Veliteľstvo pozemného vojska B. Bystrica, 
Veliteľstvo divíznej oblasti 1 Trenčín, Veliteľstvo divíznej oblasti 2 Prešov (L. Mikuláš). 
Inv. čís. II/ 211, 273, 281, 293, 343, 347. 
 
 

17. Pozemné vojsko – samostatné jednotky. Pluk útočnej vozby, jazdecké priezvedné 
oddiely, automobilové prápory a automobilová technika, pionierske prápory a pioniersky 
materiál, spojovacie prápory, spojovací materiál a spojovacie služby. 
Inv. čís. II/ 1, 154, 167, 158, 159, 183, 217, 241, 289, 293, 305, 322. 
 
 

18. Pozemné vojsko – osobitné jednotky. Čestný oddiel prezidenta republiky, plukovné 
hudobné jednotky, stráž obrany štátu, železničné strážne jednotky, stála ochrana 
dôležitých objektov.  
Inv. čís. II/ 16, 65, 85, 133, 134, 240, 293, 312, 344, 347. 
 
 

19. Pozemné vojsko – výcvik jednotiek a vojenské výcvikové priestory. Smernice na výcvik 
jednotiek organizačné, personálne a materiálne zabezpečenie výcviku. Uplatnenie 
skúseností nemeckej armády vo výcviku a výcvik v Nemecku. 
Inv. čís. II/ 54, 143, 145, 170, 186, 291, 314, 343. 
 
 

20. Vzdušné zbrane Slovenskej armády. Veliteľstvo vzdušných zbraní Trenčín letecký 
pluk. delostrelecký protilietadlový pluk, spojovací prápor vzdušných zbraní, štátna hlásna 
služba, letecký park. Výcvik jednotiek vzdušných zbraní v tuzemsku a v Nemecku. 
Objednávky, dodávky a opravy leteckej a protilietadlovej techniky. Slovenský letecký 
zbor a civilné letectvo. 
Inv. čís. II/ 6, 30, 43, 47, 71, 143, 145, 154, 155, 186, 213, 224, 259, 281, 293, 297, 309. 
 
 

21. Branná výchova. Veliteľstvo brannej výchovy B. Bystrica, okresné a miestne veliteľstvá. 
Inv. čís. II/ 187, 293, 309, 344, 347. 
 
 

22. Civilná protiletecká ochrana a výstražná služba.  
Inv. čís. II/ 155, 259, 293, 344. 
 
 

23. Posádkové veliteľstvá. Hlásenia o stave a zmenách personálu a dislokácii jednotiek 
v posádke. Situačné hlásenia o vnútorných pomeroch v posádke a hlásenia o činnosti 
informačných dôstojníkov.  
Inv. čís. II/ 136, 140, 173, 174, 203, 291, 309, 325, 336, 353. 
 



  

 
24. Doplňovacie okresné veliteľstvá. Hlásenia o činnosti, stave personálu, materiálu a  

o činnosti informačných dôstojníkov.  
Inv. čís. II/ 52, 58, 203, 228, 353.. 
  
 

25. Zbrojná služba a zbrojný materiál. Organizačné a personálne zabezpečenie činnosti. 
Objednávky a dodávky zbrojného materiálu z tuzemska a zahraničia. Hlásenia a výkazy 
o stave  dodávkach zbrojného materiálu zbrojného materiálu vojenským útvarom. 
Inv. čís. II/ 24, 39, 41, 51, 53, 56, 57, 65, 146, 185, 189, 190, 192, 193, 223, 224, 234, 
263, 278, 288, 290, 293, 316, 340, 342, 347, 349. 
 
 

26. Intendačná služba a intendačný materiál.  Organizačné a personálne zabezpečenie 
intendačnej služby a hospodárskej správ. Objednávky a dodávky intendačného materiálu 
a proviantu. Hlásenia a výkazy o stave zásob intendačného materiálu. 
Inv. čís. II/ 31, 34, 40, 51, 53, 65, 132, 182, 248, 288, 293, 333, 340, 349. 
 
 

27. Remontná služba  výcvik služobných psov. Organizačne a personálne zabezpečenie 
činností. Stredisko výcviku remont. Evidencia a pohyb kmeňových koní, triedenie 
a klasifikácia koní, nákup koní a krmiva. Stredisko výcviku služobných psov. 
Inv. čís. II/ 17, 24, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 306, 354. 
 
 

28. Stavebno – ubytovacia služba. Organizácia a personálne zabezpečenie činnosti. 
Výstavba, oprava a údržba vojenských objektov. Hlásenia o kapacite a stave ubytovacích 
priestorov pre vojakov a kone. Požiadavky a dodávky stavebno-ubytovacieho materiálu 
a zariadenia pre vojenské útvary.  
Inv. čís. II/ 130, 172, 279, 311. 
 
 

29. Dopravná služba a vozatajstvo. Organizácia a personálne zabezpečenie činnosti. 
Vojenské dopravné jednotky a vojenské staničné veliteľstvá. Výstavba vojensky 
významných komunikácií. Vojenský splnomocnenec pri Slovenskej Dunajplavbe. 
Preprava vojenských osôb a materiálu v zápolí a do poľa. Vozatajstvo  vozatajský 
materiál. 
Inv. čís. II/ 5, 9, 197, 221, 222, 233. 
 
 

30. Justičná služba a kárne výbory. Organizácia a personálne zabezpečenie činností. 
Vojenská prokuratúra, vojenské súdy, vojenské väznice. Hlásenia o činnosti, vyšetrovaní 
trestných činov, trestných podaniach a rozsudkoch nad vojenskými osobami.  
Inv. čís. II/ 18, 20, 242, 243, 244, 251, 253, 293. 
 
 

31. Zdravotnícka služba a zdravotnícky materiál. Organizácia a personálne zabezpečenie 
činnosti. Zdravotnícka služba v útvaroch, vojenské nemocnice, vojenské liečebné ústavy, 
vojenské lekárne, vojenský zdravotnícky sklad. Hlásenia o počte nemocných, lôžkových 
kapacitách a požiadavky na zdravotnícky materiál.  



  

Inv. čís. II/ 57, 85, 202, 290, 352. 
 
 

32. Veterinárna služba a veterinárny materiál. Organizácia a personálne zabezpečenie 
činnosti. Veterinárna služba v útvaroch a hlásenia o veterinárnej situácii, stave zásob 
a požiadavkách na veterinárny materiál.  
Inv. čís. II/ 184, 341, 349 
 
 

33. Duchovná služba. Organizácia a personálne zabezpečenie činnosti.  
Inv. čís. II/ 11, 235, 236. 
 
 

34. Vojenské školy, školenia, kurzy a stáže. Organizácia a personálne zabezpečenie 
vojenského školstva. Vysoká vojenná škola. Vysoká intendančná škola. Vojenská 
akadémia, Vojenský vysokoškolský internát, Slovenská štátna vojenská reálka. Školy  
na výchovu dôstojníkov v zálohe, školy na výchovu poddôstojníkov, školy jednotlivých 
druhov vojsk. Odborné školenia, kurzy a stáže v tuzemsku a v Nemecku. 
Inv. čís. II/ 167, 177, 293, 331. 
 
 

35. Vojenské výskumné ústavy. Vojenský vedecký ústav Trenčín, Vojenský technický 
a chemický ústav Zemianske Kostoľany, Vojenský zemepisný ústav Bratislava.  
Inv. čís. II/ 214, 280, 326, 347. 
 
 

36. Vojenské kúpeľné ústavy a rekreačné zariadenia. Organizácia a personálne 
zabezpečenie činnosti. Žiadosti a povolenia na kúpeľnú liečbu a rekreačné pobyty. 
Hlásenia o počte pacientov, rekreantov a voľných kapacitách. Požiadavky na materiálne 
zabezpečenie.  
Inv. čís. II/ 27, 29, 258. 
 
 

37. Vojenská osveta a propaganda. Oddiel armádnych výtvarníkov, vojenské periodiká 
a literatúra, filmová tvorba a kultúrne podujatia v armáde.  
Inv. čís. II/ 23, 43, 240, 256. 
 
 

38. Telovýchova a šport v armáde. Oddiel armádnych pretekárov, armádne lyžiarske 
preteky, výcvik lyžiarskych oddielov a jazdecké preteky.  
Inv. čís. II/ 169, 139. 
 
 

39. Vojenské prehliadky a účasť armády na oslavách štátneho sviatku a významných výročí 
na spoločenských podujatiach a na pietnych aktoch.  
Inv. čís. II/ 122, 123, 181, 215, 308. 
 
 



  

40. Mimoriadne udalosti v armáde. Hlásenia o zranení a úmrtí vojenských osôb, haváriách 
vojenskej techniky a požiaroch vo vojenských objektoch. Žiadosti poškodených 
a pozostalých o náhradu škody. 
Inv. čís. II/ 171, 180, 335. 
 
 

41. Menovanie a povyšovanie vojakov. Menovanie dôstojníkov na veliteľské funkcie. 
Povyšovanie a degradovanie dôstojníkov a poddôstojníkov. Premiestňovanie vojenských 
gážistov z kmeňových útvarov. Preraďovanie dôstojníkov a poddôstojníkov do 
stavovských skupín. Vyznamenávanie dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva 
slovenskými a zahraničnými vyznamenaniami. Vyznamenávanie príslušníkov 
spojeneckých armád slovenskými vyznamenaniami. Žiadosti o priznanie hodnosti 
a odčinenie krívd spôsobených pred rokom 1939. 
Inv. čís. II/ 15, 64, 161, 164, 194, 195, 196, 229, 239, 293, 326, 348, 352. 
 
 

42. Vojenské osobné doklady a služobné cesty. Vydávanie osobných vojenských preukazov 
a cestovných dokladov na služobné cesty do zahraničia a k poľným jednotkám. 
Vydávanie cestovných dokladov vojakom odchádzajúcim slúžiť do poľa.  Hlásenia 
vojenských útvarov o služobných cestách. Uvoľňovanie vojenských osôb na práce 
v Nemecku a vydávanie cestovných dokladov. 
Inv. čís. II/ 153, 220, 321. 
 
 

43. Služobné a osobné záležitosti vojenských gážistov. Vedenie a doplňovanie kmeňových 
listov a kvalifikačných listín. Platové a naturálne náležitosti, žiadosti o riadnu alebo 
zdravotnú dovolenku, žiadosti a potvrdenia o štátnom občianstve a národnostnej 
príslušnosti. Vymáhanie podlžností voči vojenskej správe. Sťažnosti na nedostatky 
v služobnom jednaní. Oznámenia o úprave alebo zmene priezviska. Majetkové a rodinné 
záležitosti, vyživovacie povinnosti a spory s civilnými osobami a inštitúciami.  
Inv. čís. II/ 4, 10, 25, 66, 81, 101, 121, 151, 164, 166, 226, 234, 238, 260, 297, 303, 319, 
323, 330. 
 
 

44. Sobáše vojenských gážistov. Sobášne komisie, žiadosti a povolenia na sobáš, oznámenia 
o uzavretí manželstva a žiadosti na pricestovanie snúbenice z cudziny.  
Inv. čís. II/ 117, 118, 119, 120, 307. 
 
 

45. Aktivovanie a povolávanie záloh. Aktivovanie záložných dôstojníkov na činnú službu 
v Slovenskej armáde. Povolávanie záloh na cvičenia a mimoriadnu činnú službu za 
brannej pohotovosti štátu. Služba osôb inej národnosti v Slovenskej armáde. Prepúšťanie 
vojakov z činnej služby do zálohy a výslužby. 
Inv. čís. II/ 32, 43, 66, 164, 176, 201, 232, 328, 351, 352. 
 
 

46. Odvody brancov a ich povolávanie na vojenskú prezenčnú službu.  
Inv. čís. II/ 8, 230, 232. 
 
 



  

47. Superarbitračné pokračovanie s vojenskými osobami.   
Inv. čís. II/ 164, 329. 
 
 
 

48. Sociálna starostlivosť o frontových vojakov, rodinných príslušníkov vojakov v činnej 
službe a pozostalých po vojakoch padlých v poli. Domov frontových vojakov v Nitre.  
Inv. čís. II/ 14, 79, 124, 128, 175, 238, 310. 
 
 

49. Vojnoví zajatci. Zajatecké, utečenecké a zaisťovacie tábory na Slovensku. Zajatci 
francúzskej, anglo-americkej a sovietskej armády. Príslušníci 1. československej armády 
na Slovensku zajatí počas SNP. 
Inv. čís. II/ 198, 227, 302, 313, 337, 350. 
 
 

50. Poľné ťaženie Slovenskej armády v rokoch 1943 – 1945 (Rýchla divízia, Zaisťovacia 
divízia, 1. a 2. pešia divízia, 1. a 2. technická divízia). Odosielanie a výmena dôstojníkov, 
poddôstojníkov a mužstva v poli. Rozkazy, smernice a pokyny veliteľov poľných 
jednotiek. Hlásenia o situácii, dislokácii, početnom stave a materiálnom vybavení 
poľných jednotiek. Zoznamy a prehľady dôstojníkov a ich funkčného zaradenia 
v poľných jednotkách. Odosielanie materiálu zo zápolia do poľa. Hlásenia o odovzdaní 
materiálu nemeckej armáde a o prevzatí materiálu od nemeckej armády. Dodávky zbraní 
z Nemecka pre poľné jednotky. Služobné cesty funkcionárov MNO a vyšších veliteľstiev 
k poľným jednotkám. Poľné žandárstvo. Záchytné strediská a karanténe stanice pre 
transporty  z poľa do poľa.  
Inv. čís. II/ 1,  4, 9, 10, 28, 30, 34, 36, 38, 77, 102, 103, 105, 109, 113, 115, 138, 147, 
148, 154, 156,  165, 171, 182, 189, 190, 191, 193, 202, 209, 210, 217, 220, 222, 223, 224, 
233, 242, 243, 251, 258, 267, 269, 270, 271, 275, 277, 282, 293, 306, 317, 318, 322, 326, 
336, 340, 343, 347, 348, 349, 352, 357, 358, 360. 
 
 

51. Straty Slovenskej armády v poli. Úradné zoznamy strát Ministerstva národnej obrany 
Slovenskej republiky. Hlásenia poľných jednotiek o stratách (padlí, ranení, nezvestní, 
zbehnutí). Oznámenia MNO SR o padnutí vojakov v poli pozostalým a pátranie po 
nezvestných vojakoch. 
Inv. čís. II/ 67, 68, 178, 179, 339, 69. 
 

52. Opatrenia štátnych a vojenských orgánov na zabezpečenie obrany územia Slovenska, 
na boj proti záškodníkom a na ochranu vojenských a civilných objektov. Rozmiestnenie 
poľnej armády na východnom Slovensku a vytvorenie veliteľstva opevňovaných prác. 
Vyhlásenie východného Slovenska a celého územia Slovenska za pole. Cvičenia 
zápoľných jednotiek na obranu štátnych hraníc a vlastných posádok. Vytváranie 
asistenčných jednotiek na boj s partizánmi a hlásenia o partizánskej činnosti. Vyhlásenie 
Bratislavy za pevnosť. 

 
Inv. čís. II/ 216, 217, 264, 265, 266, 272, 274, 277, 293, 295, 298, 302, 334, 344, 347, 
351, 358. 
 



  

53. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky, slovenská branná moc 
a nemecká branná moc na Slovensku po 1. septembri 1944. Výstavba a organizačná 
štruktúra MNO a slovenskej brannej moci. Situačné hlásenia vojenských útvarov 
a posádkových veliteľstiev. Formovanie, vyzbrojovanie a bojové nasadenie útvarov 
Domobrany. Menovanie dôstojníkov na veliteľské funkcie v Domobrane. Povolávanie 
záloh  odvody brancov do útvarov Domobrany. Povyšovanie a vyznamenávanie 
príslušníkov Domobrany. Súčinnosť Domobrany, Hlinkovej gardy, štátnej polície 
a finančnej stráže. Slovenská pracovná služba. Nariadenia a požiadavky nemeckých 
vojenských orgánov  veliteľov na Slovensku. Zaberanie majetku Slovenskej armády, 
civilných orgánov a organizácií nemeckou brannou mocou. Hlásenia vojenských 
a civilných orgánov o činnosti nemeckých jednotiek na Slovensku. Evakuácia štátnych 
orgánov, civilného obyvateľstva a hnuteľného majetku z územia ohrozeného frontom. 

 
Inv. čís. II/ 217, 220, 222, 223, 225, 239, 242, 243, 248, 249, 250, 251, 252, 259, 260, 
263, 276, 280, 282, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 293, 297, 298, 304, 306, 309, 311, 312, 
317, 322, 325, 326, 327, 328, 333, 336, 340, 343, 347, 348, 349, 351, 352, 358. 
 
 
 
Vysvetlivky : 
 
inv. čís. - inventárne číslo 
sp. dôv. -  spisy dôverné 
šk. č. - škatuľa číslo 
zn. sp. - značka spisu zlomkovým číslom 
 
 
Príklad uvedenia prameňa v citácii : 
 
VHA Trnava, Fond MNO SR 1939 – 1945, sp. dôv., inv. čís. II/1, zn.sp. 2 2/7 
 
 
 
 
 



 
 R O K     1 9 4 3 
 
1  Automobilová problematika – Ústredný register vodičov vojenských motorových 

vozidiel. Výkazy počtu vodičov vo vojenských útvaroch. Výmena vodičov 2. Pešej 
divízie. Odosielanie vodičov do zázemia. BOSCH – smernice pre výstroj motorových 
vozidiel. Systemizovanie osobných automobilov pre vyššie veliteľstvá počas brannej 
pohotovosti. Označenie motorových vozidiel vládnych činiteľov.  Kurzy v Nemecku. 
Prechod autoparku od Rýchlej divízie z poľa. Zoznamy motorových vozidiel 
u jednotiek 2. Pešej divízie. Prehľady civilných motorových vozidiel. Prehľad 
motorových vozidiel Technickej brigády. Klasifikácia civilných motorových vozidiel. 

 Šk. č. 302, zn. sp. 1 – 2  2/7, 532 listov 
  
 Automobilová problematika – Zimná automobilová výstroj pre Rýchlu divíziu. 

Výkazy nákupu automateriálu. Vyraďovanie materiálu. Výkazy bicyklov. Automobily 
pre reproduktorové vozy vojenskej propagandy. Hlásenie o prideľovaní motocyklov 
a bicyklov. Uskladnenie vozidiel dodaných z Nemecka. Premiestňovanie nákladných 
vozidiel  k Leteckému pluku. Premiestňovanie sanitných vozidiel. Opravy vojenských 
motorových vozidiel CPO v Leteckom parku. Premiestňovanie vozidiel Vzdušného 
úradu k Leteckému pluku. Objednávka Nemeckej vojenskej misie. Traktory D-7. 
Svetlometné autá Praga L. Osobné automobily Praga AV. Osobné automobily Praga 
Lady. Motocykle Jawa 600. Automobily pre Motocyklovú eskadrónu. Preberacia 
komisia civilných motorových vozidiel. Klasifikácia civilných motorových vozidiel. 
Oslobodenie nových motorových vozidiel od povinnosti odvodu. 

 Šk. č. 303, zn. sp. 2  2/7 – 2  4/9, 737 listov 
 
 Automobilová problematika – Zhotovenie predhrievača naftovej zmesy do 

spaľovacieho motora. Vodičský výcvik spojovacích jednotiek. Smernice pre výcvik 
vodičov motorových vozidiel. Výkazy o spotrebe automateriálu. Zdokonaľovací 
výcvik pre vodičov. Motorové vozidlá určené pre výcvik. 

 Šk. č. 304, zn. sp. 2  4/9  - 2  5/3, 135 listov 
 
2 Banská problematika  - Uvoľnenie mužstva pre Handlovské uhoľné bane. Zoznamy  

výchovných pracovníkov skupiny baníkov. Uvoľnenie baníkov z Koterbachu pre 
banské a hutné závody Ruda, úč. spoločnosť. Mužstvo – baníci leteckej továrne 
v Trenčianskych Biskupiciach. Individuálne žiadosti pre uvoľnenie do HUB. 

 Šk. č. 304, zn. sp. 3  2/2 -  3  2/11  2, 257 listov 
 
3 Zásobovanie kovovým materiálom – Dodávky alumíniového plechu. f. Zbrojovka 

Brno. Odber kovového materiálu z f. Zväz hospodárskych družstiev a verejných 
obilných skladíšť v Liptovskom Sv. Mikuláši. Objednávky u f. Orava, Slov. úč. spol. 
Bratislava. Objednávky u f. Sandrik Dolné Hámre. Objednávky kovového materiálu 
v Nemecku a v Protektoráte. Odber kovových materiálov od f. Bratia GROH, 
Bratislava. Zákaz odpredaja farebných kovov zo zásob zbrojných útvarov. Odber 
ortute z f. Ruda v Bratislave. 

 Šk. č. 304, zn. sp. 3  3/2 – 3  3/11  3, 74 listov 
 
4 Personálie – Cestovanie na práce do Nemecka – obmedzenie úľavy. Zoznamy osôb 

určených na práce do Nemecka. Výkazy o služobných cestách v zložke vojenského 
súdnictva. Individuálne služobné cesty vojenských osôb do cudziny. 



 Šk č. 304, zn. sp. 4  1/1 -  4  2/35, 375 listov 
 
 Personálie – Výkazy o služobných cestách. Kuriérna služba dopravnej letky na 

východný front. 
 Šk. č. 305, zn. sp. 4  2/3  -  4  3/4, 18 listov 
 
 
5 Doprava – Stavba vzdúvadla na Laborci. Mesačné hlásenia vojenského správcu 

Slovenskej Dunajplavby. Zriadenie cyklistickej eskadróny. Preberanie motocyklov do 
vlastníctva vojenskej správy. Odpredaj vyradených bicyklov. 

 Šk. č. 305, zn. sp. 5  4/2  -  6  4/7, 132 listov 
 
 
6 Delostrelectvo proti lietadlám – Požiadavky na paľby. Organizovanie ochrany proti 

lietadlám podľa požiadavky Nemecka. Vybavenie protilietadlových jednotiek. 
Organizovanie mužstva pre jednotky OPL. Zoznamy príslušníkov OPL za účelom 
prekročenia slov. nemeckých hraníc. Ustanovenie o zasadaní a používaní ľahkého 
DPL. Likvidácia delostreleckého pluku 31. Výcvik jednotiek  OPL. 

 Šk. č. 305, zn. sp.  7  1/1  -  8  3/1, 135 listov 
 
 
7 Personálie a organizačné záležitosti – Nariadenie MNO – zasielanie adries 

slovenských akademikov v činnej službe. Menné zoznamy slovenských akademikov. 
Individuálne povolania do činnej služby. Pátranie po nezvestných osobách. 
Premiestnenie Hlavného vojenského súdu, vojenskej prokuratúry, pionierskej správy 
VS a predpisovej a názvoslovnej komisie do Banskej Bystrice. Decentralizácia 
niektorých zložiek MNO z Bratislavy. Zákaz vydávania povolení cudzím štátnym 
príslušníkom na vstup na Slovensko. Uvoľnenie dôstojníkov a civilných zamestnancov 
českej národnosti k 30. 6. 1943. Individuálne žiadosti o ponechanie v službách 
Slovenskej republiky. Žiadosti o udelenie štátneho občianstva. 

 Šk. č. 305, zn. sp. 9  2/2 -  9  3/28  4, 456 listov 
 
 Personálie a organizačné záležitosti – Obsahuje písomnosti  podobného charakteru ako 

v šk. č. 305. Okrem toho rozdelenie personálu v jednotlivých doplňovacích okresných 
veliteľstvách . 

 Šk. č. 306, zn. sp. 9  3/29 – 10  4/4, 833 listov 
 
 
8 Odvody brancov – Zoznamy odvodných lekárov pri doplňovacích okresných 

veliteľstvách. Určovanie odvodných komisií. Pracovné plány odvodných komisií. 
Hlásenia  o odvodných výsledkoch. 

 Šk. č. 307, zn. sp.  10  4/4  2 – 10  7/1, 1 318 listov 
 
 Odvody brancov – Štatistika trvalých dovolencov. Prepúšťanie brancov. Štatistika 

brancov nepovolaných do prezenčnej služby. Evidencia mužstva. Štatistika 
záložníkov. Individuálne riešenia vojenskej služby. 

 Šk. č. 308, zn. sp.  10  7/1  2 – 10  7/7  29, 1 251 listov 
  
            Odvody brancov – Úľavy brancov. Odklady prezenčnej vojenskej služby. Mužstvo 

pracovného zboru na zácviku v Nemecku. Oslobodenie príslušníkov Maďarskej strany 



od činnej vojenskej služby. Vyreklamovaní branci z obce Závod na Záhorí. Povolanie 
lekárnikov a poslucháčov farmácie do prezenčnej služby. Žiadosti o úľavu na DOV 
Ružomberok. Individuálne žiadosti osôb. 

 Šk. č. 309, zn. sp. 10  7/7  31 – 10  7/19, 435 listov 
 
 
9 Transporty osôb a materiálu – Nákladné listy. Náhrada za použitie dopravných 

prostriedkov. Smernice na povolenie dopravných prostriedkov. Transporty k Rýchlej 
divízii. Pokyny na odosielanie transportov do poľa. Prechod transportov cez maďarské 
územie. Neprístojné správanie transportov. Zoznamy transportovaných osôb. Menné 
zoznamy transportov od Rýchlej a Zaisťovacej divízie. Doprava gážistov Leteckého 
pluku Piešťany. Úhrada výdavkov za stravovanie maďarského transportu. Používanie 
vojenských koní nevojenskými osobami. Vozy a postroje pre posádkovú dopravnú 
službu. 

 Šk. č. 309, zn. sp. 11  1/1 – 11 2/9, 251 listov 
 
 
10 Personálie – Dovolenky gážistov. Výmena dovolenkárov Rýchlej divízie. Sústredenie 

dovolenkárov. Výcvik mužstva pre policajnú službu. Pokyny dovolenkárom z poľa. 
Dovolenky dôstojníkov došlých z Nemecka. Zdravotné dovolenky  v poli. Vianočné 
dovolenky. Žiadosti o kúpeľnú liečbu. Oznámenia o odoslaní do zázemia. Vojenské 
lekárske vysvedčenia. Žiadosti o dovolenky do zahraničia. Hospodárske dovolenky. 

 Šk. č. 310, zn. sp. 12  1/1 – 12  3/5, 685 listov. 
 
 
11 Duchovná služba – Výmena duchovných v Rýchlej divízii. Výmena duchovných 

v poli. Prepúšťanie do pomeru mimo činnej služby. 
 Šk. č. 310, zn. sp. 13  1/2 -  13  1/2  53, 133 listov 
 
  
 Duchovná služba – Žiadosti duchovných o výmenu. Povolanie do výnimočnej činnej 

služby. Návrhy na povýšenie duchovných. Odoslanie evanjelických duchovných do 
poľa. Zadeľovanie vojenských duchovných v zázemí. Zadelenie voj. duchovných 
v Technickej brigáde. 

 Šk. č. 311, zn. sp. 13  1/2  56  -  13  2/2, 120 listov 
 
 
12 Židovské záležitosti – Žiadosti o oslobodenie podľa § 55. Udeľovanie výnimky 

osobám židovského pôvodu. Osvedčenia o árijskom pôvode. Preloženie do 
pracovného zboru. Šetrenie straty sakrálnych predmetov z kaplnky ministerstva 
zahraničných vecí. Oznam o zriadení poradnej komisie pre veci rusínske, 
gréckokatolícke a pravoslávne. 

 Šk. č. 311, zn. sp. 13  5/2 – 13  5/5, 83 listov 
 
 
13 Materiálne záležitosti – Šetrenie s čistiacimi potrebami. Mimoriadne prídely mydla. 

Žiadanky na konzervačný materiál na zbroj. Preliminár delostreleckého 
konzervačného materiálu. Dodávka farby od firmy Reindhold Fluggel. Dodávky 
nitrolaku. Objednávky na letecký minerálny olej. Stavy zásob konzistentného tuku. 

 Šk. č. 311, zn. sp. 14  2/1 – 14  4/3  3, 115 listov 



 
14 Sociálne záležitosti – Starostlivosť o frontových vojakov. Zoznam gážistov 

a občianskych zamestnancov, ktorí prispeli na Fond slovenských vojakov. Vládne 
uznesenie o podpornom vojenskom fonde. Fond pre správu poľnohospodárskych 
majetkov. Pôžičky bývalého podporného fondu v Prahe. Pôžičky úmrtného 
a podporného fondu. Likvidácia podporného a úmrtného fondu. Pokyny na odoslanie 
pozostalosti po padlých, nezvestných a zajatých vojakoch. Udeľovanie výpomoci. 
Individuálne žiadosti o podporu a výpomoc. 

 Šk. č. 311, zn. sp. 15  2/1 - 16  2/1, 311 listov 
 
 
15 Personálne záležitosti – Priznanie charakteru ašpiranta absolventom Dvojročnej 

melioračnej školy a Odbornej školy baníckej. Titulárne povýšenie zamestnancov. 
Stavovské skupiny pracovného zboru – zriadenie. Návrh na vytvorenie generálnych 
hodností 3. stupňa. Povyšovanie dôstojníkov. Povýšenie štatutárnych zamestnancov do 
vyššej platovej stupnice. Povyšovanie ašpirantov. 

 Šk. č. 311, zn. sp. 16  2/2  -  16  3/6, 263 listov 
 
 Personálne záležitosti – Povyšovanie jednotlivcov. Povyšovanie ašpirantov. Povýšenie 

lekárov ašpirantov. Ašpirantské skúšky. Povýšenie ašpirantov lekárnictva. 
Individuálne posudky. Hlásenia o priebehu skúšok. Lekári a veterinári – vymenovanie 
za poručíkov v zálohe. Dopyty na povýšenie. Návrhy na povýšenie poddôstojníkov 
z povolania. Absolventi ŠLD – prijatie do zboru poddôstojníkov z povolania. 
Povýšenie četníkov z LP. 

 Šk. č. 312, zn. sp. 16  3/7  2  -  16  3/10  5, 761 listov 
 
 Personálne záležitosti – Dôstojníci – trvalí správcovia budov. Vymenovanie 

jednotlivcov do funkcií. Individuálne povyšovania. Menovanie dôstojníckych 
zástupcov. Menovanie dôstojníkov III. služobnej triedy. Povýšenie mužstva v poli. 
Povýšenie dôstojníkov padlých na Východnom fronte. Povýšenie rotmajstrov padlých 
na východnom fronte. Povýšenie vojenských štipendistov lekárov. Individuálne 
povýšenia duchovných. Povýšenie dôstojníkov MNO. Povýšenie armádnych 
výtvarníkov. 

 Šk. č. 313, zn. sp. 16  3/10  -  16  3/56, 784 listov 
 
 Personálne záležitosti – Povolenie výnimky pri povyšovaní štátnych zamestnancov. 

Individuálne návrhy na povýšenia. Povýšenie pomocných zriadencov. Povýšenie 
kancelárskych oficientov. Povýšenie kancelárskych úradníkov MNO. Individuálne 
sťažnosti. Skúšky na dôstojníkov v zálohe. Povýšenia in memoriam. 

 Šk. č. 314, zn. sp. 16  3/57  -  16  5/16, 695 listov 
 
 Personálne záležitosti – Individuálne odvolania. Povyšovanie individuálnych osôb. 

Potvrdenky o prijatých dekrétoch. Žiadosti o povýšenie. Odnímanie hodností osobám 
židovskej národnosti. 

 Šk. č. 315, zn. sp. 16  5/17  -  16  9/23, 695 listov 
 
 Personálne záležitosti – Návrhy na povýšenie. Priznanie dôstojníckej hodnosti. 

Žiadosti o udelenie hostinskej a výčapníckej koncesie vojenským invalidom. 
 Šk. č. 316, 16  9/23  -  17  7/2, 483 listov 
 



 
16 Výcvik vojenských hudobníkov. Hudba pri Zaisťovacej divízii. Premiestnenie 

hudobníkov k MNO. Vojenská hudba pešieho pluku 2. Zriadenie hudby leteckého 
pluku. Zoznam hudobníkov pri Zaisťovacej divízii. Hudba pešieho pluku 3. 
Premiestnenie hudby pešieho pluku 3 z Banskej Bystrice do Zvolena. Skúšanie 
hudobníkov – nováčikov pre armádnu hudbu. Zoznamy brancov – hudobníkov pešieho 
pluku 2. Zoznamy hudobníkov pri rôznych vojenských telesách. Zoznam brancov – 
hudobníkov pešieho pluku 5, pešieho pluku 6, pešieho pluku 1, pešieho pluku 3. 
Zriadenie hudby pluku útočnej vozby. Frontové divadlo – odoslanie k Zaisťovacej 
divízii. Výcvikové filmy z Nemeckej vojenskej misie. Kinomateriál. Filmovanie 
slovenských jednotiek. 

 Šk. č. 316, zn. sp.  18  4/1  -  18  7/4, 92 listov 
 
 
17 Personálne záležitosti – Zoznam jazdčíkov SVR. Individuálne premiestňovanie. 

Hubertova jazda členov jazdeckého klubu v Bratislave. Absolvovanie jazdeckého 
výcviku. Výcvik v jazdeckom klube Bratislava. Kurz cvičiteľov jazdy delostreleckých 
vojsk. 

 Šk. č. 316, zn. sp.  19  1/2  -   19  3/5, 26 listov 
 
 
18 Vojenská justícia všeobecne – Výkazy činnosti v súdnických zložkách slovenskej 

armády. Tresty za neprístojné správanie vojakov na verejnosti – nariadenie ministra 
národnej obrany. Nariadenie o predkladaní hlásení o súdnych pokračovaniach. Stanné 
právo – prenos na veliteľa Rýchlej divízie. Stanné právo v Zaisťovacej divízii. 
Zoznam osôb, ktorým bola odňatá vojenská hodnosť rozsudkom Vojenského súdu 
v Bratislave v období marec – apríl 1943. Komisia pre právnu terminológiu. 

 Šk. č. 316, zn. sp. 20  1/2 -  20  1/5, 49 listov 
 
 Vojenská justícia – personálie – Zmena názvu poľného súdu Rýchlej divízie. 

Povolanie dôstojníkov justície do činnej vojenskej služby. Individuálne žiadosti 
príslušníkov vojenskej justície. Povolávanie do činnej služby vo vojenskej justícii. 
Prepúšťanie do pomeru mimo činnej služby vo vojenskej justícii. Výmena z poľa. 
Personálne zmeny vo vojenských súdoch. Zmena na poste Poľného prokurátora 
Zaisťovacej divízie. Zoznamy personálu justičných vojenských úradov. Zmena 
predsedu Vojenského súdu v Bratislave., Hlavné poľné justičné úrady – personálne 
obsadenie. Zoznamy personálu vo vojenských väzniciach. Zoznamy personálu vo 
vojenských trestniciach. Zmena predsedu Poľného súdu Rýchlej divízie. Ustanovenie 
predsedu Poľného súdu Technickej brigády. Zmena sídla Hlavného vojenského súdu 
a Hlavného vojenského prokurátora. Zoznam prísediacich laikov vojenského súdu. 
Ustanovenie radcov Hlavného vojenského súdu. Periodické správy z vojenskej väznice 
a vojenskej trestnice v Bratislave a v Poprade. Zoznamy trestancov. Rozsudky 
vynesené proti vojenským gážistom. Správy o neľudskom zaobchádzaní s ľuďmi 
v oblasti Zaisťovacej divízie. 

 Šk. č. 317, zn. sp. 20  2/1  -  20  4/3, 678 listov 
 
 Vojenská justícia – personálie – Vyžiadanie vojenských súdnych znalcov z oboru 

medicíny a automobilizmu. Opisy rozsudkov. Korešpondencia v individuálnych 
justičných záležitostiach vojenských osôb. Predvolania na výsluchy. Odňatie hodností. 
Žiadosti o odpustenie trestu. Obžalobné návrhy. Kárne pokračovania. Vzbura a útek 



väzňov z poľnej väznice Zaisťovacej divízie. Samovoľný odchod gážistov z poľa. 
Nariadenia vyšetrovaní. Odnímanie hodností. Zavádzanie trestných pokračovaní. 

 Šk. č. 318, zn. sp.  20  4/4  -  20  5/102, 600 listov 
 
 Vojenská justícia – personálie – Žiadosti o milosť. Kárne pokračovania. Sabotáže 

vojenských osôb. Zápisnice z vyšetrovania. Trestné oznámenia. Zoznamy osôb 
sprostených od vykonávania vojenskej služby. Úplatková aféra na DOV Prešov. 
Nariadenie vyšetrovania proti stot. just. JUDr. Antonovi Rašlovi. Vyšetrovanie proti 
npor. pech. J. Gondovi a spol. Predvolania za účelom svedeckých výpovedí. Zatýkacie 
rozkazy. Odňatie hodností. Udelenie milosti prezidenta Slovenskej republiky 
Michalovi Hanzelovi a spol. Zápis o spolupráci slovenských vojakov s ruskými 
partizánmi na ruskom fronte. Samovraždy a zranenia vojenských osôb. 

 Šk. č. 319, zn. sp.  20  5/103  -  20  5/217, 581 listov 
 
 Vojenská justícia – personálie – Individuálne vyšetrovania. Predvolania k výsluchom. 

Individuálne zatýkacie rozkazy. Nariadenia vyšetrovaní proti individuálnym osobám. 
Zhabanie poštových holubov., Oznámenia o zranení. Amnestia v občianskom trestnom 
súdnictve. 

 Šk. č. 320, zn.  sp.  20  5/218  -  20  7/15, 496 listov 
 
 
19 Správna agenda MNO a jeho zložiek – Iniciatívna činnosť na MNO. Zavedenie 

letného času v armáde. 
 Šk. č. 320, zn.  sp.  21  1/2  -  21  2/1  7, 126 listov 
 
 Správna agenda MNO a jeho zložiek – Mesačné hlásenia. Hlásenie o streľbách vo 

výcvikových táboroch. Reforma kancelárskeho poriadku. Úprava styku s nemeckými 
vojenskými úradmi. Pokyny pre automobilovú jednotku Rýchlej divízie. Styk s firmou 
Telefunken. Materiálne požiadavky jednotlivých zložiek. Systemizácia pečiatok. 

 Šk. č. 321, zn. sp.  21  2/1  8  -  21  5/5, 261 listov 
 
 
20 Vojenská justícia – Hlásenia o výpisoch z trestov. Kárne prípady dôstojníkov 

a rotmajstrov. Tresty dôstojníckych zástupcov – ašpirantov. Návrhy na tresty. 
Ustanovenie odvolacieho kárneho výboru. Ustanovenie disciplinárnych senátov. 
Neprístojné správanie príslušníkov brannej moci. Úprava návštevy verejných 
a zábavných podnikov vojenskými osobami. Sťažnosti proti potrestaniu. Odňatie 
hodností. Žiadosti o udelenie milosti. Vyšetrovanie Tibor Andela z VLP v Kamenici 
nad Cirochou. 

 Šk. č. 321, zn . sp. 22  1/2 -  22  4/73, 503 listov 
 
 Vojenská justícia – Hlásenie o trestoch. Odňatie hodnosti. Kárne pokračovania. 

Individuálne sťažnosti. Hlásenia o neprístojnom správaní vojakov. Neoprávnené 
nosenie hodnostných označení. 

 Šk. č. 322, zn.  sp.  22  4/76  -  22  4/165, 259 listov 
 
 
21 Správne a organizačné záležitosti – Predpisy o hlásení počtov. Rozdeľovanie 

služobných kníh. Cenníky materiálu. Hlásenia o počte služobných kníh. Vydanie 
predpisov o stavbe vojnových mostov. Zoznam nemeckých vojenských predpisov 



zaslaných Pluku útočnej vozby v Turčianskom Sv. Martine. Návrhy na zmeny 
predpisov. Schválenie schematizmu slovenskej brannej moci. Schematizmus 
záložných dôstojníkov. 

 Šk. č. 322, zn.  sp.  23  2/1  -  23  2/21, 422 listov 
 
 
22 Šifrovacie predpisy v spojeneckých armádach – vydanie. 
 Šk. č. 323, zn. sp. 23  2/2, 79 listov 
 
 
23 Publikačná činnosť a vojenská propaganda – Beletria a príručka nemčiny pre Rýchlu 

divíziu a Zaisťovaciu divíziu. Rozosielanie odborných príručiek na DOV. Literatúra 
pre slovenských príslušníkov OPL v Nemecku. Vydanie nemeckej brožúry 
nakladateľstva Wilny o slovenskej armáde. Frontový vojak – zmeny vo vydávaní 
a tlačení. Vzájomná výmena časopisu Frontový vojak s časopismi Právnickej jednoty 
v Bratislave. Dochádzanie novín a časopisov do poľa. Text letákov rozširovaných 
v okrese Hnúšťa. Vydávanie frontových novín. Poľná spravodajská skupina. 
Propagačná jednotka pre pole. Činnosť vojenskej propagačnej jednotky 2. pešej divízie 
v čase od 29. 9. do 12. 10. 1943. Správny zbor Štátnej kníhtlačiarne v Bratislave. 
Služobný poriadok Štátnej kníhtlačiarne v Bratislave. Činnosť vojenskej propagačnej 
jednotky 2. pešej divízie v čase od 5. 9. do 12. 9. 1943.Vykonanie leteckých snímkov 
Dunaja pre Vrchné veliteľstvo nemeckého námorníctva. Album z návštevy 
chorvátskeho maršálka Kvaternika v Turčianskom Sv. Martine – preplatenie. Žiadosti 
škôl a verejných inštitúcií na zakúpenie fotoaparátov. 

 Šk. č. 323, zn. sp. 23  3/2  -  23  6/10, 386 listov 
 
 
24 Materiál – Nedostatok streliva a krmiva v rôznych útvaroch slovenskej armády. Výkup 

sena a slamy. 
 Šk. č. 323, zn. sp. 24  2/2  -  24  2/4  2, 79 listov 
 
 
25 Kvalifikácia vojenských osôb, evidencia – Zoznam rotmajstrov armádnej hudby 

priradenej k MNO. Zoznam kvalifikačných listín predložených na MNO. Kvalifikácia 
veliteľov doplňovacích okresov 1942  -  1943. Pokyny k registrácii kvalifikačných 
listín dôstojníkov a rotmajstrov v zálohe na DOV. Pokyny k vedeniu kvalifikačných 
listín dôstojníckych zástupcov ašpirantov v zálohe. Oznámenia o predložení 
kvalifikačných listín na MNO. 

 Šk. č. 323, zn. sp. 25  1/2  -  25  2/1  15, 119 listov 
 
 Kvalifikácia vojenských osôb, evidencia – Zoznamy kvalifikačných listín 

novovymenovaných poručíkov pešieho pluku 1 predložených na MNO. Oznámenie 
o predložení kvalifikačných listín na MNO. Predkladanie vojnových kvalifikačných 
listín. Pokyny na odstraňovanie nedostatkov pri vyplňovaní kvalifikačných listín. 
Hlásenia o premiestňovaní vojenských osôb. 

 Šk. č. 324, zn. sp. 25  2/1  16  -  25  2/42, 760 listov 
 
 Evidencia vojenských osôb – Dokumenty rovnakého charakteru ako v škatuliach č. 

323 a 324. Zoznam novovymenovaných poručíkov vojenskej akadémie. 
 Šk. č. 325, zn. sp.  25  2/42  2  -  25  2/86, 354 listov 



 
 
26 Kvalifikácia civilných zamestnacov – Kvalifikačná komisia pri MNO v roku 1940. 

Individuálne odvolania proti kvalifikácii. 
 Šk. č. 325, zn. sp.  25  3/1  -  25  3/7, 136 listov 
 
 
27 Kúpeľná starostlivosť a záchytné strediská – Renovácia Vojenského kúpeľného ústavu 

Piešťany. Zoznamy gážistov na kúpeľnej liečbe v Piešťanoch. Organizačný štatút 
Vojenského kúpeľného ústavu Sliač. Požiadavka na prídel liečiv vo VKÚ Sliač. 
Personálne a materiálne záležitosti týkajúce sa VKÚ Piešťany a Sliač. Zriadenie 
balneologickej sekcie pri Veliteľstve Pracovného zboru MNO. Vojenský tatranský 
domov pri Novom Smokovci – aktivovanie. Výkazu počtu osôb v Záchytnom 
stredisku Žilina. Záchytné stredisko Prešov. Organizácia a pôsobnosť záchytných 
stredísk za brannej pohotovosti štátu. 

 Šk. č. 325, zn. sp.  26  1/2 -  26  2/2,  215 listov 
 
 
28 Záchytné a karanténne strediská – Výkazy o počte osôb v záchytných strediskách. 

Rôzne písomnosti vojenských rekreačných  stredísk. Zrušenie karanténnej stanice 
v Topoľčanoch. Stanovenie veliteľov v jednotlivých strediskách. Aktivovanie 
karanténnych staníc v posádkach Dolný Kubín, Trnava, Levoča, Trebišov, 
Michalovce, Lešť. Zrušenie stredísk HKB Žilina, KPÚV a MIN Nitra, MIN Bardejov. 
ZÁKOP Michalovce, SPOJ Prešov. Zrušenie karanténnych staníc Trnava, Levoča, 
Trebišov, Michalovce, Lešť, Liptovský Sv. Mikuláš. Ustanovenie Záchytného 
strediska Žilina za jednotku v poli. Zrušenie karanténnej stanice v Harmanci, 
Michalovciach. Zrušenie záchytných staníc na východnom Slovensku. Zrušenie 
záchytnej stanice v Bratislave. Presťahovanie karanténnej stanice Harmanec do 
Ľubochne. 

 Šk. č. 326, zn. sp.  26  2/2  -  26  2/3, 390 listov 
 
29 Kúpeľná liečba -  Liečba príslušníkov spriatelených armád. Liečba rodinných 

príslušníkov gážistov. Evidencia osôb na kúpeľnej liečbe. Individuálne predlžovania 
kúpeľnej liečby. 

 Šk. č. 326, zn. sp.  26  3/1  -  26  3/44, 373 listov 
 
 Kúpeľná liečba – Individuálne žiadosti o kúpeľnú liečbu. 
 Šk. č. 327, zn.  sp.  26  3/44  2  -  26  3/130  2, 712 listov 
 
 Kúpeľná liečba – Individuálne žiadosti o kúpeľnú liečbu. Žiadosti príslušníkov 

spriatelených armád. 
 Šk.  č. 328, zn.  sp.  26  3/131  -  26  3/230, 686 listov 
 
 Kúpeľná liečba – Individuálne žiadosti o kúpeľnú liečbu. 
 Šk. č. 329, zn.  sp.  26  3/231  -  26  3/338, 792 listov 
 
 Kúpeľná liečba  -  Individuálne žiadosti o kúpeľnú liečbu vo vojenských kúpeľných 

ústavoch v Pieštanoch, Trenčianske  Teplice, Sliač, Tatranskom vojenskom domove 
pri Novom Smokovci, Korytnici, Tatranských Zruboch. 

 Šk. č. 330,  zn.  sp.  26  3/339  -  26  3/460, 824 listov 



 
 Kúpeľná liečba – Individuálne žiadosti o kúpeľnú liečbu vo vojenských kúpeľných 

ústavoch v Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach, Sliači a Tatranskom vojenskom 
domove pri Novom Smokovci. 

 Šk. č. 331, zn.  sp.  26  3/461  -  26  3/580, 863 listov 
 
 Kúpeľná liečba – Žiadosti o individuálnu kúpeľnú liečbu vo vojenských kúpeľných 

ústavoch v Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach, Matliaroch, Tatranskom vojenskom 
domove pri Novom Smokovci. 

 Šk.  č.  332,  zn.  sp.  26  3/581  -  26  3/683, 563 listov 
 
 
30 Letectvo – Žiadosti o prepustenie z radov výkonných letcov. Zriadenie III. 

bombardovacej perute a výcvikového strediska v Poprade. Zriadenie III. perute 
Leteckého pluku v Piešťanoch. Návrh na zriadenie technickej perute leteckého pluku 
č. 1. Presun jednotky OPL z ochranného pásma. Hlásenia o stave a činnosti jednotiek 
vzdušných zbraní v poli. Pokyny MNO k pasívnej protileteckej obrane. Smernice pre 
vojenskú pomoc jednotky počas nepriateľských vojenských útokov. 

 Šk. č. 332,  zn.  sp.  26  3/1  -  27  4/1  6, 146 listov 
 
 Letectvo – Otvorenie leteckej linky Bratislava – Budapešť. Odosielanie lietadiel do 

poľa. Ustanovenie veliteľov letiek. Zákaz lietania motorových lietadiel v Slovenskom 
leteckom zbore. Zacvičovanie slovenských letcov v Deutsche Lufthansa A.G. Berlín. 
Otvorenie civilnej leteckej linky Bratislava – Piešťany – Zvolen – Spišská Nová Ves 
a pripojenie na Deutsche Lufthansa Viedeň. Ustanovenie výkonných letcov na letisku 
Mokraď. Spolupráca   nemeckých stíhačov so skupinou OPL Bratislava. Text dohody 
o vzájomnej výpomoci s maďarskými elektrárňami. Hlásenie o pretekoch cudzích 
lietadiel na slovenskom výsostnom území. Ustanovenie dočasného riaditeľa civilného 
letiska Bratislava. Objednávky lietadiel. Určenie komisií na skúšanie lietadiel. Správa 
o činnosti komisie slovenských vzdušných zbraní v Taliansku. Individuálne 
zahraničné služobné cesty. Zoznam slovenských letcov určených na výcvik do 
Nemecka. Zriadenie leteckého výcvikového strediska v Poprade. 

 Šk. č. 333, zn. sp.  27  4/1  7  -  27  8/6, 450 listov 
 
 
31 Intendančné záležitosti – Zapožičanie lôžkovín z vojenského zdravotného skladu. 

Ubytovanie detí viedenských Slovákov na zámku v Pezinku. 
 Šk.  č.  333, zn.  sp.  28  2/2  -  28  2/3, 8 listov 
 
32 Organizačné záležitosti -  Zisťovanie maďarskej a nemeckej národnosti u príslušníkov 

slovenskej armády. Sústreďovanie mužstva maďarskej a nemeckej národnosti 
v Malackách. Ustanovenie styčného dôstojníka medzi MNO a HSĽS. 

 Šk. č. 333,  28  3/2  -  29  4/2, 79 listov 
 
33 Židovský majetok – Zaistenie židovského majetku pre vojenskú správu. Individuálny 

prenájom židovských domov. Zoznam židovských textílií z Topoľčian. Vyvlastnenie 
súkromných pozemkov v prospech továrne na celulózu v Žiline. Uvoľnenie 
židovských domov v Poprade, Zvolene, Prešove, Trenčíne, Žiline, Rišňovciach. 
Zoznam židovských textílií z Kežmarku, Trnavy, Turčianskeho Sv. Martina. 

 Šk.  č. 333, zn. sp.  30  1/2  -  30  2/14, 166 listov 



 
 
34 Intendančné záležitosti – Mesačné hlásenia dovozu materiálu z cudziny. Požiadavky 

na zaslanie materiálu z cudziny. Zoznamy materiálu odoslaného do poľa a materiálu 
prisunutého z poľa. Pátranie po vagónoch stratených počas transportu. Finančné 
náhrady za materiál odobraný z Nemecka. Posudzovanie predmetov ako vojenskej 
koristi. Situačné hlásenia z vojenských útvarov v poli. 

 Šk. č. 334, zn. sp.  31  1/1  -  32  1/1  14, 406 listov 
 
 
35 Zvolanie Najvyššej rady obrany štátu. 
 Šk.  č.  334, zn. sp.  32  1/2  2  -  32  2/1  4, 11 listov 
 
 
36 Doplňovanie osôb – Menné zoznamy osôb v poli. Rôzne hlásenia o jednotlivcoch 

v poli. Dôstojníci v poli. Zasadenie slovenskej Technickej brigády v Apeninách. 
 Šk. č. 335, zn. sp.  32  2/2  -  32  2/7  6, 752 listov 
 
 
37 Návrh na zriadenie Medziministerského zboru obrany štátu. 
 Šk. č. 335, zn. sp.  32  2/9  -  32  3/2  11, 124 listov 
 
 
38 Doplňovanie osôb – Mesačné zaraďovacie listiny gážistov Zaisťovacej divízie. 

Prehľad novopostavených jednotiek. Výkazy počtu vojenských osôb v poli v zápolí. 
Štatistika brancov. Individuálne odsuny osôb do poľa. Mesačné hlásenia o počte 
odchádzajúci do poľa. Žiadosti civilných osôb o prepustenie príbuzných zo služby 
v poli. 

 Šk.  č. 336, zn.  sp.  32  3/2  12  -  32  4/2  170, 818 listov 
 
 Doplňovanie osôb – Príchody z poľa. Prepúšťanie do pomeru mimo činnej služby. 

Odosielanie do poľa. Výkazy o počte osôb odosielaných do poľa. Menné zoznamy 
dôstojníkov odoslaných do poľa. Menné zoznamy mužstva odoslaného do poľa. 
Výmena osôb z poľa. 

 Šk.  č.  337, zn.  sp.  32  4/2  171  -  32  4/2  542, 740 listov 
 
 Doplňovanie osôb – Obsahuje písomnosti podobného charakteru ako škatuľa č. 337. 
 Šk.  č. 338,  zn.  sp.  32  4/2  543  -  32  4/3  6, 471 listov 
 
39 Doplňovanie materiálu – Prídely ostrej a cvičnej munície pre jednotlivé vojskové 

telesá. Náhrady za muníciu vyvezenú do Protektorátu Čechy a Morava. Ponuky 
zbrojných firiem na dodávky munície. Žiadanky na muníciu. Dodávky farebných 
kovov. Protokoly o prevzatí munície. 

 Šk.  č.  338, zn. sp.  33  1/1  -  33  1/3  30, 290 listov 
 
 Doplňovanie zbrojného materiálu – Výkazy muničných zásob. Výkazy o počtoch 

zbraní na Slovensku. Žiadanky na muníciu k ostrej streľbe. Účty za dodanú muníciu. 
Predpisy pre prijímanie pištoľových nábojov. Jednanie so zahraničnými firmami 
o dodávkach zbraní. Žiadanky o vstup do zbrojoviek. 

 Šk. č. 339, zn.  sp.  33  1/3  31  - 33  5/2, 613 listov 



 
 
40 Doplňovanie iného materiálu – Kancelárske zariadenie pre MNO. Odkupovanie textílií 

po židovských majiteľoch. Dedičstvo po padlom stot. Juhasovi. Objednávka nádrží na 
automobilové pohonné hmoty. Doplňovanie zdravotníckeho materiálu vo vojenských 
lekárňach v poli. 

 Šk. č. 339, zn. sp.  34  2/1  -  35  2/4, 44 listov 
 
 
41 Doplňovanie zbrojného materiálu  -  Truhlíky pre ručné granáty. Objednávky 

obalového materiálu od súkromných firiem. Náhradné súčiastky do rôznych strojov 
a prístrojov. 

 Šk.  č. 339, zn. sp.  35  3/3  -  36  2/16, 156 listov 
 
 Doplňovanie zbrojného materiálu – Zdokonaľovanie strojov na výrobu pešej munície. 

Kontakty so zbrojovkou Praha. Objednávky na materiál k výrobe zbrojných súčiastok. 
Objednávky pre podniky dôležité pre obranu štátu. 

 Šk. č. 340, zn. sp.  36  2/17  -  37  2/2, 80 listov 
 
 
42 Agenda kancelárskej správy MNO – Bežná agenda o zaslaní a vrátení nariadení MNO. 

Úprava organizačného členenia MNO. Organizácia MNO za brannej pohotovosti štátu. 
Reorganizácia vojenskej propagandy. Veliteľská právomoc a pôsobnosť vo vojsku – 
smernice. Zrušenie inšpektorátu brannej moci. Včlenenie ubytovacej skupiny do štábu 
II MNO. Organizačný počet zložiek štábu II za brannej pohotovosti. Organizačný 
počet zložiek štábu I za brannej pohotovosti. Organizačné a mierové počty rôznych 
vojenských útvarov. Pôsobnosti veliteľstiev rôznych útvarov. 

 Šk. č. 340, zn. sp.  38  1/2  -   38  1/2  49, 474 listov 
 
 
43 Organizačné záležitosti MNO – Reorganizácia Vzdušného úradu a Veliteľstva 

vzdušných zbraní. VVZ za brannej pohotovosti. Návrhy na ďalšie úpravy VVZ. 
Reorganizácia a dislokácia letectva. Reorganizácia pracovného zboru. Organizačné 
počty rôznych vojenských zložiek za brannej pohotovosti štátu. Armádna propagačná 
jednotka. 

 Šk. č. 341,  38  1/3  -  38  1/16, 590 listov 
 
 Organizačné záležitosti a doplňovanie osôb – Systemizácia miest na MNO. Mierové 

počty veliteľstiev vojskových jednotiek. Mesačné výkazy počtu osôb. Systemizované 
počty štátnych zamestnancov v rezorte MNO. Zoznamy mužstva vo vojskových 
telesách. Zoznamy rotmajstrov prišlých a odišlých do poľa. Zoznamy gážistov 
a poddôstojníkov z povolania „A“, „B“. Zoznamy vojakov v poli. Zoznamy osôb vo 
vojenských karanténnych staniciach. Nábor do Zboru poddôstojníkov. 

 Šk. č. 342, zn. sp.  38  2/1  -  39  3/1  25, 1052 listov 
 
 Organizačné záležitosti a doplňovanie osôb – Nábor do Zboru poddôstojníkov. 

Individuálne žiadosti vojakov. Zoznamy poddôstojníkov z povolania. Mesačné 
personálne výkazy. Relácie o nákupe materiálu z rôznych útvarov. 

 Šk. č. 343,  zn. sp.  39  3/1   26  -  40  2/3  3, 637 listov 
 



 
44 Podniky dôležité pre obranu štátu – Hlásenia o stávkach. Pracovné povinnosti 

v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 
 Šk. č. 343,  zn. sp.  41  1/2 -  41 1/4, 10 listov 
 
 
45 Zamietnutie ministra národnej obrany na nové pomenovanie Pracovného zboru. 
 Šk. č.  343,  zn. sp.  41  2/1  -  41  2/1  2, 2 listy 
 
 
46 Podniky dôležité pre obranu štátu – Personálne záležitosti. Prijímanie a prepúšťanie 

pracovníkov. Zamestnávanie cudzincov. 
 Šk. č. 343, zn. sp.  41  2/2  -  41  2/2  11, 42 listov 
 
 
47 Letecký park – Organizačné záležitosti pri sťahovaní. 
 Šk. č. 343,  zn. sp.  41  2/3  2  -  41  2/3  2, 8 listov 
 
 
48 Zamestnávanie židov v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 
 Šk. č. 343,  zn. sp.  41  2/4  -  41  2/4  5, 13 listov 
 
 
49 Doplňovanie osôb v rezorte MNO. 
 Šk. č. 343,  zn. sp.  41  3/2  -  41  3/2  6, 11 listov 
 
 Doplňovanie osôb v rezorte MNO a v podnikoch dôležitých pre obranu štátu – 

Organizačné záležitosti. Individuálne záležitosti. Nábor robotníkov. 
 Šk. č. 344,  zn. sp.  41  3/3  -  41  3/21. 
 
 
50 Finančné záležitosti – Reklamácie. Sťažnosti. Zbierka na kostolík v Liptovskej 

Štiavnici. Smernice k výplate osobnej renty za vyznamenanie „Za hrdinstvo“. Príkazy 
k osobným zrážkam. Pôžičky pre vojenských invalidov. Colné odbavovanie 
vojenských zásielok nemeckej vojenskej správy. Pokyny k zostaveniu štábneho 
rozpočtu na rok 1944. 

 Šk.  č. 344,  zn. sp.  43  2/2  -  43  6/2  17, 282 listov 
 
 
51 Doplňovanie materiálu – Správy o úveroch na nákup rôzneho vojenského materiálu. 
 Šk. č. 344,  zn. sp.  43  7/1  -  43  7/2, 77 listov 
 
52 Doplňovanie osôb – Rôzne personálne požiadavky. Denné hlásenia. Zoznamy 

mužstva. 
 Šk.  č.  344,  zn. sp.  44  1/1  2  -  44  1/5, 17 listov 
 
 
53 Doplňovanie materiálu – Nákup rôzneho vojenského materiálu. Materiál pre výcvik 

nováčikov. 
 Šk. č. 344, zn. sp.  44  2/3  11  -  44  2/12, 18 listov 



 
54 Výcvik mužstva v rôznych vojenských útvaroch. 
 Šk.  č. 344  3/3  2  -  44  3/4, 8 listov 
 
 
55 Text nóty talianskeho vyslanectva v Bratislave o vyhlásení Ríma za otvorené mesto. 
 Šk. č. 344, zn. sp.  44  4/2,  2 listy 
 
 
56 Munícia – Protokoly o prehliadkach a kontrolných skúškach rôznych druhov munície. 

Prehliadky muničných skladov. Pokyny pre prácu v muničných skladoch. Hlásenia 
o odstraňovaní závad na munícii. 

 Šk. č.344,  zn. sp.  45  2/2  -  45  2/3  24, 177 listov 
 
 
57 Zdravotné prehliadky mužstva a prehliadky materiálu – Smernice Vojenskej správy 

k prehliadkam materiálu. Program prehliadok materiálu. Hlásenia o prehliadkach 
služobných kníh. Hlásenia o prehliadke vybraných vojenských útvarov Slovenskej 
armády šéfom Nemeckej vojenskej misie. Hlásenia o zdravotných prehliadkach 
mužstva. 

 Šk. č. 345, zn. sp.  45  2/3  25  -  45  2/9, 256 listov 
 
 
58 Prehliadky Doplňovacích okresných veliteľstiev. 
 Šk. č. 345,  zn. sp.  45  2/10  3  -  45  2/10  9, 130 listov 
 
 
59 Zápisy o prehliadkach – Prehliadky spojovacieho materiálu. Prehliadky 

zdravotníckeho materiálu. Správa šéfa Nemeckej vojenskej misie na Slovensku gen. 
Keipera ministrovi národnej obrany gen. Čatlošovi o spolupráci vzdušných zbraní 
medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou. Administratívne prehliadky 
vojenských justičných úradov. Kontrola kmeňovej agendy koní. 

 Šk. č. 345,  zn. sp.  45  2/11  -  45  2/26, 347 listov 
 
60 Smernice pre mesačné zhromaždenia aktívnych a záložných dôstojníkov. 
 Šk. č. 345,  zn. sp.  45  3/2  -  45  3/2  4, 5 listov 
 
61 Zápis z rokovania ministra národnej obrany gen. Čatloša s nemeckým generálom pri 

MNO Slovenskej republiky pplk. Stitzingerom. 
 Šk. č. 345,  zn. sp.  45  3/3, 3 listy 
 
 Zápisnice z rokovaní medzi ministerstvom národnej obrany Slovenskej republiky 

a zástupcami Nemeckej vojenskej misie na Slovensku. Zápisnice zo zasadnutí 
Správneho zboru Štátnej kníhtlačiarne. Zápisnice zo zasadnutí Komisie pre právnu 
terminológiu. Zápisnice z porady veliteľov zbrojných úradov. Zápis z porady vo 
Vojenskom kúpeľnom ústave Piešťany. Zápisnica zo slovensko - maďarskej 
pohraničnej porady. 

 Šk. č. 346,  zn. sp.  45  3/3  2  -  45  3/10, 45 listov 
 
 



62 Hlásenia o návšteve chorých a ranených – Pokyny k súkromným návštevám budov 
MNO. Návštevy vo vojenských nemocniciach. Návštevy dôstojníkov duchovenstva vo 
vojenských nemocniciach. 

 Šk. č. 346,  zn. sp.  45  4/1  -  45  4/4  31, 105 listov 
 
 
63 Písomnosti o zahraničných vojenských návštevách na Slovensku. 
 Šk. č. 346,  zn. sp.  45  4/5  -  45  4/10, 12 listov 
 
 
64 Personálie – Individuálne žiadosti. Premiestňovanie, pridelenie a preloženie 

vojenských osôb a civilných zamestnancov v rôznych zložkách vojenskej správy. 
 Šk. č. 346,  zn. sp.  46  -  46  2/82, 577 listov 
 
 Personálie – Dokumenty rovnakého charakteru ako v škatuli č. 346. Výkazy 

o personálnych zmenách. Systemizácia  služobných miest na MNO. Žiadosti 
o predloženie osobných dokladov. 

 Šk. č. 347,  zn. sp.  46  2/82  3 -  46  5/26, 734 listov 
 
 Personálie – Dokumenty rovnakého charakteru ako v škatuli č. 347. 
 Šk. č. 348,  zn. sp.  46  5/27  -  46  7/10, 775 listov 
 
 Personálie – Dokumenty rovnakého charakteru ako v škatuli č. 347. 
 Šk.  č.  349, zn. sp  46  7/10  2  -  46  7/65, 523 listov 
 
 
65 Materiálne záležitosti  - Súpravy na ochranu jednotlivca proti bojovým chemickým 

látkam. Cvičné pomôcky pre bojové skupiny. Materiál určený do poľa. Výstroj pre 
asanačné hliadky. Výkazy materiálnych zásob. Prídel kyslíka. 

 Šk. č. 349,  zn. sp.  47  3/2  -  47  4/1  2, 222 listov 
 
 
66 Personálie – Prepúšťanie do pomeru mimo činnej služby. Osobné zmeny u gážistov. 

Doplňovanie kartotečných lístkov. 
 Šk. č. 349,  zn. sp.  48  1/2 -  48  1/2 18, 33 listov 
 
 Personálie – Hlásenia o osobných zmenách v kartotéke gážistov. Zoznamy dôstojníkov 

v zálohe. Aktivovanie dôstojníkov v zálohe. Prehľady služobnej činnosti jednotlivcov. 
 Šk. č. 350,  zn. sp.  48  1/2  20  -  48  2/2, 754 listov 
 
 Personálie – Evidencia dôstojníkov a rotmajstrov v zázemí. Evidencia osôb v zálohe 

pri jednotkách v zápolí. Zoznamy gážistov skupina „A“, „B“. Smernice MNO 
k vedeniu evidencie osôb v poli. Pokyny k nahlasovaniu zbehov. 

 Šk. č. 351, zn. sp.  48  2/3  -  48  3/1, 584 listov 
 Šk  č. 352, zn.  sp. 48  3/1  2  -  48  3/1  5, 28 listov 
 
 
67 Hlásenia o zbehnutí vojakov od útvarov v poli a zápolí a nenastúpení vojenskej služby. 
 Šk.  č.  352,  zn.  sp.  48  3/2  -  48  3/2  10, 29 lis. (29  -  57) 
 



 
 
68 Hlásenie poľného prokurátora Rýchlej divízie npor. just. Jozefa Buntu o osobách, proti 

ktorým sa vedie trestné pokračovanie pre zbehnutie v poli. Odoslané MNO 1. júla 
1943. 

 Šk. č. 352,  zn. sp.  48  3/2  11  -  48  3/2  13, 21 lis.  (58  -  78) 
 
 
69 Úradný zoznam strát Ministerstva národnej obrany č. 3 z 2. XII. 1943. Zoznam 

padlých, zajatých, nezvestných a zbehov od 1. VII. do 31. XII. 1942. 
 Šk. č. 352,  zn. sp. 48  3/2  14, 14 lis.  (79  -  92) 
 
 
70 Oznámenie štátnej rafinérie minerálnych olejov v Dubovej o zvýšení cien pohonných 

hmôt pre vojenskú správu od 12. VII. 1943. 
 Šk. č. 352,  zn. sp.  49  1/2, 10 lis. (93  -  102) 
 
 
71 Nariadenie náčelníka štábu Veliteľstva vzdušných zbraní v Trenčíne z 15. decembra 

1943 o používaní leteckého benzínu B-4-S vo vojenskom letectve. 
 Šk. č. 352, zn. sp. 49  2/1,  3 lis.  (103 - 105) 
 
 
72 Hlásenia vojenských útvarov v zápolí a podnikov dôležitých pre obranu štátu o stave 

zásob pohonných hmôt a objeme skladovacích priestorov na pohonné hmoty v roku 
1943. 

 Šk. č. 352,  zn. sp.  49  2/2  -  49  2/2  195, 367 lis. (106  -  472) 
 Šk. č. 353,  zn. sp.  49  2/2  196  -  49  2/2  344, 251 lis. (1  -  251) 
 
 
73  Zabezpečenie pohonných hmôt pre vojenské útvary v zápolí v roku  1943 a výkazy 

predpokladanej spotreby v roku 1944. 
 - Žiadosti vojenských útvarov v zápolí o zvýšenie prídelu pohonných hmôt, výkazy 

spotreby a vyúčtovania. 
 - Žiadosti o mimoriadny prídel automobilových pohonných hmôt na výcvik vodičov 

motorových vozidiel a ďalších špecialistov. 
 - Povolenia na odber pohonných hmôt zo zásob vojenskej správy pre dôstojníkov 

a rotmajstrov v činnej službe. 
 - Žiadosti súkromných dodávateľov proviantu a materiálu pre vojenskú správu 

o zvýšenie prídelu pohonných hmôt. 
 - Hlásenia a výkazy vojenských útvarov v zápolí o predpokladanej spotrebe 

pohonných hmôt v roku 1944. 
 Šk. č. 353, zn. sp.  49  2/3  -  49  2/17,  531 lis. (252  -  782) 
 Šk. č. 354, zn. sp.  49  2/17  2  -  49  2/50, 435 lis.  (1  -  435) 
 
 
74 Regulácia odberu elektrickej energie, udeľovanie výnimiek a protilietadlová ochrana 

elektrární. 
 - Kategorizácia odberateľov elektrického prúdu, obmedzenia odberu a udeľovanie 

výnimiek. 



 - Plány protilietadlovej ochrany elektrární. 
 - Žiadosti o povolenie výstavby nových malých elektrární. 
 - Kooperácia s elektrárenskými podnikmi vo Viedni. 
 Šk. č. 354,  zn. sp.  49  3/2  -  49  3/10,  85 lis.  (436  -  520) 
 
 
75 Úrazové poistenie a nemocenské dávky civilných zamestnancov vojenskej správy. 
 - Nariadenie MNO a hlásenia vojenských útvarov o zaplatení povinného úrazového 

poistenia za civilných zamestnancov vojenskej správy. 
 - Agenda MNO s Penzijným ústavom súkromných úradníkov o vyplácaní 

nemocenských dávok civilnému ošetrovateľskému personálu vojenských 
zdravotníckych ústavov. 

 Šk. č. 354,  zn. sp.  50  4/1  -  50  4/1  10, 73 lis. (521  -  593) 
 
 
76 Návrh na povolenie štátneho preddavku  na služobné príjmy učiteľom neštátnych 

verejných meštianskych škôl na rok 1943. 
 Šk. č. 354, zn. sp.  51  1/2  5 lis.  (594  -  599) 
 
 
77 Stanovenie služobných  príjmov redaktorom povolaným do činnej vojenskej služby 

a odoslaným do poľa. 
 Šk. č. 354,  zn. sp.  51  1/3  -  51  1/3  2,  7 lis.  (600  -  606) 
 
 
78 Výkazy vyplatených príspevkov dôstojníkom a mužstvu Úradu vojensko - 

priemyselnej dozornej služby z fondu vojenských dozorcov. 
 Šk. č. 354,  zn. sp.  51  1/4 -  51  1/4  7,  14 lis. (607  -  620) 
 
 
79 Vyživovací príspevok za osoby povolané na vojenskú službu. 
 - Nariadenie MNO o školení mužstva vo veci nárokov na vyživovací príspevok za 

službu v poli a zápolí. 
 - Hlásenia informačných dôstojníkov vojenských posádok a doplňovacích veliteľstiev 

o práci s verejnosťou vo veci nárokov na vyživovací príspevok za osoby povolané na 
vojenskú službu. 

 - Žiadosti o priznanie vyživovacieho príspevku a šetrenia oprávnenosti vyplácania 
vyživovacieho príspevku. 

 Šk.  č. 354, zn. sp.  51  1/5  -  51  1/5  9, 146 lis. (621  -  766) 
 Šk.  č. 355, zn. sp.  51  1/5  10  -  51  1/5  30, 34 lis. (1  -  34) 
 
 
80 Zoznamy dôstojníkov, ktorí sú členmi dozorných rád a správnych výborov 

účastinných spoločností z 22. apríla 1943 pre potreby Daňovej správy Bratislava. 
 Šk. č. 355, zn. sp.  51  1/6,  13 lis.  (35  -  47) 
 
 
81 Služobné náležitosti vojenských gážistov a civilných zamestnancov vojenskej správy. 
 - Výmery o zvýšení slúžneho vojenským gážistom. 



 - Prijatia do služobného pomeru, udelenia a zrušenia systemizovaných služobných 
miest. 

 - Zoznam dôstojníkov a rotmajstrov letectva, ktorí majú nárok na zvýšené započítanie 
činnej leteckej služby za 2. polrok 1942. 

 - Odpustenie čakacej doby na systemizované miesta a výnimky zo vzdelania. 
 - Výkazy vyplatených náležitostí dôstojníkom a mužstvu Úradu vojensko – 

priemyselnej dozornej služby. 
 - Priznanie rádiotelegrafického príplatku civilným zamestnancom Vzdušného úradu. 
 - Stanovenie rizikového príplatku civilným zamestnancom vojenskej správy. 
 - Stanovenia služobného príplatku vojenským pridelencom a ich personálu v zahraničí. 
 Šk. č. 355,  zn. sp.  51  2/1  -  51  3/1  6, 323 lis.  (48  -  370) 
 
 
82 Rozhodnutia o zvýšení slúžneho civilným zamestnancom vojenskej správy, 

pracovných príplatkov a výchovného na deti. 
 Šk. č. 355,  zn. sp.  51  3/2  -  51  3/17,  250 lis. (371  -  620) 
 
 
83 Upozornenie MNO na zákaz intervenovať vojenským osobám  vo vlastnom záujme 

alebo v záujme iných osôb na civilných úradoch a orgánoch štátnej správy a mužstvu 
obracať sa vo svojich veciach priamo na MNO. 

 Šk. č. 355, zn. sp.  52  1/2 -  52  1/2  5, 23 lis.  (621  -  643) 
 
 
84 Sťažnosti vojenských osôb a sťažnosti na vojenské osoby. 
 - Sťažnosti vojenských osôb na postup nadriadených alebo iných vojenských osôb. 
 - Sťažnosti vojenských osôb na predstaviteľov civilných orgánov štátnej správy 

a úradov. 
 - Sťažnosti predstaviteľov civilných orgánov štátnej správy a úradov na vojenské 

osoby. 
 - Sťažnosti civilných zamestnancov vojenskej správy na vojenské osoby. 
 - Sťažnosti príslušníkov mužstva a frontových vojakov. 
 - Hlásenia a sťažnosti na porušovanie disciplíny a verejného poriadku vojenskými 

osobami  /neprístojnosti/. 
 Šk. č. 355, zn. sp.  52  2/1  -  52  2/8, 75 lis. (644  -  718) 
 Šk. č. 356, zn. sp.  52  2/9  -  52  3/9,  89 lis.  (1  -  89) 
 
85 Úprava rozvozu proviantu pre železničné strážne oddiely a dodávka kuchynského 

zariadenia pre Vojenskú nemocnicu 2 a poľnú nemocnicu Zaisťovacej divízie. 
 Šk.  č. 356,  zn. sp.  53  1/2  -  53  4/3  2, 9 lis. (90  -  98) 
 
 
86 Hlásenia Vojenského dozorného úradu v Dubnici nad Váhom o početnom stave 

zamestnancov v Škodových závodoch a. s. závod Dubnica nad Váhom 
a o zamestnancoch zatknutých Ústredňou štátnej bezpečnosti. 

 Šk.  č. 356, zn. sp.  54  1/1  -  54  1/1  19, 70 lis. (99  -  168) 
 
 
 
 



87 Hlásenia Vojenskej správy továrnej skupiny č. 2 v Podbrezovej.  
 - Mesačné hlásenia a výkazy o objeme výroby, stave zásob a nevybavených 

objednávkach v podnikoch dôležitých pre obranu štátu, ktoré patrí pod Vojenskú 
správu továrnej skupiny č. 2. 
- Hlásenia o počte zamestnancov – mužov v brannom pomere. 
- Hlásenie o sabotáži v Železiarni Podbrezová, zn. sp. 54  1/2  23. 
Šk. č. 356, zn. sp.  54  1/2 -  54  1/2  29, 144 lis. (169  -  312) 

 
 
88 Hlásenia podnikov dôležitých pre obranu štátu (C. A. Scholtz Matejovce, Tunsgram 

úč. spol. Bratislava, Továreň na káble úč. spol. Bratislava) o objeme výroby, stave 
zásob a počte zamestnancov. 

 Šk. č. 356, zn. sp. 54  1/3  -  54  1/5  6,  47 lis. (313  -  359) 
 
 
89 Agenda k založeniu Továrne na lietadlá v Trenčianskych Biskupiciach v roku 1943. 
 - Zápisnice z porád o založení Továrne na lietadlá v Trenčianskych Biskupiciach. 
 - Zoznamy záložníkov vybraných na prácu v Továrni na lietadlá v Trenčianskych 

Biskupiciach, ktorým sa povoľuje prekročenie hraníc do Nemecka za účelom 
zaškolenia na práce pri výrobe lietadiel. 

 - Hlásenie o surovom zaobchádzaní s príslušníkmi Pracovného zboru národnej obrany 
v Nemecku počas ich zaškoľovania na práce pri výrobe lietadiel. 

 - Rozšírenie slovensko – nemeckej dohody o vojenskom priemysle na Továreň na 
lietadlá v Trenčianskych Biskupiciach. 

 Šk. č. 356, zn. sp. 54  1/6  -  54  1/6  82, 458 lis. (360  -  817) 
 
 
90 Hlásenia Vojenského dozorného úradu v Považskej Bystrici. 
 - Mesačné hlásenia o zmenách v počte zamestnancov v Zbrojovke Považská Bystrica. 
 - Vyhláška vojenského správcu závodu o povinnosti zamestnancov zachovávať 

mlčanlivosť vo veciach výroby a o dodržiavaní pracovnej povinnosti. 
 - Hlásenie pokusu o štrajk v Zbrojovke Považská Bystrica dňa 10. februára 1943. 
 Šk. č. 356, zn. sp. 54  1/7  -  54  1/7  16, 34 lis. (818  -  851) 
 
 
91 Hlásenie Vojenského továrneho dozoru v Štátnej rafinérii minerálnych olejov Dubová 

o objeme produkcie, stave zásob a nevybavených objednávkach. Povolenie na 
vykonanie exkurzie dôstojníkom Študijného ústavu vzdušných zbraní v rafinérii. 

 Šk. č. 356, zn. sp. 54  1/8  -  54  1/8  5, 12 lis. (852  -   863) 
 
92 Agenda podnikov dôležitých pre obranu štátu (Tekla Skalica, Michera úč. spol. 

Bratislava, Kovotechna úč. spol. Bratislava, Orava úč. spol. Bratislava) s MNO vo 
veciach personálnych a obchodných. 

 Šk. č. 356, zn. sp. 54  1/9  -  54  1/14, 47 lis. (864  -  910) 
 
 
93 Hlásenia Úradu vojensko – priemyselnej dozornej služby a Vojenského dozorného 

úradu v Dubnici nad Váhom o počte mužov v brannom pomere, ktorí sú zamestnaní 
v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 



 - Zoznam mužov podľa branného pomeru zamestnaných v podnikoch patriacich pod 
Vojenskú správu továrnej skupiny č. 2 v Podbrezovej. 

 - Zoznam mužov podľa branného pomeru zamestnaných v Škodových závodoch a. s. 
závod Dubnica nad Váhom. 

 - Zoznam mužov podľa branného pomeru zamestnaných v Účastinnej spoločnosti 
Dynamit Nobel. 

 - Nariadenie MNO o zrušení predkladania zoznamu mužov v brannom pomere 
zamestnaných v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 

 Šk. č. 357, zn. sp. 54  1/14  2  -  54  1/14  10, 200 lis. (1  -  200) 
 
 
94 Rozkaz ministra národnej obrany o členstve vojenských gážistov z povolania 

a civilných zamestnancov v činnej službe vojenskej správy v správnych a dozorných 
radách účastinných spoločností a družstevných zväzov. 

 Šk. č. 357, zn. sp. 54 1/15  -  54  1/15  4, 11 lis. (201  -  211) 
 
 
95 Nemecko – slovenská spolupráca v oblasti vojenského priemyslu. Agenda medzi 

MNO a firmou Ringhoffer Tatra Werke A.G. vo veci založenia závodu na výrobu 
a opravu automobilov v Zlatovciach. 

 Šk. č. 357, zn. sp. 54  1/16  -  54  1/18, 48 lis. (212 – 259) 
 
 
96 Hlásenia vojenských správcov podnikov dôležitých pre obranu štátu o situácii vo 

výrobe, personálnych otázkach a zatknutiach zamestnancov. Hlásenia okresných 
úradov v Žiline, Trnave, Lovinobani, Nitre, Zlatých Moravciach a Banskej Bystrici 
o zavedení evidencie podnikov dôležitých pre obranu štátu v okruhu svojej 
pôsobnosti. 

 Šk. č. 357, zn. sp. 54  1/19  -  54  1/26, 40 lis. (260  -  299) 
 
 
97 Zoznamy podnikov dôležitých pre obranu štátu v okresoch Bánovce nad Bebravou, 

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Brezno, Čadca, Dobšiná, 
Hlohovec, Nitra, Piešťany, Prievidza, Senica, Topoľčany, Trebišov, Trstená, Zl. 
Moravce. 

 Šk. č. 357, zn. sp. 54  2/1  -  54  2/1  18, 204 lis. (300  -  503) 
 
 
98 Žiadosti a rozhodnutia o zaradení podnikateľských subjektov do zoznamu podnikov 

dôležitých pre obranu štátu v roku 1943 a s tým súvisiaca agenda. 
 - Žiadosti o zriadenie vojenského dozoru a strážnej služby v podnikoch uznaných za 

dôležité pre obranu štátu. 
 - Rozhodnutia o pracovnej povinnosti zamestnancov podnikov dôležitých pre obranu 

štátu. 
 - Delegovanie predstaviteľov MNO do správnych a dozorných rád podnikov 

dôležitých pre obranu štátu a oznámenia o schválení ich členstva. 
 - Žiadosti o intervenciu Vojenskej správy MNO v prospech podnikov dôležitých pre 

obranu štátu vo veciach nerušeného prevádzkovania podniku (pracovná povinnosť 
zamestnancov, dodávky surovín a energie, rušivé zásahy finančných orgánov a pod.). 



 - Žiadosti o pomoc pri vyvlastňovaní nehnuteľného majetku (pôda, budovy) 
súkromných osôb za účelom rozšírenia výroby v podniku dôležitom pre obranu štátu. 

 - Sťažnosti na rušivé zásahy okresných finančných riaditeľstiev do prevádzky 
podnikov dôležitých pre obranu štátu. 

 - Žiadosti o intervenciu MNO vo veci vypovedania prenájmu objektov potrebných pre 
činnosť podnikov dôležitých pre obranu štátu. 

 - Žiadosti o prevod židovských účastín v podnikoch dôležitých pre obranu štátu na iné 
osoby. 

 - Oznámenia o zániku podniku dôležitého pre obranu štátu, zmene názvu, majiteľa 
alebo právnej formy podniku. 

 - Hlásenia o personálnych zmenách vo vedení podnikov dôležitých pre obranu štátu. 
- Oznámenia o zatknutí zamestnancov podnikov dôležitých pre obranu štátu. 
- Žiadosti o vydanie potvrdení pre židovských zamestnancov, že pracujú v podniku 
dôležitom pre obranu štátu a z toho dôvodu sa na nich nevzťahuje iná pracovná 
povinnosť, nemôžu sa premiestniť do pracovných táborov ani vysťahovať do cudziny. 
- Zoznam mužov v brannom pomere zamestnaných v podniku dôležitom pre obranu 
štátu Apollo rafinéria minerálnych olejov, úč. spoločnosť Bratislava. 
Šk. č. 357, zn. sp. 54  2/2  -  54  2/35, 243 lis. (504  -  746) 
Šk. č. 358, zn. sp. 54  2/36  -  54  2/136  2, 647 lis. (1  -  647) 

 Šk. č. 359, zn. sp. 54  2/137  -   54  2/224, 644 lis. (1  -  644) 
 Šk. č. 360, zn. sp. 54  2/224  2  -  54  2/310, 628 lis. (1  -  628) 
 Šk. č. 361, zn. sp. 54  2/311  -  54  2/377, 399 lis. (1  -  399) 
 
 
99 Hlásenia vojenských útvarov v zápolí o prijatí, preradení a prepustení civilných 

zamestnancov vojenskej správy. 
 Šk. č. 361, zn. sp. 54  3/2  -  54  3/13, 171 lis. (400  -  570) 
 
 
100 Sťažnosť Štátneho sekretariátu pre záležitosti nemeckej národnej skupiny na 

Slovensku vo veci porušovania jazykového zákona na Veliteľstve civilnej 
protileteckej obrany. 

 Šk. č. 361, zn. sp.  55  2/1, 4 lis. (571  -  574) 
 
 
101 Hlásenia o úprave alebo zmene priezviska dôstojníkov a rotmajstrov Slovenskej 

armády v roku 1943. 
 - Skřepek František, pplk. int. na  Slávkovský 
 - Čepec Štefan, npor. del.  na  Novák 
 - Fleschko Július, npor. del.  na  Fleško 
 - Lengyel Árpád, npor. hosp.  na  Lendel 
 - Schumichrast Mikuláš, stot. tech. na  Šumichrast 
 - Kuťka Ján, npor. pech.  na  Korecký 
 - Kmety Vojtech, por. pech.  na  Kmeť 
 Šk. č. 361, zn. sp.  55  3/1  -  55  3/1  8, 37 lis. (575  -  611) 
 
 
102 Rozhodnutie ministra národnej obrany  o používaní skratky „Tech. brig.“  pre 

Technickú brigádu vytvorenú z 2. pešej divízie z 20. novembra 1943. 
 Šk. č. 361, zn. sp.  55  3/2, 2 lis. (612  -  613) 



 
 
103 Hlásenia a výkazy o stratách koní v Zaisťovacej divízii, 2. pešej divízii a Technickej 

brigáde od 15. decembra 1942 do 30. novembra 1943. 
 Šk. č. 361, zn. sp.  56  1/1  -  56  1/1  17, 26 lis. (614  -  639) 
 
 
104 Hlásenia, zoznamy a výkazy o chove a nákupe koní pre vojenskú správu v roku 1943. 
 - Hlásenia Veterinárnej správy Veliteľstva pozemných vojsk o nedostatkoch 

v starostlivosti o kone vo vojenských útvaroch (nesprávne ošetrovanie, nekvalitná 
výživa, nevhodné ustajnenie). 

 - Zápisnica zo schôdze Komisie pre otázky chovu koní pri Ministerstve hospodárstva 
Slovenskej republiky konanej 25. novembra 1942. 

 - Zoznam chovných kobýl zapísaných v plemennej knihe Slovenskej republiky. 
 - Prevzatie koní pre Stredisko výcviku remont a Vojenský žrebčín Horné Motešice. 
 - Zoznamy dodávateľov, zásady výberu a nákupu koní pre vojenskú správu. 
 - Hlásenie o priebehu núteného nákupu remont od občanov (protesty) v roku 1942 

a porušovaní zásad vývozu koní do zahraničia. 
 - Nariadenie o dodatočnom nákupe remont v roku 1943 a správa o jeho priebehu. 
 Šk. č. 361, zn. sp.  56  1/2 -  56  4/1,  59 lis. (640  -  698) 
 Šk. č. 362, zn. sp.  56  4/1  2  -  56  4/1  10,  65 lis. (1  -  65) 
 
 
105 Evidencia koní nakúpených a ukoristených v Zaisťovacej divízii (január 1943) 

a odkúpenie koní od nemeckých vojenských orgánov v 1. pešej divízii (október 1943). 
 Šk. č. 362, zn. sp.  56  4/2  -  56  4/2  3, 23 lis. (66  -  88) 
 
 
106 Hlásenia o odpredaji vyradených vojenských koní a šetrenie nedovoleného vývozu 

evidenčných koní do zahraničia v období január – marec 1943. 
 Šk. č. 362, zn. sp.  56  4/3  -  56  4/5  9, 49 lis. (89  -  137) 
 
 
107 Stanovenie smerných cien koní nakupovaných pre vojenskú správu a prehľad 

priemerných tržných cien koní v roku 1943. 
 Šk. č. 362, zn. sp.  56  4/6  -  56  4/6  19, 39 lis. (138  -  176) 
 
108 Klasifikácia koní a dopravných prostriedkov s konským záprahom v roku 1943. 
 - Nariadenie Vojenskej správy MNO o klasifikácii koní a dopravných prostriedkov 

s konským záprahom v roku 1943. 
 - Stanovenie klasifikačných komisií a programu ich činnosti. 
 - Správy o priebehu klasifikácie koní a dopravných prostriedkov s konským záprahom 

v roku 1943. 
 - Správa o jesennom triedení koní v okruhu pôsobnosti VDO 2. 
 Šk. č. 362, zn. sp.  56  4/7  -  56  5/1  33, 166 lis. (177  -  342) 
 
 
109 Hlásenie prednostu veterinárnej správy Rýchlej divízie zo dňa 15. XII. 1943 o vedení 

evidencie koní v poli. 
 Šk. č. 362, zn. sp.  56  5/2, 2 lis. (343  -  344) 



 
 
110 Nariadenie Vojenskej správy MNO o zriadení ústrednej kartotéky vojenských koní 

a s tým súvisiace hlásenia vyšších vojenských veliteľstiev (Veliteľstvo divíznej oblasti 
1, Veliteľstvo divíznej oblasti 2, Veliteľstvo pozemného vojska) a jednotlivých 
útvarov v zápolí. 

 Šk. č. 362, zn. sp.  56  5/3  -  56  5/3  29, 133 lis. (345  -  477) 
 
 
111 Nariadenie Vojenskej správy MNO o postupe pri vyraďovaní, triedení a evidovaní 

vojenských koní v Zaisťovacej divízii. 
 Šk. č. 362, zn. sp.  56  5/4  -  56  5/6  2, 21 lis. (478  -  498) 
 
 
112 Vládne nariadenie zo dňa 10. mája 1943 o prevzatí evidenčných koní od súkromných 

majiteľov do vlastníctva vojenskej správy a ich odoslanie do poľa. Hlásenia 
vojenských útvarov v zápolí o zmenách v kmeňovom počte koní. 

 Šk. č. 362, zn. sp. 56  5/7  -  56  5/12, 87 lis. (499  -  585) 
 
 
113 Hlásenia a výkazy Veliteľstva divíznej oblasti 1 a 2 , Rýchlej divízie, Zaisťovacej 

divízie a vojenských útvarov v zápolí o kmeňových počtoch koní a o počte 
evidenčných koní. 

 Šk. č. 362, zn. sp.  56  6/2  -  56  6/2  40, 294 lis. (586  -  879) 
 Šk. č. 363, zn. sp.  56  6/2  41  -  56  6/2  54, 48 lis. (1 – 48) 
 
 
114 Rozhodnutia Vojenskej správy MNO o preradení, premiestnení a pridelení vojenských 

koní vyšším veliteľstvám a jednotlivým vojenským útvarom v zápolí. Žiadosti útvarov 
o pridelenie koní a žiadosti dôstojníkov o pridelenie služobných jazdeckých koní. 

 Šk. č. 363, zn. sp.  56  6/3  -  56  6/26  2, 208 lis. (49  -  256) 
 
 
115 Hlásenia poľných jednotiek  (Rýchla divízia, 1. pešia divízia, 2. pešia divízia) 

o pohybe koní, odovzdaní koní a vozatajského materiálu nemeckej brannej moci v poli 
a o prevzatí koní od nemeckých orgánov. 

 Šk. č. 363, zn. sp.  56  6/27  -  56  6/29  6, 37 lis. (257  -  293) 
 
 
116 Hlásenia a výkazy poľných a zápoľných jednotiek o výskyte nákazy koní. Nariadenie 

Vojenskej správy MNO o kontumácii (karanténe) koní vrátených z poľa 
v kontumačných strediskách Prešov, Žilina, Topoľčany a ich následnom premiestnení 
k vojenským útvarom v zápolí. 

 Šk. č. 363, zn. sp.  56  6/30  -  56  7/1  13, 77 lis. (294  -  370) 
 
117 Nariadenie ministra národnej obrany, ktorým zakazuje dôstojníkom, rotmajstrom 

a poddôstojníkom v činnej službe predkladať žiadosti o povolenie sobáša 
s príslušníčkou ZSSR. 

 Šk. č. 363, zn. sp.  57  1/1,   2 lis. (371  -  372) 
 



 
118 Čiastkové zoznamy vojenských gážistov, ktorým bolo alebo nebolo udelené povolenie 

na uzavretie manželstva a hlásenia o uzavretí manželstva. 
 Šk. č. 363, zn. sp.  57  1/2  -  57  1/2  12, 19 lis. (373  -  391) 
 
 
119 Ustanovenie sobášnej komisie dôstojníkov a rotmajstrov pri Ministerstve národnej 

obrany Slovenskej republiky zo dňa 29. mája 1943.                                                    
 Šk. č. 363, zn. sp.  57  1/3  -  57  2/1  2, 82 lis. (391  -  473) 
 
 
120 Sobáše dôstojníkov a rotmajstrov Slovenskej armády v roku 1943. 
 - Žiadosti dôstojníkov a rotmajstrov o povolenie sobáša odoslané sobášnej komisii 

dôstojníkov a sobášnej komisii rotmajstrov pri Ministerstve národnej obrany 
Slovenskej republiky. Žiadosti obsahujú: vyjadrenie veliteľa vojenského útvaru, 
v ktorom ženích slúži, výpis z likvidačnej knihy gážistov o mesačnom služobnom 
príjme ženícha, lekárske potvrdenia o zdravotnom stave ženícha a nevesty, vyjadrenie 
spoluslúžiacich dôstojníkov alebo rotmajstrov o neveste, osvedčenia o národnej 
a štátnej príslušnosti, mravnej bezúhonnosti a majetkových pomeroch nevesty, 
potvrdenie o árijskom pôvode nevesty.  

 - Hlásenia vojenských útvarov, dôstojníkov a rotmajstrov o uzavretí manželstiev 
a predloženie sobášnych listov. 

 - Žiadosti dôstojníkov a rotmajstrov o povolenie na pricestovanie snúbenky zo 
zahraničia na Slovensko. 

 - Žiadosti snúbeniek dôstojníkov a rotmajstrov o zrušenie povolenia na sobáš. 
 Šk. č. 363, zn. sp.  57  2/3     -  57  2/35,  248 lis. (474  -  722) 
 Šk. č. 364, zn. sp.  57  2/36   -  57  2/90,  708 lis.     (1  -  708) 
 Šk. č. 365, zn. sp.  57  2/91   -  57  2/135, 640 lis.    (1  -  640) 
 Šk. č. 366, zn. sp.  57  2/135  2 – 57  2/190, 637 lis. (1  -  637) 
 Šk. č. 367, zn. sp.  57  2/191  -  57  2/260, 750 lis.    (1  -  750) 
  Šk. č. 368, zn. sp.  57  2/261  -  57  2/283, 293 lis.    (1  -  293) 
 
 
121 Sťažnosti   na vojakov z povolania  pre neplnenie vyživovacej povinnosti voči 

nemanželským deťom, deťom z rozvedeného alebo opusteného manželstva a ďalším 
osobám. 

 Šk. č. 368, zn. sp.  57  3/2  -  57  6/2, 42 lis. (294  -  335) 
 
 
122 Nariadenie ministra národnej obrany o účasti vojska na oslavách 4. výročia vyhlásenia 

štátnej samostatnosti Slovenskej republiky a prípravný rozkaz na slávnostnú 
prehliadku a defilé vojska v Bratislave 14. marca 1943. 

 Šk. č. 368, zn. sp.  58  2/3  2  -  58  2/3  5, 60 lis. (336 –  395) 
 
 
123 Nariadenia o účasti vojska na oslavách výročí, recepciách a spoločenských podujatiach 

v mieste svojej posádky. 
 Šk. č. 368, zn. sp.  58  2/4  -  58  2/10, 22 lis. (396  -  417) 
 
 



124 Nariadenia o zabezpečení privítania frontových bojovníkov ministrom národnej 
obrany generálom Ferdinandom Čatlošom v Liptovskom Mikuláši, Zvolene, Trnave 
a v Levoči v dňoch 17. až 30. júla 1943. 

 Šk. č. 368, zn. sp.  58  2/7  -  58  2/7  8, 43 lis.  (418  -  460) 
 
 
125 Nariadenie o zdravení vojenských osôb, finančnej stráže, žandárstva a príslušníkov 

nemeckej brannej moci. 
 Šk. č. 368, zn. sp.  58  6/1  -  58  6/1  4,  10 lis. (461  -  470) 
 
 
126 Žiadosť Ministerstva školstva a národnej osvety Slovenskej republiky vo veci 

zastavenia búrania pylóna pomníka generála M.R. Štefánika v Bratislave pionierskym 
vojskom. 

 Šk. č. 368, zn. sp.  58  7/2  3, 5 lis. (471  -  475) 
 
 
127 Nariadenia o zriadení hospodárskej správy vo vojenských útvaroch a o pričlenení 

vojenských útvarov pod hospodársku správu iných útvarov. 
 Šk. č. 368, zn. sp.  58  7/3  -  59  2/7, 14 lis. (476  -  489) 
 
 
128 Starostlivosť o frontových vojakov, vojnových invalidov a pozostalých po padlých 

vojakoch. 
 - Agenda Sociálneho ústavu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany s Ministerstvom 

národnej obrany Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o frontových vojakov. 
 - Program sociálnej práce v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 
 - Zriadenie Domova frontových vojakov v Nitre. Zn. sp. 60  2/1  10. 
 - Hlásenia Domova frontových vojakov v Nitre o vojenských invalidoch, ktorým 

nebolo zabezpečené zamestnanie. 
 - Individuálne žiadosti vojenských invalidov o zabezpečenie zamestnania. 
 - Zabezpečenie finančnej úhrady na sociálnu pomoc vojnovým invalidom a frontovým 

vojakom v zimnom období 1943  -  1944. 
 Šk. č. 368, zn. sp.  60  1/1  -  60  2/2  30, 63 lis. (490  -  652) 
 Šk. č. 369, zn. sp.  60 2/2  31  -  60  2/4  3, 135 lis. (1  -  135) 
 
 
129 Súčinnosť Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky so Slovenským 

červeným krížom. Odoslanie sestier Slovenského červeného kríža do Poľnej 
nemocnice 1 Zaisťovacej divízie. 

 Šk. č. 369, zn. sp.  60  4/2  -  60  4/4, 21 lis. (136  -  156) 
 
 
130 Vojenské stavebníctvo a vojenská správa budov. 
 - Personálne otázky stavebnej správy (kvalifikácia, menovania a odvolania). 
 - Výstavba barákového tábora na Kuchajde a uvoľnenie Svätoplukových kasární 

a Podhradských kasární v Bratislave na civilné účely. 
 - Výstavba Zbrojnice I – muničný sklad Kramerov lom. 
 - Stavebné požiadavky vojenských justičných orgánov v Prešove. 
 - Stavba výcvikového tábora pre vodný výcvik pionierskeho vojska na Dunaji. 



 - Návrh na výstavbu areálu Štátnej slovenskej vojenskej reálky v Banskej Bystrici. 
 Šk. č. 369, zn. sp.  62  2/1  -  62  3/22, 82 tis. (157  -  238) 
 
 
131 Žiadosti, povolenia a výmery na prevádzkovanie, výstavbu, prestavbu a budovanie 

krytov v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 
 Šk. č. 369, zn. sp.  62  4/2  -  62  4/13, 122 lis. (239  -  360) 
 
 
132 Zabezpečenie zásobovania poľných a zápoľných jednotiek ako aj civilných 

zamestnancov v objektoch dôležitých pre obranu štátu proviantom. Vojenské posádky 
v Nitre, Novom Meste nad Váhom, Martine, Liptovskom Mikuláši, Žiline. Vojenské 
nemocnice, Poľná nemocnica Rýchlej divízie, Veliteľstvo pozemného vojska, 
Veliteľstvo vzdušných zbraní, Vzdušný úrad, Delostrelecký protilietadlový pluk, 
Ústredná zbrojnica Nemšová. 

 Šk. č. 369, zn. sp.  63  2/2  -  63  3/5, 144 lis. (361  -  504) 
 
 
133 Čestný oddiel prezidenta republiky a Čestná rota strážneho práporu Pešieho pluku 1 

pri MNO – výber a doplnenie mužstva na systemizovaný počet. 
 Šk. č. 369, zn. sp.  64  2/3  -  64  2/6  29,  32 lis. (505  -  536) 
 
 
134 Zabezpečenie strážnej služby objektov dôležitých pre obranu štátu. Muničné sklady 

Ústrednej zbrojnice v Novákoch, Zborový spojovací park, Železničný strážny oddiel. 
Prijatie civilných strážnikov. 

 Šk. č. 369, zn. sp.  64  2/6  -  64  3/3, 67 lis. (537  -  603) 
 
 
135 Hlásenia vojenského dozorného úradu o výdavkoch spojených s výkonom vojenskej 

dozornej služby v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 
 Šk. č. 369, zn. sp.  64  3/2  -  64  3/2  18, 35 lis. (604  -  638) 
 
136 Posádková dozorná služba. 
 - Pokyny pre dozorných dôstojníkov posádkových rádiostaníc. 
 - Zoznam dôstojníkov MNO určených na posádkovú dozornú službu v Bratislave. 
 Šk. č. 370, zn. sp.  64  3/3  2  -  64  3/8, 14 lis. (1  -  14) 
 
 
137 Vojenský dozor v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 
 - Žiadosti jednotlivých podnikov dôležitých pre obranu štátu o zriadenie vojenského 

dozoru. 
 - Menovanie a odvolanie vojenských dozorcov v podnikoch dôležitých pre obranu 

štátu. 
 Šk. č. 370, zn. sp.  64  3/4 -  64  3/4  22, 43 lis. (15  -  57) 
 
 
138 Poľné žandárstvo. 
 - Výmena poľných žandárov v Rýchlej divízii a v 1. pešej divízii v roku 1943. 
 - Výmena poľných žandárov v Zaisťovacej divízii a v 2. pešej divízii v roku 1943. 



 - Výmena poľných žandárov na Posádkovom veliteľstve Dnepropetrovsk v roku 1943. 
 - Smernice pre činnosť poľného žandárstva. Zn. sp. 64  4/3  23. 
 Šk. č. 370, zn. sp. 64  4/1  -  64  4/3  27, 78 lis. (58  -  135) 
 
 
139 Doplňovanie zboru dôstojníkov žandárstva dôstojníkmi Slovenskej armády. 
 - Žiadosti dôstojníkov Slovenskej armády o prijatie do zboru dôstojníkov žandárstva. 
 - Rozhodnutia MNO o uvoľnení dôstojníkov zbraní na službu v zbore dôstojníkov 

žandárstva. 
 Šk. č. 370, zn. sp.  64  4/4  -  64  4/4  13, 155 lis. (136  -  290) 
 
 
140 Nariadenie veliteľa pozemného vojska generála I. triedy Antona Pulanicha o zriadení 

vojenského policajného dozoru v posádkach od 1. apríla 1943. 
 Šk. č. 370, zn. sp.  64  5/1  -  64  5/1  4, 8 lis. (291  -  298) 
 
 
141 Uvoľnenie dôstojníkov armády na službu v uniformovanom strážnom zbore. 
 Šk. č. 370, zn. sp.  64  5/2  -  64  5/2  3, 8 lis. (299  -  306) 
 
 
142 Žiadosti Ministerstva financií Slovenskej republiky o prepustenie zamestnancov 

finančnej správy z vojenskej činnej služby a o odklad nástupu prezenčnej služby. 
 Šk. č. 370, zn. sp. 64  6/2  -  64  6/3, 29 lis. (307  -  335) 
 
 
143 Ostré poľné streľby zápoľných jednotiek v roku 1943. 
 - Nariadenie a smernica veliteľa pozemného vojska generála A. Pulanicha o vykonaní 

ostrých poľných strelieb peších jednotiek z pušiek, ľahkých guľometov, ťažkých 
guľometov a diel v roku 1943. 

 - Nariadenie Veliteľstva vzdušných zbraní o vykonaní ostrých strelieb Delostreleckého 
protilietadlového pluku v Malackách a o účasti na streľbách v Nemecku. 

 - Poznatky z priebehu poľných strelieb v roku 1943. 
 Šk. č. 370, zn. sp.  65  2/1  -  65  2/2  2, 51 lis. (336  -  386) 
 
 
144 Mesačné hlásenia styčného dôstojníka  Ministerstva národnej obrany Slovenskej 

republiky u veliteľa ochranného pásma na Slovensku (december 1942  -  december 
1943). 

 Šk. č. 370, zn. sp.  65  2/3  -  65  2/3  15, 41 lis. (387  -  427) 
 
 
145 Bojový výcvik a ostré streľby zápoľných jednotiek vo vojenských výcvikových 

priestoroch na Slovensku a v Nemecku v roku 1943. 
 - Upozornenie veliteľa pozemných vojsk gen. A. Pulanicha na nedostatky v bojovom 

výcviku vojsk. 
 - Zoznam príslušníkov Veliteľstva vzdušných zbraní a Delostreleckého 

protilietadlového pluku, ktorí sa zúčastnia na ostrých streľbách v Nemecku. 
 - Hlásenie o priebehu ostrých strelieb Vojenskej akadémie v Kamenici nad Cirochou. 
 - Ostré streľby Pluku útočnej vozby na Lešti. 



 - Ostré streľby skupiny obrany proti lietadlám v Bratislave. 
 - Rozkaz o uskutočnení poučných strelieb pre nováčikov delostreleckých jednotiek. 
 - Intendančné smernice pre jednotky počas ostrých strelieb. 
 - Zriadenie školnej strelnice v Pezinku – prenájom pozemku. 
 Šk. č. 370, zn. sp.  65  2/4  -  66  2/18, 148 lis. (428  -  573) 
 
 
146 Protokol o prevzatí osvetľovacích padákových bômb z Nemecka. 
 Šk. č. 370, zn. sp.  66  4/2  -  66  4/2  2, 4 lis. (576  -  579) 
 
 
147 Rozkazy, hlásenia a výkazy Rýchlej divízie a Zaisťovacej divízie. 
 - Nariadenie o ostrých streľbách v Zaisťovacej divízii. 
 - Opatrenia proti samovoľnej streľbe mužstva v Rýchlej divízii a v 1. pešej divízii. 
 - Rozkaz veliteľa Rýchlej divízie o pravidelnom predkladaní výkazu počtov 

jednotlivými útvarmi veliteľstvu divízie. 
 - Pokyny pre veliteľov a automobilových dôstojníkov jednotiek Rýchlej divízie 

k podávaniu hlásení o stave automobilového personálu a materiálu. 
 - Odpisy vojnových denníkov jednotiek Rýchlej divízie od 1. IV. do 30. VI. 1943. 

Informácia o uložení. 
 Šk. č. 370, zn. sp.  65  2/8  -  67  1/6, 39 lis. (580  -  618) 
 
 
148 Menný zoznam dôstojníkov a rotmajstrov Rýchlej divízie a ich funkčné zaradenie 

podľa jednotlivých útvarov k 15. máju 1942. 
 Šk. č. 370, zn. sp.  67  2/1, 21 lis. (619  -  639) 
 
 
149 Pokyny MNO pre prijímanie a vybavovanie spisov jednotlivými zložkami MNO 

a pripomienky Veliteľstva pozemného vojska k podávaniu a zostavovaniu hlásení 
podriadenými jednotkami. 

 Šk. č. 370, zn. sp.  67  1/2  2  -  67  2/1  2, 34 lis. (640  -  673) 
 
 
150 Výkazy nevybavených dôverných spisov na Ministerstve národnej obrany Slovenskej 

republiky v roku 1942 a v období od novembra 1942 do októbra 1943. Výkazy 
obsahujú číslo spisu, komu bol spis pridelený a dôvod nevybavenia. 

 Šk. č. 371, zn. sp.  67  2/2  -  67  2/2  13, 292 lis. (1  -  292) 
 
 
151 Personálne spisy dôstojníkov a rotmajstrov z povolania Slovenskej armády a civilných 

zamestnancov vojenskej správy. 
 - Vyžiadania a predloženia osobných dokladov na doplnenie osobných spisov vojakov 

z povolania (ide len o sprievodné listy bez žiadaných dokladov). 
 - Aktivovanie, reaktivovanie a prijatie dôstojníkov, rotmajstrov do činnej vojenskej 

služby v Slovenskej armáde. 
 - Prijatie civilných zamestnancov vojenskej správy. 
 - Sprievodné listy k vyžiadaniu kmeňových a kvalifikačných listín vojakov 

z povolania. 
 



 - Hlásenia o narodení detí vojakom z povolania a predloženie rodných listov 
novonarodených detí. 

 - Spisová rozluka medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou. Predloženie 
kmeňových dokladov príslušníkov Nemeckej ríše a Protektorátu Čechy a Morava. 

 Šk. č. 371, zn. sp.  67  2/3  -  67  2/115, 333 lis. (293  -  625) 
 
 
152 Medzištátne zmluvy a dohody uzavreté Slovenskou republikou. 
 - Poskytovanie právnej pomoci Ministerstvu národnej obrany Slovenskej republiky 

finančnou prokuratúrou pri uzatváraní medzištátnych a medzirezortných zmlúv. 
            Zn. sp. 67  3/1  2 
 - Dohoda medzi Nemeckou ríšou, Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom 

o usporiadaní pomerov poisťovne STAR v Prahe. 
 Berlín, 12. VIII. 1942, zn. sp.  67  3/2. 
 - Dohovor medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o doplnení dohody zo dňa 

13. apríla 1940 o usporiadaní na poli sociálneho poistenia následkom včlenenia 
bývalých československých území do Slovenskej republiky. Berlín, 6. XII. 1940. Zn. 
sp. 67  3/2. 

 - Návrh slovensko – nemeckej dohody o náhrade škôd, ktoré spôsobili alebo utrpeli 
branné moci oboch štátov alebo ich príslušníci. Zn.sp. 67  3/2  7, 67  3/2  11,67 3/2 17. 

 - Návrh všeobecných zmlúv o letectve medzi Nemeckom, Maďarskom, Talianskom, 
Chorvátskom a Slovenskom z 18. V. 1943. Zn. sp. 67  3/2  7  -  8, 67  3/6  4. 

 - Dohoda o úprave platieb medzi Nemeckou ríšou a Slovenskou republikou             
z 23. III. 1939 a tri dodatkové dohody k tejto veci. Zn. sp. 67  3/2  13, 14, 15, 16. 

 - Návrh zmluvy medzi Nemeckou ríšou a Slovenskou republikou o výrobe lietadiel 
nemeckého vzoru na Slovensku. Zn. sp. 67  3/2  18, 19, 21, 22. 

 - Návrh dohody medzi Slovenskou železnicou a Nemeckou ríšskou železnicou 
o uvoľňovaní úradníkov a zamestnancov nemeckej národnej príslušnosti zo 
Slovenských železníc na vojnovú výpomoc v Nemeckej ríšskej železnici. Zn. sp. 67  
3/2  24. 

 - Dodatková dohoda k Zmluve o využití vojensko-hospodárskych podnikov na 
Slovensku z 30. januára 1940. Zn. sp. 67  3/2  25. 

 - Rozšírenie slovensko – maďarskej dohody vo veci vzájomnej politickej amnestie zo 
dňa 1. októbra 1940 aj na politické činy spáchané po 1.októbri 1940. Zn. sp. 67  3/6  8. 

 - Dohoda medzi Slovenskou republikou a Cárstvom Bulharskom o vzájomnej právnej 
ochrane a právnej pomoci vo veciach občianskych a obchodných z 11. decembra 1942. 
Zn. sp. 67  3/7  3. 

 - Zmluvy, dohody a protokoly o výmene tovarov a dodávke surovín, ktoré uzavrela 
Slovenská republika s Bulharskom, Dánskom, Fínskom, Maďarskom, Nemeckom, 
Rumunskom, Švajčiarskom, Švédskom, Talianskom. 

 Šk. č. 371, zn. sp. 67  3/1  2  -  67  3/2  4, 77 lis. (626  -  701) 
 Šk. č. 372, zn. sp. 67  3/2  6  -  67  3/12, 639 lis. (1  -  639) 
 Šk. č. 373, zn. sp. 67  3/13  -  67  3/14, 10 lis. (1  -  10) 
 
153 Vydávanie vojenských osobných preukazov vojakom v poli a zápolí, vojenských 

cestovných dokladov osobám odchádzajúcim do poľa a na služobné cesty do 
zahraničia a povolení na vstup do objektov dôležitých pre obranu štátu. 

 - Nariadenia o doplnení osobných vojenských preukazov vojakov v poli a vydávaní 
osobitných  preukazov vojakom, ktorí odchádzajú do poľa, zn. sp. 67  4/3. 



 - Zoznam dôstojníkov, rotmajstrov a príslušníkov mužstva, ktorí odchádzajú do poľa 
k 1. a 2. pešej divízii 5. novembra 1943, zn. sp. 67  4/3  22. 

 - Zoznam dôstojníkov, rotmajstrov a civilných zamestnancov vojenskej správy 
v činnej službe na Veliteľstve pozemného vojska, Veliteľstve divíznej oblasti 1 a 2, 
Veliteľstve vzdušných zbraní, v armádnych a zborových jednotkách, ktorým boli 
vydané vojenské osobné preukazy, zn. sp. 67  4/6  5  -  67  4/6  10. 

 - Vydanie cestovných dokladov vojenskej delegácii Veliteľstva vzdušných zbraní 
(pplk. gšt. A. Ballay, mjr. Let. J. Trnka, stot. let. Š. Čakaný, npor. D. Čatloš) na 
návštevu Chorvátska v júli 1943, zn. sp.  67  4/22. 

 - Vydanie cestovných dokladov veliteľovi pozemného vojska gen. A. Pulanichovi, 
veliteľom peších plukov (pplk. Stojan, pplk. Širica, mjr. Šmigovský, pplk. Nosčák, 
pplk. Pulkrábek, pplk. Heidler) a veliteľovi Vojenskej pechotnej školy stot. gšt. 
Ciprichovi na služobnú študijnú cestu do Nemecka v januári 1943, zn. sp. 67  4/4. 

 Šk. č. 373, zn. sp.  67  4/2  -  67  4/63, 563 lis. (11  -  573) 
 
 
154 Výcvik, personálne a materiálno-technické zabezpečenie spojovacieho vojska v poli 

a zápolí. 
 - Hlásenie Zaisťovacej divízie o príchode mužstva spojovacieho vojska zo dňa 13. I. 

1943, zn. sp. 68  2/2. 
 - Nariadenie Automobilovej správy Vojenskej správy MNO na odstránenie 

nedostatkov v poľnom spojovacom prápore 41. 
 - Premenovanie Oddielu vzdušného spravodajstva na Spojovací prápor vzdušných 

zbraní, zn. sp. 68  2/4. 
 - Hlásenia vojskových jednotiek v poli a zápolí o stave spojovacej techniky a materiálu 

a žiadosti o doplnenie stavu. 
 - Výkaz spojovacieho materiálu a techniky v 1. pešej divízii k 10. VIII. 1943, zn. sp.  

68 4/2  99. 
 - Zakúpenie nemeckej spojovacej techniky pre odpočúvaciu a zameriavaciu službu na 

Slovensku a jej pridelenie, zn. sp.  68  4/6. 
 - Zoznam spojovacieho materiálu, ktorý prevzala 1. pešia divízia od nemeckej armády, 

zn. sp. 68  4/6  37, 71. 
 - Pridelenie spojovacej a automobilovej techniky a materiálu poľnému spojovaciemu 

práporu  41, zn. sp. 68  4/6  19. 
 - Zoznamy Zborového spojovacieho parku o nedostatkovom spojovacom materiále. 
 - Hlásenie o stave spojovacieho materiálu v 1. pešej divízii k 22. novembru 1943, zn. 

sp. 68  4/13  21. 
 - Výcvik príslušníkov spojovacieho vojska na obsluhu rádiových a rádiotelegrafických 

staníc a na posilnenie poštovej služby. 
 - Správa o priebehu výcvikového pobytu dôstojníkov Zborového spojovacieho parku 

v Nemecku od 27. augusta do 20. decembra 1942, zn. sp. 68  5/4. 
 Šk. č. 373, zn. sp. 68  2/2  -  68  4/2  120, 314 lis. (574  -  887) 
 Šk. č. 374, zn. sp. 68  4/2  121  -  68  5/8  2, 618 lis. (1  -  618) 
 
 
155 Organizácia, dislokácia a personálne zabezpečenie Štátnej hlásnej služby a Výstražnej 

služby Civilnej protilietadlovej obrany. 
 Šk. č. 374, zn. sp. 68  6/1  -  68  6/7, 66 lis. (619  -  684) 
 
 



156 Zmena signálnych tabuliek, staničných vlajok, signálnych a vyznačovacích terčov pre 
poľné a zápoľné jednotky podľa nemeckého vzoru. 

 Šk. č. 374, zn. sp. 68  6/4  -  68  6/6  13, 34 lis. (685  -  718) 
 
 
157 Organizačné, technické a personálne zabezpečenie činnosti Ústredne poľnej pošty a jej 

odbočiek. 
 - Doručovanie poľnej pošty slovenským jednotkám cez Deutsche Feldpost a Deutsche 

Dienstpost Ukraina. 
 - Nedostatky v činnosti poľnej pošty (nedoručenie zásielok, vykrádanie balíčkov). 
 - Úprava doručovania poľnej pošty príslušníkom Waffen SS zo Slovenska. 
 - Úprava doručovania poľnej pošty pre Rýchlu divíziu prostredníctvom nemeckej 

leteckej pošty. 
 Šk. č. 374, zn. sp. 68  7/2  -  68  7/2  15, 39 lis. (719  -  757) 
 Šk. č. 375, zn. sp. 68  7/2  16  -  68  7/3  3, 80 lis. (1  -  80)   
 
 
158 Organizačné, technické a personálne zabezpečenie telefónneho, telegrafického 

a rádiového spojenia pre Slovenskú armádu. 
 - Žiadosť Vojenskej správy MNO nemeckým vojenským orgánom o povolenie 

rádiového spojenia medzi poľnými jednotkami Slovenskej armády a MNO 
v Bratislave, zn. sp. 68  8/2. 

 - Účty za prepožičané telefónne a telegrafné linky nemeckej brannej moci 
v ochrannom pásme na Slovensku. 

 - Korešpondencia spravodajského dôstojníka nemeckej armády na Slovensku s MNO 
vo veci zaistenia bezpečnosti a ochrany diaľkových telefónnych káblov a zosilovacích 
staníc na Slov. 

 - Agenda o nákupe rádiostaníc od nemeckých a švajčiarskych firiem pre poľné 
jednotky Slovenskej armády, zn. sp. 68  8/3  3-8. 

 - Pridelenie novej rádiovej techniky poľným jednotkám a ich hlásenia o kvalite tejto 
techniky v poľných podmienkach. 

 - Výcvik mužstva pre obsluhu rádiotelegrafických a rádiových staníc v zápolí. 
 - Slovenská odpočúvacia stanica a nákup odpočúvacej techniky v Nemecku, zn. sp. 68  

8/10. 
 - Nová organizácia Rádioobrannej služby na Slovensku (odpočúvanie, zameriavanie 

a zneškodňovanie nepriateľských vysielačov), zn. sp.  68  8/10  9. 
 Výkazy výdavkov vojenských útvarov v zápolí za telefónne a telegrafické  spojenie. 
 - Výstavba diaľkového telefónneho vedenia Lemberg (Ľvov) – Prešov a ochrana 

diaľkových vedení prechádzajúcich cez Slov. 
 - Nariadenie šéfa Civilnej protilietadlovej obrany o vypínaní štátnych vysielačov na 

Slovensku pri leteckých náletoch. 
 Šk. č. 375, zn. sp. 68  7/4  -  68  9/7  40, 604 lis. (81  -  684) 
 Šk. č. 376, zn. sp. 68  9/7  41  -  68  9/7  97, 84 lis. (1  -  84) 
 
 
159 Výstavba, prevádzkovanie a opravy telefónnych a telegrafných vedení a ústrední pre 

armádu a organizácie dôležité pre obranu štátu. 
 - Účty za telefónne a telegrafné vedenia prenajaté Vojenskou správou MNO. 
 - Výstavba telefónnych a telegrafných vedení pre armádu a žiadosti vojenských 

útvarov o zriadenie telefónnych ústrední. 



 - Žiadosti dôstojníkov o zriadenie služobných  telefónnych staníc v byte. 
 - Účty za opravy telegrafických prístrojov. 
 - Žiadosti podnikov dôležitých pre obranu štátu o zriadenie telefónnych ústrední. 
 - Opatrenia Ústredne štátnej bezpečnosti k telefónnemu styku s cudzinou, zn. sp. 68  

9/17  -  68  9/17  8. 
 - Výmena hughestelegrafnej prevádzky creedtelegrafnou prevádzkou, výcvik 

a príprava obsluhy. 
 Šk. č. 376, zn. sp. 68  9/8  -  68  11/2,  441 lis. (85  -  525) 
 
 
160 Jednotný štatút štátnych zamestnancov a úprava služobného pomeru štátnych 

zamestnancov českej národnosti. 
 Šk. č. 376, zn. sp. 69  1/1  -  70  1/2, 14 lis. (526  -  539) 
 
 
161 Menovania funkcionárov Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky, vyšších 

veliteľov, veliteľov armádnych, zborových a vojskových jednotiek, veliteľov 
vojenských škôl, posádkových veliteľov a veliteľov Pracovného zboru národnej 
obrany. Hlásenia o prevzatí a odovzdaní veliteľských funkcií. Jednotlive sú uvedené 
spisy o menovaní dôstojníkov na významnejšie funkcie. 

 - Ustanovenie veliteľa peš. pl. 3 mjr. pech. E. Scholtza, peš. pl. 5 mjr. pech. V. Šupáka 
a peš. pl. 6 A. Kromera s platnosťou od 30. IV. 1943, zn. sp. 70  2/1  3. 

 - Ustanovenie gen. A. Pulanicha za generálneho inšpektora, gen. J. Turanca za veliteľa 
pozemného vojska, plk. pech. P. Kunu za šéfa vojenskej správy, plk. pech. M. 
Markusa za veliteľa divíznej oblasti 1, plk. pech. O. Zverína za veliteľa divíznej 
oblasti 2, pplk. gšt. A. Ballayho za veliteľa vzdušných zbraní s platnosťou od 1. 
januára 1944, zn. sp. 70  2/1  5,6. 

 - Ustanovenie stot. gšt. J. Hrabeka za prvého pobočníka ministra národnej obrany od 1. 
januára 1943, zn. sp. 70  2/2  3. 

 - Ustanovenie mjr. let. V. Kačku za zástupcu zborového veliteľa Slovenského 
leteckého zboru od 15. júna 1943, zn. sp. 70  2/2  21. 

 - Reorganizácia Pracovného zboru národnej obrany a ustanovenie veliteľov 
pracovných práporov I až VI od 1. X. 1943, zn. sp. 702/1  4. 

 - Ustanovenie pplk. pion. J. Sedlického za prednostu pionierskej správy MNO od 30. 
júna 1943, zn. sp. 70  2/2  23. 

 - Ustanovenie plk. pech. J. Imru za prednostu predpisovej komisie od 1. decembra 
1943, zn. sp. 70  2/2  28. 

 - Ustanovenie mjr. duch. A. Lednického za prednostu katolíckej duchovnej správy na 
Veliteľstve vzdušných zbraní od 16. decembra 1943, zn. sp. 70  2/2  29. 

 - Ustanovenie gen. Š. Jurecha za veliteľa vzdušných zbraní od novembra 1943, zn. sp. 
70  2/2  31. 

 - Protokol o odovzdaní (plk. gšt. Štefan Tatarko) a prevzatí (pplk. gšt. Viliam Talský) 
funkcie I. náčelníka štábu ministra národnej obrany zo dňa 22. mája 1943, zn. sp. 70  
2/2  33. 

 - Ustanovenie pplk. gšt. Jána Goliana za náčelníka štábu Veliteľstva pozemného 
vojska od 1. januára 1944, zn. sp. 70  2/3. 

 - Ustanovenie pplk. gšt. K. Peknika za veliteľa divíznej oblasti 1 od 15. januára 1943, 
zn. sp. 70  2/4, 70  2/4  2. 

 - Ustanovenie plk. pech. P. Kunu za veliteľa 2. divíznej oblasti a plk. pech. O. Zverina 
za veliteľa peš. pl. 6 s platnosťou od 1. októbra 1943, zn. sp. 70  2/5  6, 7. 



 - Ustanovenie pplk. pech. J. Nosčáka za veliteľa posádky v Poprade od 1. decembra 
1943, zn. sp. 70  2/6  5, 6. 

 - Ustanovenie stot. aut. C. Bednára za veliteľa Automobilného práporu 1 v Nitre od 
30. novembra 1943 a hlásenia o odovzdaní a prevzatí funkcie, zn. sp. 70  2/7  2, 3, 4. 

 - Ustanovenie pplk. jazd. Jána Veselého za veliteľa Jazdeckého priezvedného oddielu 
1 a hlásenia o prevzatí funkcie po skončení dovolenky a služobných ciest, zn. sp. 70  
2/8  1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 - Ustanovenie pplk. jazd. J. Kmicikieviča za veliteľa Jazdeckého priezvedného oddielu 
1 od 30. júna 1943, zn. sp. 70  2/8  7, 8. 

 - Ustanovenie pplk. del. E. Lendvayho za veliteľa Vojenskej akadémie a pplk. pech. 
Fr. Krakovského za prednostu personálií MNO od 15. februára 1943, zn. sp. 70  2/9. 

 - Ustanovenie pplk. pech. A. Králika za veliteľa Vojenskej akadémie od 31. decembra 
1943, zn. sp. 70  2/9  2. 

 - Ustanovenie plk. del. E. Lendvayho za veliteľa delostreleckého pluku 1 od 31. 
decembra 1943, zn. sp. 70  2/3  3. 

 - Ustanovenie mjr. let. K. Sojčeka za veliteľa leteckého pluku od 31. júla 1942, zn. sp. 
70  2/12. 

 - Hlásenie o odovzdaní (mjr. let. O. Ďumbala) a prevzatí (stot. let. J. Páleníček) 
velenia letky 13 v poli dňom 20. apríla 1943, zn. sp. 70  2/12. 

 - Hlásenia o odovzdaní (por. jazd. J. Šmíd) a prevzatí (pplk. jazd. J. Malár) veliteľstva 
Strediska pre výcvik remont v Liptoskom Mikuláši dňa 1. apríla 1943, zn. sp. 70  2/14  
1  -  8. 

 - Ustanovenie pplk. pech. J. Husára za veliteľa peš. pl. 4 od 31. auguista 1943, zn. sp. 
70  2/16  4, za veliteľa Vojenskej pechotnej školy od 31. decembra 1943, zn. sp. 70  
2/16  7. 

 - Ustanovenie pplk. pech. M. Strapáka za veliteľa peš. pl. 4 od 31. decembra 1943, zn. 
sp. 70  2/16  8. 

 - Ustanovenie mjr. del. Fr. Klučika za veliteľa delostreleckého pluku 12 od 30. 
novembra 1942, zn. sp. 70  2/21. 

 - Určenie veliteľov plukov pre Rýchlu divíziu zo dňa 13. marca 1943 (plk. pech. M. 
Širica, plk. pech. Fr. Stojan, pplk. pech. A. Králik, pplk. pech. K. Heidler), zn. sp. 70  
2/24  2. 

 - Určenie plk. pech. P. Kunu na zastupovanie veliteľa Rýchlej divízie gen. Š. Jurecha 
počas jeho dovolenky, zn. sp. 70  2/24  4. 

 - Určenie pplk. pech. A. Králika za veliteľa peš. pl. 101 v Zaisťovacej divízii 
s odchodom 10. júna 1943, zn. sp. 70  2/24  6. 

 - Žiadosť veliteľa Rýchlej divízie plk. pech. P. Kunu o vystriedaní prednostov 
oddelení štábu, zn. sp. 70  2/24  9. 

 - Ustanovenie pplk. let. Justina Ďuranu za veliteľa vojenského letiska Vajnory od 1. 
marca 1943, zn. sp. 70  2/25. 

 - Ustanovenie plk. jazd. Jána Veselého za veliteľa posádky v Bratislave od 1. marca 
1943 a jeho hlásenia o služobných  cestách, zn. sp. 70  2/26  1  -  16. 

 - Uvoľnenie mjr. zdrav. I. Cachovana z funkcie veliteľa Vojenskej nemocnice 1 
v Bratislave a menovanie mjr. zdrav. Ľudovíta Jakubca za nového veliteľa od 15. 
marca 1943, zn. sp. 70  2/27. 

 - Ustanovenie pplk. pech. R. Schneidera za veliteľa peš. pl. 5 od 21. augusta 1943, zn. 
sp. 70  2/39  2, 3, 4. 

 - Ustanovenie plk. del. Q. Dotzauera za veliteľa posádky v B. Bystrici od 1. júna 1943, 
zn. sp. 70  2/40, za veliteľa jednotiek obrany proti lietadlám cvičiacich v obrannom 
pásme od 1. septembra 1943, zn. sp. 70  2/40  2. 



 - Ustanovenie plk. pech. M. Širicu za veliteľa pešieho pluku 2 od 1. októbra 1943, zn. 
sp. 70  2/41  2. 

 - Ustanovenie pplk. aut. M. Liptáka za veliteľa Zborového autoparku od 6. júla 1943, 
zn. sp. 70  2/45  1, 2. 

 - Ustanovenie pplk. pech. Antona Vicka za veliteľa pešieho pluku 6 od 31. decembra 
1943, zn. sp. 70  2/48  4. 

 - Ustanovenie Jozefa Vogla, pplk. del. za veliteľa delostreleckého pluku 2 od 31. 
decembra 1943, zn. sp. 70  2/51. 

 - Ustanovenie pplk. útv. Štefana Čániho za šéfa Civilnej protilietadlovej obrany od 1. 
októbra 1943, zn. sp. 70  2/53. 

 - Ustanovenie pplk. kanc. G. Zapletala za prednostu Vojenského vedeckého ústavu od 
1. januára 1943, zn. sp. 70  2/54. 

 - Ustanovenie pplk. pech Karola Heidlera za veliteľa pešieho pluku 3 od 31. decembra 
1943, zn. sp. 70  2/55. 

 - Hlásenie o odovzdaní (stot. just. JUDr. L. Hisem) a prevzatí (stot. just. JUDr. J. 
Marek) úradu poľného prokurátora Technickej brigády 1. decembra 1943, zn. sp. 70  
2/56. 

 - Hlásenie o odovzdaní (pplk. just. JUDr. Ivan Trebichavský) a prevzatí (stot. just. 
JUDr. Karol Glasner) funkcie predsedu poľného súdu Technickej brigády 1. decembra 
1943, zn. sp. 70  2/56 2. 

 - Ustanovenie pplk. rem. Mirka Vesela za prednostu doplňovacej správy koní 
Vojenskej správy MNO od 1. I. 1944, zn. sp. 70  2/57. 

 Šk. č. 376, zn. sp. 70  2/1  -  70  2/11, 161 lis. (540  -  700) 
 Šk. č. 377, zn. sp. 70 2/12  -  70  2/57  2, 204 lis. (1  -  204) 
 
 
162 Hlásenia vojenských správcov  továrnej skupiny 1 až 5 vo veci poučenia 

zamestnancov podnikov dôležitých pre obranu štátu o zachovávaní vojenského 
tajomstva a pracovnej povinnosti. 

 Šk. č. 377, zn. sp. 70  3/1  -  70  3/1  7, 14 lis. (205  -  218) 
 
163 Rozkaz ministra národnej obrany, ktorým zakazuje dôstojníkom Slovenskej armády 

priamy styk s najvyššími predstaviteľmi štátu z vlastnej iniciatívy. 
 Šk. č. 377, zn. sp. 70  4/2, 8 lis. (219  -  227) 
 
 
164 Personálna agenda vojenských gážistov, vojakov v prezenčnej službe, vojakov 

v zálohe, vojakov vo výslužbe a civilných zamestnancov vojenskej správy vo veciach 
služobných a osobných. 

 - Predkladanie osobných dokladov na doplnenie údajov v osobných spisoch vojakov 
z povolania. 

 - Žiadosti príslušníkov bývalej rakúsko – uhorskej a československej armády 
o napravenie krívd spôsobených v rokoch 1918  - 38. 

 - Podklady vojenských gážistov na započítanie civilných služobných rokov pri 
vymeraní odpočivného platu (penzie). 

 - Superarbitračné pokračovanie  s vojakmi z povolania, s vojakmi v prezenčnej službe 
a v zálohe (spisy okrem výsledkov lekárskych vyšetrení a posudkov obsahujú väčšinou 
aj odpisy kmeňových listov). 



 - Nariadenie Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky o postupe 
superarbitračného pokračovania s vojenskými gážistami, s vojakmi v prezenčnej 
službe a v zálohe, zn. sp. 71  1/7, 71  2/90. 

 - Preloženie dôstojníkov a rotmajstrov z činnej služby do výslužby v roku 1943. 
 + Menný zoznam dôstojníkov z povolania navrhnutých Ministerstvom národnej 

obrany Slovenskej republiky na preloženie do výslužby v roku 1943, zn. sp. 71  1/1  4. 
 + Spisy o preložení vyšších dôstojníkov do výslužby v roku 1943 (väčšinou obsahujú 

aj odpisy kmeňových listov). 
 gen. I. tr. Alexander Čunderlík, zn. sp. 71  2/46  1  -  7 
 mjr. pech. Viliam Huber, zn. sp. 71  2/61  1, 3 
 mjr. kanc. Rudolf Aschenbrenner, zn. sp. 71  2/64  1  -  7 
 pplk. PSb. Branislav Manica, zn. sp. 71  2/66  1  -  3 
 mjr. hosp. Arnold Paschma, zn. sp. 71  2/69  1  -  9 
 pplk. aut. Henrich Makon, zn. sp. 71  2/70  1  -  5 
 pplk. aut.  Vladimír Schmidt, zn. sp. 71  2/73  1  -  6 
 pplk. del.    Koloman Brazany, zn. sp. 71  2/73  1  -  6 
 pplk. dopl. Imrich Václav, zn. sp. 71  2/77 
 pplk. del. Peter Martynovič, zn. sp. 71  2/135 
 pplk. pech. Fridrich Werner, zn. sp. 71  2/138  1  -  4 
 pplk. hosp. Oskar Knischourek, zn. sp. 71  2/148  1  -  4 
 mjr.  duch. Daniel Kováč, zn. sp. 71  2/149  1  -  6 
 pplk. del. Qido Dotzauer, zn. sp. 71  2/180 
 plk. pech. Eduard Lifka, zn. sp. 71  2/181 
 gen. II. tr. Štefan Jurech, zn. sp. 71  2/182 
 pplk. hosp. František Aberle, zn. sp. 71  2/205 
 pplk. hosp. Adolf Schiel, zn. sp. 71  2/206 
 pplk. spoj. Karol Skala, zn. sp. 71  2/207 
 plk. int. František Slávkovský (Skřepek), zn. sp. 71  2/208 
 plk. pech. Ján Imro, zn. sp. 71  2/209 
 plk. rem. Emil Prát, zn. sp. 71  2/210 
 mjr. aut. Anton Mezek, zn. sp. 71  2/212 
 pplk. vet. MVDr. Richard Weisser, zn. sp. 71  2/213 
 pplk. pech. Joef Albrecht, zn. sp. 71  2/214 
 mjr. PSb. Maximilián Prokscha, zn. sp. 71  2/216 

mjr. pech. Vojtech Strelka, 71  2/219 
plk. konc. Štefan Horský, zn. sp. 71  2/224 
pplk.  pech.  Karol Polóni, zn. sp. 71  2/228 

 mjr. stav. Viktor Franz, zn. sp. 71  2/231 
 plk. int. Filip Cramer, zn. sp. 71  2/242 
 mjr. pech. Karol Kubíček, 71  2/242 
 mjr. konc. Augustín Ballarín, zn. sp. 71  2/243 
 pplk. pech. Rudolf Štukovský, 71  2/47  3  -  8 
 mjr. pech. Vladimír Šlechta, zn. sp. 71  2/48  2  -  4 
 mjr. tech. zbroj. Juraj Voda, zn. sp. 71  2/50  1  -  6 
 mjr. pech. František Jesenský, zn. sp. 71  2/51  1  -  7 
 pplk. pech. Karol Hasenberg, zn. sp.  71  2/57  1  -  7 
 - Spisy o povolaní dôstojníkov z výslužby do činnej služby na dobu brannej 

pohotovosti štátu. 
 Šk. č. 377, zn. sp. 70  5/1  -  71  2/19, 528 lis. (228  -  755) 
 Šk. č. 378, zn. sp. 71 2/19  2  -  71  2/69  9, 678 lis. (1  -  678) 



 Šk. č. 379, zn. sp. 71  2/70  -  71  2/105, 727 lis. (1  -  727) 
 Šk. č. 380, zn. sp. 71  2/106  -  71  2/160, 859 lis. (1  -  859) 
 Šk. č. 381, zn. sp. 71  2/161  -  71  2/266, 708 lis. (1  -  708) 
 Šk. č. 382, zn. sp. 71  2/267  -  71  3/19, 426 lis. (1  -  426) 
 
 
165 Výkaz peňažných a naturálnych výdavkov Zaisťovacej divízie na pridelené kozácke 

jednotky za obdobie od 15. IX. do 31. XI. 1942. 
 Šk. č. 382, zn. sp. 72  1/2  17, 11 lis. (427  -  437) 
 
 
166 Majetkové záležitosti vojenských gážistov a vymáhanie ich podlžností voči vojenskej 

správe, právnickým a súkromným osobám. 
 Šk. č. 382, zn. sp. 72  2/2  -  72  3/17, 81 lis. (438  -  518) 
 
 
167 Vojenské školstvo, doškoľovacie a preškoľovacie kurzy pre príslušníkov Slovenskej 

armády na Slovensku a v Nemecku. 
 - Zoznamy veliteľského a učiteľského zboru Vysokej vojenskej školy, Vojenskej 

akadémie, Vojenského vysokoškolského internátu, Štátnej slovenskej vojenskej 
reálky, Školy dôstojníkov letectva v zálohe, Autoškoly dôstojníkov v zálohe a Školy 
dôstojníkov v zálohe útočnej vozby k 1. X. 1943, zn. sp. 73  2/1  10. 

 - Programy školenia frekventantov a poradové listiny absolventov Vysokej vojenskej 
školy, zn. sp. 73  2/2  4  -  10. 

 - Vojenská akadémia. 
 + Zoznamy frekventantov Vojenskej akadémie prijatých v roku 1943, zn. sp. 73  2/3   

1  -  24. 
 + Nariadenie o vyradení vojenských akademikov a ich menovaní na poručíkov dňa 4. 

mája 1943, zn. sp. 73  2/3  9. 
 + Poradová listina absolventov Vojenskej akadémie v študijnom období 1941  -  1943, 

zn. sp. 73  2/3  12. 
 + Učebné a výcvikové programy frekventantov Vojenskej akadémie v roku 1943, zn. 

sp. 73  2/3  32, 38. 
 + Nariadenie o vodičskom výcviku vojenských akademikov, zn. sp. 73  2/16  42, 45. 
 + Zoznam frekventantov – ašpirantov oddelenia pre výchovu dôstojníkov v zálohe 

Vojenskej akadémie v roku 1943, zn. sp. 73  2/3  40, 41, 73  2/7  65. 
 - Vojenský vysokoškolský internát. 
 + Nariadenie o prázdninovej praxi frekventantov Vojenského vysokoškolského 

internátu v roku 1943, zn. sp. 73  2/2  11, 73  2/5  4. 
 + Pridelenie dôstojníkov do Vojenského vysokoškolského internátu, zn. sp. 73  2/5  

12. 
 + Zoznam frekventantov Vojenského vysokoškolského internátu a hodnotenie ich 

výsledkov vo výcviku, zn. sp. 73  2/5  12. 
 + Rozkaz o pričlenení Vojenského vysokoškolského internátu k Vojenskej akadémii 

ako oddelenia vysokoškolákov od 1. januára 1944, zn. sp. 73  2/5  19, 21.  
 - Štátna slovenská vojenská reálka. 
 + Pridelenie dôstojníkov a profesorov do Štátnej slovenskej vojenskej reálky, zn. sp. 

73  2/6. 
 + Smernica pre prijímanie chovancov Štátnej slovenskej vojenskej reálky v šk. r. 

1943/1944, zn. sp. 73  2/6  6, 11. 



 + Pridelenie vojnovej koristi – študijného materiálu získaného zo zničenej univerzity 
v Rostove, zn. sp. 73  3/13. 

 - Letecká škola Trenčianske Biskupice. 
 + Pridelenie dôstojníkov, rotmajstrov, mužstva a učiteľov lietania do kmeňového stavu 

Leteckej školy v Trenčianskych Biskupiciach, zn. sp. 73  2/17  2. 
 + Zoznam ašpirantov zaradených do Školy na výchovu dôstojníkov v zálohe od 15. II. 

1943, zn. sp. 73  2/17  5,6. 
 + Zoznam nováčikov prijatých do Školy leteckého dorastu k 31. X. 1943, zn. sp. 73  

2/17  16, 17. 
 + Kurzy padákových strelcov a zriadenie Školy padákových strelcov v Leteckej škole 

Trenčianske Biskupice od 1. XII. 1943, zn. sp. 73  2/24  1  -  10. 
 + Kurz palubných rádiotelegrafistov – strelcov v Leteckej škole Trenčianske 

Biskupice v januári 1943, zn. sp. 73  2/20. 
 + Pridelenie dôstojníckeho personálu do Študijného ústavu vzdušných zbraní, zn. sp. 

73  2/23  1, 2. 
 - Školy na výchovu dôstojníkov v zálohe. 
 + Prehľad ašpirantov – absolventov škôl na výchovu dôstojníkov v zálohe podľa 

útvarov, v ktorých absolvovali skúšky v roku 1943, zn. sp. 73  2/7  58  -  64. 
 + Zoznam frekventantov a učebná osnova Školy dôstojníkov automobilového vojska 

v zálohe, zn. sp. 73  2/46  1  -  3. 
 + Rozkaz o zriadení Školy dôstojníkov spojovacieho vojska v zálohe a zoznam 

prijatých frekventantov, zn. sp. 73  2/18. 
 + Prípravný rozkaz, organizácia a výber frekventantov do Školy dôstojníkov 

hospodárstva v zálohe, zn. sp. 73  2/27  1  -  11. 
 + Zriadenie Školy dôstojníkov zdravotníctva v zálohe a zoznamy profesorov 

a frekventantov, zn. sp. 73  2/22  6, 30. 
 - Školy na výchovu poddôstojníkov a mužstva pozemného vojska. 
 + Rozkaz Veliteľstva pozemného vojska na zriadenie Spojovacej školy a Pionierskej 

školy v Novom Meste nad Váhom od 1. I. 1944, organizácia, učebné osnovy 
a program výcviku, zn. sp. 73  2/1  14, 73  2/18  30, 32, 33. 

 + Zriadenie a učebné osnovy Školy na výchovu poddôstojníkov z povolania pri 
Vojenskej pechotnej škole, zn. sp. 73  2/33  1  -  3. 

 + Zriadenie, pridelenie dôstojníkov a výber frekventantov Zbrojnej školy 
v Turčianskom Sv. Martine, zn. sp. 73  2/14  1 -  6, 73  2/30  3  -  6. 

 - Kurzy pre dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva vo vojenských školách 
a výcvikových  priestoroch na Slovensku. 

 + Kurz veliteľov vojskových jednotiek v období 1942/1943, námety na prípravné 
práce, zn. sp. 73  2/8. 

 + Kurz ochrany proti bojovým chemickým látkam a plynový kurz vo Vojenskom 
chemickom a technickom ústave pre dôstojníkov, zriadenie a zoznam účastníkov, zn. 
sp. 73  2/26  10. 

 + Kurz orientačných dôstojníkov delostrelectva vo Výcvikovom tábore Lešť, 
zriadenie, osnova a zoznam äčastníkov, zn. sp. 73  2/45. 

 + Automobilové kurzy pre dôstojníkov a poddôstojníkov z povolania a vojenské 
vodičské kurzy pre dôstojníkov a mužstvo v poli a zápolí, programy a zoznamy 
účastníkov kurzov, zn. sp. 73  2/16  1  -  47. 

 + Kurz pre muničných poddôstojníkov v Zbrojnej škole Turčiansky Sv. Martin, 
zriadenie, organizácia a výber frekventantov, zn. sp. 73  2/58. 



 + Kurz pre zbrojárskych a delmajstrovských pomocníkov v Zbrojnej škole Turčiansky 
Sv. Martin, organizácia a obsah kurzu, zoznam účastníkov a hodnotiaca správa, zn. sp. 
73  2/1, 73  2/11  2  -  18. 

 + Kurz garážmajstrov a dielovedúcich v Automobilovom prápore 1 v Nitre, zriadenie, 
program a zoznam frekventantov kurzu, zn. sp. 73  2/19  1  -  12. 

 + Základné zdravotnícke kurzy pre mužstvo v zápoľných útvaroch, hlásenia šéflekárov  
o priebehu kurzov, zn. sp. 73  5/3  1  -  22. 

 + Preškoľovací kurz pre vojnových invalidov v Domove frontových invalidov v Nitre, 
zriadenie, obsah a rozvrh kurzu, zn. sp. 73  2/31  1, 2.  

  + Kurzy pre negramotných nováčikov v jednotlivých vojenských útvaroch, hlásenia 
o zriadení, organizácii a priebehu, zn. sp. 73 2/62  1  -  7. 

 - Kurzy pre príslušníkov Slovenskej armády vo vojenských školách a výcvikových 
zariadeniach v Nemecku. 

 + Hlásenie vojenského atašé Slovenskej republiky v Berlíne gen. A. Malára o priebehu 
kurzov pre príslušníkov Slovenskej armády v Nemecku, zn. sp. 73  2/1  8. 

 + Nariadenie MNO SR o postupe pri výbere a vysielaní príslušníkov Slovenskej 
armády do kurzov v Nemecku, zn. sp. 73  2/1  9, 11. 

 + Vyslanie vybraných veliteľov plukov, práporov, rôt, čiat, družstiev 
a automobilových dôstojníkov do kurzov v Nemecku, zoznamy účastníkov a hlásenia 
o priebehu kurzov, zn. sp. 73  2/8  3  -  11, 73  2/46  2. 

 + Vyslanie príslušníkov Delostreleckého protilietadlového pluku do kurzu v Nemecku, 
zn. sp. 73  2/11. 

 + Vyslanie dôstojníkov spojovacieho vojska na školenie do Nemecka, zoznamy 
účastníkov a hlásenia o priebehu školenia, zn. sp. 73  2/18  10  -  21. 

 + Vyslanie príslušníkov automobilového vojska na školenie do Nemecka, zn. sp. 73  
2/19  1, 2, 7. 

 + Školenie príslušníkov Slovenskej armády v kurze ochrany proti bojovým 
chemickým látkam, zoznam účastníkov a hlásenie o priebehu, zn. sp. 73  2/26  1  -  6. 

 + Kurz pre dôstojníkov dopravy a veliteľov pancierových rôt v Nemecku, vyslanie 
a zoznam účastníkov, zn. sp. 73  2/32  1  -  7. 

 + Kurz technických inšpektorov a veliteľov pionierskych práporov v Nemecku, 73  
2/39, 73  2/43. 

 + Kurz pre dôstojníkov leteckej hlásnej služby a štátnej hlásnej služby v Nemecku, 
vyslanie a zoznam účastníkov, zn. sp. 73  2/47  1  -  4. 

 + Správa o študijnom pobyte dôstojníkov Pluku útočnej vozby v Škole pre pancierové 
jednotky v Nemecku, zn. sp. 73  2/54. 

 - Špecializované štúdium dôstojníkov na civilných vysokých školách a odborné  stáže 
vo vedeckých ústavoch a na klinikách na Slovensku a v Nemecku, zn. sp.  73  3/3  -  
73  3/10. 

 - Odborná jednoročná stáž rumunských dôstojníkov na Slovensku, zn. sp. 73 4/2  1- 4. 
 - Divízna bojová škola v poli – osnova prednášok mravného a duchovného 

povznesenia frekventantov, zn. sp. 73  5/5. 
 Šk. č. 383, zn. sp. 73  1/2  -  73  2/6  14, 692 lis. (1  -  692) 
 Šk. č. 384, zn. sp.  73  2/7  51  -  73  2/22  30, 880 lis. (1  -  880) 
 Šk. č. 385, zn. sp.  73  2/23  -  73  5/5, 969 lis. (1 –  969) 
 
 
168 Hlásenia veliteľov zápoľných útvarov o predložení výpisov z kroník za rok 1943  

( v spisoch sa nachádzajú len sprievodné listy bez výpisov z kroník). 
Šk. č. 385, zn. sp. 73  6/1  -  73  6/1  15.  19  lis. (970  -  988) 



169 Armádny šport v roku 1943. 
 - Organizačné a personálne zabezpečenie činnosti Oddielu armádnych pretekárov. 
 - Organizačné a technické zabezpečenie III. armádnych lyžiarskych pretekov v Tatrách 

vo februári 1943. 
 - Výcvik lyžiarskeho oddielu pre Rýchlu divíziu. 
 Šk. č. 386, zn. sp.  74  1/1 – 74  5/2, 45 lis. (1 – 45) 
 
 
170 Smernice pre výcvik č. 11 od Nemeckej vojenskej misie na Slovensku z 18. júna 1943 

(jednotlivé skúsenosti z obrany proti ruským veľkoútokom väčšinou z priestoru 
Armádnej skupiny SEVER). 

 Šk. č. 386, zn. sp. 75  2/1  3, 8 lis. (46  -  53) 
 
 
171 Mimoriadne udalosti v poľných a zápoľných útvaroch a v objektoch dôležitých pre 

obranu štátu. 
 - Opatrenia veliteľa 1. pešej divízie proti sebapoškodzovaniu pri manipulácii so 

zbraňami a strelivom, zn. sp. 77  2/1. 
 - Havária lietadla typu Airpeed-Envoy ev. č. 58, administratívne prerokovanie 

v Leteckom parku Tr. Biskupice 29. I. 1943, zn. sp. 77  2/2. 
 - Hlásenia veliteľa Letky 13 v poli o zostrelení dvoch lietadiel pri Krasnodare v januári 

1943, zn. sp. 77  2/3  1, 2. 
 - Hlásenia o zraneniach a úmrtiach vojenských osôb v zápolí. 
 - Hlásenia o nehodách motorových vozidiel a zrážkach vojenských transportov 

v zápolí. 
 - Hlásenia o zraneniach a úmrtiach príslušníkov poľných jednotiek mimo bojových 

akcií. 
 - Hlásenia o mimoriadnych udalostiach spôsobených nemeckou armádou na 

Slovensku, zn. sp. 77  2/12  2  -  6. 
 - Hlásenia o požiaroch v objektoch dôležitých pre obranu štátu a nasadení vojska na 

ich likvidáciu. 
 Šk. č. 386, zn. sp. 77  1/1  -  77  3/4  2, 172 lis. (54  -  225) 
 
 
172 Zabezpečenie ubytovacích, výcvikových, kancelárskych a skladovacích priestorov pre 

vojenské útvary v zápolí a zmeny v ich dislokácii v roku 1943. 
 - Ubytovanie nováčikov nastúpených k 1. X. 1943. 
 - Nariadenie o premiestnení Leteckého parku z Tr. Biskupíc na letisko Mokraď, zn. sp. 

78  2/3. 
 - Nariadenie o premiestnení Vojenskej pechotnej školy z Pezinka do Nitry a I. 

pracovného práporu z Nitry do Pezinka z 9. IV. 1943, zn. sp. 78  2/6. 
 - Nariadenie o premiestnení Štátnej slovenskej vojenskej reálky z B. Bystrice do 

Brezna z 22. IV. 1943 a z B. Bystrice do Turčianskeho Sv. Martina z 22. VI. 1943, zn. 
sp. 78  2/8, 2/14. 

 - Nariadenie o premiestnení Veliteľstva brannej výchovy z Bratislavy do B. Bystrice 
z 1. VI. 1943, zn. sp. 78  2/11  1  -  6. 

 - Nariadenie o premiestnení Západnej pracovnej skupiny z T. Sv. Martina do Nitry, 
Pezinka a Kremnice a Leteckej školy z Trenčianskych Biskupíc do B. Bystrice, zn. sp. 
78  2/14  1  -  6. 



 - Nariadenie o premiestnení Zborového autoparku z Trenčína do Zlatoviec, zn. sp.  78  
2/43. 

 - Žiadosť šéfa Nemeckej leteckej misie na Slovensku genpor. Keipera o ponechanie 
úradu šéfa Civilnej protilietadlovej obrany v Bratislave a jeho podriadenosti ministrovi 
národnej obrany z 30. VI. 1943, zn. sp. 78  2/16. 

 - Porušovanie štátnej suverenity Slovenskej republiky nemeckým poľným 
žandárstvom svojvoľným zaberaním bytov v Malackách, zn. sp. 78  1/6. 

 - Žiadosti vojenských gážistov o pridelenie bytu. 
 Šk. č. 386, zn. sp. 78 1/2  -  78  3/41, 281 lis. (226  -  506) 
 
 
173 Dislokačné prehľady a výkazy. Hlásenia posádkových veliteľstiev, posádkových správ 

a výcvikových táborov o dislokácii a ubytovaní vojenských jednotiek v okruhu ich 
pôsobnosti. 

 Hlásenia obsahujú názov vojenskej jednotky, počet ubytovaných vojakov a koní, 
názov ubytovacích priestorov (kasárne, domy, sklady a pod.), situačné plány kasární 
a ostatných vojenských objektov v mieste posádky. 

 Šk. č. 386, zn. sp. 78  4/1  -  78  4/1  2, 12 lis. (507  -  518) 
 Šk. č. 387, zn. sp. 78  4/1  3  -  78  4/1  9, 857 lis. (1  -  857) 
 Šk. č. 388, zn. sp. 78  4/1  11  -  78  4/1  14, 159 lis. (1  -  159) 
 
174 Mesačné situačné hlásenia posádkových veliteľstiev a posádkových správ. Hlásenia sa 

týkajú stravovania, zásobovania proviantom a krmivom pre kone, ubytovania 
a zdravotného stavu vojska, personálnych zmien a disciplíny v posádke, vzťahu 
civilných úradov a miestneho obyvateľstva k vojsku a mimoriadnych udalostí 
v posádke. 

 Šk. č. 388, zn. sp. 78  5/1  -  78  5/1  18, 681 lis. (160  -  840) 
 
175 Starostlivosť o frontových vojakov a pozostalých po vojakoch, ktorí padli na fronte. 
 - Zásady prijímania nových pracovných síl do štátnej služby a služby vojenskej správy 

so zreteľom na prednostné prijímanie frontových vojakov, zn. sp. 79  1/1  1  -  9. 
 - Spisy o prijímaní frontových vojakov do štátnej služby a služby vojenskej správy 

(žiadosti, potvrdenia, odporúčania, výsledky šetrenia majetkových pomerov, mravnej 
bezúhonnosti a politickej spoľahlivosti uchádzačov a ich rodiny). 

 - Spisy o umiestňovaní frontových vojakov, najmä invalidov do zamestnania 
v súkromných podnikateľských  organizáciách v civilných verejných inštitúciách 
(žiadosti, odporúčania, potvrdenia). 

 - Žiadosti frontových vojakov o udelenie koncesie na prevádzkovanie obchodu, 
hostinca, tabakovej predajne a podobne. 

 - Spisy o prešetrovaní majetkových pomerov, mravnej bezúhonnosti a politickej 
spoľahlivosti pozostalých po padlých vojakoch a príbuzných frontových invalidov, 
ktorí sa uchádzajú o miesto v štátnej alebo verejnej službe alebo o vyživovací  
príspevok. 

 Šk. č. 389, zn. sp. 79  1/1  -  79  2/1  300, 663 lis. (1  -  663) 
 Šk. č. 390, zn. sp. 79  2/1  301  -  79  2/2, 1175 lis. (1  -  1175) 
 
 
176 Aktivovanie dôstojníkov a poddôstojníkov z prezenčnej služby a zo zálohy do zboru 

dôstojníkov a rotmajstrov z povolania. Prijímanie civilných špecialistov do služieb 
Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky a frontových vojakov do služieb 



vojenskej správy ako civilných zamestnancov. Spisy obsahujú žiadosti uchádzačov, 
lekárske potvrdenia, výsledky šetrenia majetkových pomerov, mravnej bezúhonnosti 
a politickej spoľahlivosti a u dôstojníkov a poddôstojníkov väčšinou aj odpisy 
kmeňových listov. 

 Šk. č. 391, zn. sp. 79  2/3  -  79  3/3  2, 713 lis. (1  -  713) 
 
 
177 Odborné skúšky rotmajstrov, dôstojníkov v prezenčnej službe a v zálohe, civilných 

zamestnancov pomocnej kancelárskej služby Ministerstva národnej obrany Slovenskej 
republiky a vyšších veliteľstiev v roku 1943. 

 - Odborné skúšky poddôstojníkov evidenčnej a počtovej správy na priznanie 
charakteru rotmajstra. Zoznam účastníkov, skúšobné otázky a vyhodnotenie 
výsledkov, zn. sp. 79  3/3  3. 

 - Odborné skúšky rotmajstrov na dôstojníkov zbrojnej správy, zn. sp. 79  3/4  2. 
 - Preraďovanie rotmajstrov do iných stavovských skupín a ich premiestňovanie 

z kmeňových útvarov. 
 - Odborné skúšky na rotmajstrov a dôstojníkov kancelárskej služby, zn. sp. 79  3/7  3. 
 - Sudcovské skúšky dôstojníkov justície v zálohe, zn. sp. 79  3/8  1  -  4. 
 Šk. č. 392, zn. sp.  79  3/3  3  -  79  3/14, 768 lis. (1  -  768) 
 
 
178 Hlásenia a výkazy poľných jednotiek o padlých, ranených, chorých, nezvestných 

a zbehoch a vojenských nemocníc v zápolí o ranených a chorých prisunutých z poľa. 
 - Hlásenia o stratách a menné zoznamy padlých, ranených, zajatých, nezvestných 

a zbehov v Rýchlej divízii a v 1. pešej divízii v období od 30. XI. 1942 do 30. XI. 
1943, zn. sp. 80  1/1  2, 5, 20, 38, 39, 57, 71, 97, 101, 103, 106, 109, 113, 116, 121, 
128, 129, 133, 142, 170, 172, 178. 

 - Hlásenia o stratách a menné zoznamy padlých, ranených, zajatých, nezvestných 
a zbehov v Zaisťovacej divízii, 2. pešej divízii a Technickej brigáde v období od 1. 
XII. 1942 do 30. XI. 1943, zn. sp. 80  1/1  9, 21, 31, 41, 44, 62, 63, 65, 72, 82, 85, 94, 
102, 105, 112, 114, 117, 122, 127, 132, 134, 144, 145, 171, 175. 

 - Výkaz ranených a nemocných prisunutých z poľa do Vojenskej nemocnice 1 
v Bratislave v období júl -  august 1943, zn. sp. 80  1/1  119. 

 - Hlásenia a výkazy ranených a nemocných prisunutých z poľa do Vojenskej 
nemocnice 2 v Prešove od decembra 1942 do decembra 1943, zn. sp. 80  1/1  11, 26, 
32, 37, 40, 52, 55, 76, 80, 86, 92, 96, 98, 107, 110, 118, 120, 126, 131, 141, 143, 179, 
180, 181. 

 - Hlásenia a výkazy ranených a nemocných prisunutých z poľa do Vojenskej 
nemocnice 11 v Ružomberku od februára 1943 do júla 1943, zn. sp.  80  1/1  75, 79, 
108. 

 - Zoznam gážistov Slovenskej armády, ktorí padli alebo umreli (v dôsledku zranenia, 
nemoci, nehody) na Východnom fronte v období od júla 1942 do marca 1943, zn. sp. 
80  1/1  69. 

 - Hlásenia o padlých a nezvestných letcoch na Východnom fronte, zn. sp. 80  1/1  43, 
81, 95, 80  2/6, 80  2/7. 

 - Úmrtné oznámenia Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky pozostalým 
po príslušníkoch Slovenskej armády, ktorí padli v poli v období od júla 1942 do 
novembra 1943 (oznámenia obsahujú meno a hodnosť padlého vojaka, dátum a miesto 
padnutia, dátum a miesto pochovania),  zn. sp. 80  1/1  46, 47, 60, 61, 70, 77, 78, 88, 
99, 104, 115, 123, 124, 125, 130, 135, 147, 149, 169. 



 - Hlásenia žandárskych staníc o výsledkoch šetrenia rodinných a majetkových 
pomerov pozostalých po vojakoch padlých v poli za účelom poskytnutia 
zaopatrovacieho príspevku alebo pomoci pri získaní zamestnania, zn. sp. 80  1/1  100. 

 Šk. č. 392, zn. sp. 80  1/1  -  80  1/1  41, 225 lis. (769  -  993) 
 Šk. č. 393, zn. sp. 80  1/1  42  -  80  1/1  130, 680 lis. (1  -  680) 
 Šk. č. 394, zn. sp. 80  1/1  131  -  80  2/6, 456 lis.  (1  -  456) 
 
 
179 Úradný zoznam strát Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky z  26.júna 

1943. Zoznam padlých, zajatých, nezvestných a zbehov od 1. januára do 30. júna 
1942. 

 Šk. č. 394, zn. sp. 80  1/1  174, 15 lis. (457  -  471) 
 
 
180 Hlásenia o úmrtí vojenských osôb v zápolí pri plnení služobných povinností, pri  

haváriách, v dôsledku nemoci a samovraždou. 
 Šk. č. 394, zn. sp.  80  2/8  -  80  2/26, 107 lis. (472  -  578) 
 
 
181 Úprava vojenských cintorínov a hrobov na Slovensku, stavba mohyly v Mariapole 

a pietna spomienková slávnosť pri odhalení pomníka pplk. pech. Eugenovi 
Dudinskému v Ružomberku. 

 Šk. č. 394, zn. sp.  80  3/1  -  80  3/3, 65 lis. (579  -  643) 
 
 
182 Zabezpečenie vojsk v poli a zápolí intendančným materiálom a prostriedkami ochrany 

proti bojovým chemickým látkam. 
 - Požiadavky Ministerstva národnej obrany SR voči Najvyššiemu úradu pre 

zásobovanie na kožený materiál potrebný na výrobu kožených súčastí vojenskej 
výstroje, zn. sp. 81  1/2  -  81  1/4. 

 - Zabezpečenie špeciálnej koženej výstroje pre jednotky v poli, jednotky odchádzajúce 
do poľa a pre letcov, zn. sp. 81  2/4  1  -  30. 

 - Zabezpečenie osobnej výstroje pre jednotky v poli a zápolí, zn. sp. 81  2/5  -  81  3/4. 
 - Dodanie zimnej osobnej výstroje, poľnej proviantnej a kuchynskej výstroje pre 2. 

pešiu divíziu, zn. sp. 81  2/12. 
 - Pridelenie proti plynových plášteniek typu „ S“ a prostriedkov individuálnej ochrany 

proti bojovým chemickým látkam, zn. sp. 81  2/2. 
 - Udelenie špeciálnych, čestných a pamätných odznakov dôstojníkom Slovenskej 

armády a dôstojníkom spojeneckých armád, zn. sp. 81  7/2  -  81  7/7. 
 - Nariadenia MNO SR o označovaní prilieb v poli a zápolí, zn. sp. 81  8/2  1  -  5. 
 Šk. č. 395, zn. sp.  81  1/2 -  81  1/3  5, 402 lis. (1  -  402) 
 
 
183 Pluk útočnej vozby – výmena jednotiek v poli, výcvik dôstojníkov v Nemecku a dovoz 

tankovej techniky z Nemecka. 
 Šk. č. 395, zn. sp. 82  1/2 -  82  3/1  3, 40 lis. (403  -  442) 
 
184 Personálne a materiálne zabezpečenie veterinárnej služby v poľných a zápoľných 

jednotkách, výstroja a podkúvačského materiálu pre vojenské kone. 
 Šk. č. 395, zn. sp. 83  1/2 -  83  4/3  14, 242 lis.  (443  -  684) 



185 Objednávanie, skladovanie a prideľovanie zbrojného materiálu (výbušniny, trhaviny, 
strelný prach, strelivo) poľným a zápoľným jednotkám. 

 - Žiadosti zápoľných jednotiek o pridelenie výbušnín a pionierskeho materiálu na 
výcvikové účely. 

 - Prehľady bezdymových prachov preskúšaných na chemickú stabilitu vo Vojenskom 
technickom a chemickom ústave Zemianske Kostoľany. 

 - Objednávky MNO SR na dodávky zbrojného materiálu zo Škodových závodov 
v Plzni. 

 - Žiadosti podnikov dôležitých pre obranu štátu o povolenie doviezť strategický 
materiál zo zahraničia. 

 Šk. č. 395, zn. sp.  84  2/1  -  84  2/7, 48 lis. (685  -  732) 
 Šk. č. 396, zn. sp.  84  2/8  -  84  3/3  2, 176 lis. (1  -  176) 
 
186 Smernice pre výcvik a výchovu príslušníkov Slovenskej armády vo výcvikovom 

období 1943/1944. 
 - Smernice Veliteľstva pozemného vojska pre výcvik a výchovu poľných a zápoľných 

jednotiek vo výcvikovom období 1943/1944, zn. sp. 82  2/1  1  -  6. 
 - Smernice Veliteľstva vzdušných zbraní pre výcvik a výchovu vojskových jednotiek 

vzdušných zbraní vo výcvikovom období 1943/1944, zn. sp. 85  2/1  14. 
 - Program stanovený Veliteľstvom pozemného vojska pre výcvik jednotiek na boj 

zblízka, zn. sp. 85  2/1  15. 
 - Odborné smernice pre výcvik a výchovu pionierskeho a spojovacieho vojska, 

intendančnej, zdravotníckej a veterinárnej služby, zn. sp. 85  2/1  23. 
 - Program urýchleného výcviku v čate stanovený Veliteľstvom pozemného vojska, zn. 

sp. 85  2/2  6. 
 - Smernice Veliteľstva pozemného vojska pre výcvik jednotiek na boj proti útočnej 

vozbe, zn. sp. 85  2/4. 
 - Pokyny Veliteľstva pozemného vojska pre výcvik pomocného zdravotného 

personálu, zn. sp. 85  2/6. 
 - Veliteľský kurz 1942/1943 – námety na cvičenie č. 3 a ich vypracovanie veliteľmi 

jednotlivých druhov zbraní, zn. sp. 85  2/7. 
 - Smernice Veliteľstva zaisťovacej divízie na precvičenie jednotiek v poli z 2. júla 

1943, zn. sp. 85  2/1  22. 
 - Zriadenie Výcvikového veliteľstva obrany proti lietadlám od 1. novembra 1943, zn. 

sp. 85  2/12. 
 - Zriadenie Strediska pre výcvik vojenských psov v Bratislave od 1. marca 1943, zn. 

sp. 85  2/3  1  -  9. 
 - Stanovisko Nemeckého generála pri Ministerstve národnej obrany Slovenskej 

republiky k výcviku nováčikov Slovenskej armády v období 1942/1943, zn. sp. 85  2/2  
3, 10. 

 - Memorandum šéfa Nemeckej vojenskej misie na Slovensku gen. Schiepera 
k výcviku príslušníkov Slovenskej armády vo výcvikovom období 1943/1944, zn. sp. 
85  2/1  20. 

 Šk. č. 396, zn. sp. 85  1/2 -  85  2/5, 460 lis. (177  -  636) 
 Šk. č. 397, zn. sp. 85  2/5  2  -  86  1/2, 102 lis. (1  -  102) 
 
 
 
 



187 Branná výchova – personálne, organizačné a materiálne zabezpečenie činnosti 
veliteľstiev. 

 - Menovanie veliteľov a dôstojníkov brannej výchovy na Veliteľstve brannej výchovy 
v Banskej Bystrici a na oblastných veliteľstvách k 1. máju 1943, zn. sp. 86  1/3  6. 

 - Smernice Veliteľstva vzdušných zbraní pre brannopolitickú výchovu v podriadených 
jednotkách, zn. sp.  86  1/3  17. 

 _ Zoznamy dôstojníkov v zálohe a vo výslužbe, ktorí nemajú mobilizačné určenie 
a môžu pôsobiť v brannej výchove. 

 - Zriaďovanie továrenských veliteľstiev brannej výchovy. 
 Šk. č. 397, zn. sp. 86  1/3  -  86  1/3  35, 97 lis. (103  -  199) 
 
 
188 Menovanie vojenských atašé Slovenskej republiky v zahraničí a udelenie agrémentu 

vojenským atašé zo zahraničia v Bratislave. 
 Šk. č. 397, zn. sp. 87  2/2  -  88  3/1  3, 49 lis. (200  -  248) 
 
 
189 Výkazy zásob zbrojného materiálu a jeho dodávky poľným a zápoľným jednotkám 

v roku 1943. 
 - Výkazy zásob druhov zbraní, munície, výstroja, výzbroja a ušľachtilých kovov 

v Ústrednej zbrojnici, Zbrojnici I, Zbrojnici II a vo Vojenskom technickom 
a chemickom ústave. 

 - Výkazy zásob zbrojného materiálu vo vojskových jednotkách podriadených 
Veliteľstvu divíznej oblasti I a Veliteľstvu divíznej oblasti II. 

 - Výkaz zásob zbrojného materiálu a výstroja na Posádkovom veliteľstve 
Dnepropetrovsk k 10. januára 1943, zn. sp.  89  1/3  8. 

 - Hlásenia Veliteľstva divíznej oblasti I a II o zmenách zbrojného personálu 
v podriadených jednotkách, zn. sp.  89  2/4  3. 

 - Dodávka zbraní a munície pre Hlavné veliteľstvo žandárstva a pre roty Stráže obrany 
štátu. 

 Šk. č. 397, zn. sp.  89  1/2  -  89  2/6, 470 lis. (249  -  718) 
 
 
190 Objednávky zbraní, ich súčastí a munície pre Slovenskú armádu v zahraničí a ich 

pridelenie poľným a zápoľným jednotkám.  
 - Objednávka príslušenstva k 2 cm kanónu vz. 36 – Oerlikon pre Veliteľstvo 

vzdušných zbraní, zn. sp. 89  3/2  2. 
 - Protokol o prevzatí delostreleckého materiálu od Škodových závodov a.s. Plzeň pre 

Pluk útočnej vozby, zn. sp.  89  3/2  5, 6. 
 - Zmluva o kúpe 8 cm kanónov proti lietadlám a munície od firmy Krupp A.G. Essen 

pre Delostrelecký protilietadlový pluk, zn. sp. 89  3/2  7, 9. 
 - Objednávka protilietadlových kanónov pre Delostrelecký protilietadlový pluk vo 

firme Oerlikon Zurich, zn. sp.  89  3/2  14. 
 - Preberecie predpisy a vyúčtovanie 5000 ks guľometných hlavní zo Zbrojovky a.s. 

Brno, zn. sp.  89  4/2  3, 16. 
 - Objednávka 200 ks guľometných pištolí a zápis o ich prevzatí od Zbrojovky a.s. 

Brno, zn. sp.  89  5/2, 89  5/3  2. 
 - Zavedenie guľometnej pištole vz. 42 do výzbroje Slovenskej armády a ich pridelenie 

poľným a zápoľným jednotkám, zn. sp.  89  5/3  4, 8, 17. 



 - Systemizovanie automatických pištolí a granátov v spojovacích práporoch, zn. sp.  
89  5/5. 

 - Žiadosti vojskových jednotiek v zápolí o dodanie zbrojného materiálu 
a nedostatkových súčiastok, zn. sp.  89  3/2  11, 89  4/2  17. 

 - Zoznam zbraní uvoľnených OKW (Oberkomando der Wehrmacht) pre Rýchlu 
divíziu, Zaisťovaciu divíziu a vojskové jednotky v zápolí v 1. polroku 1943, zn. sp.  89  
4/2  18. 

 - Dodávka granátometov z Nemecka pre 1. pešiu divíziu a pre 2. pešiu divíziu, zn. sp.  
89  4/2  25, 29. 

 Šk. č. 398, zn. sp.  89  2/7  -  89  7/1, 534 lis.  (1  -  534) 
 
 
191 Úradný záznam s veliteľom II. oddielu delostreleckého pluku 31 stot. del. Miroslavom 

Nemčekom vo veci zničenia diel pri ústupových bojoch vo februári 1943 pri 
Krasnodare. 

 Šk. č. 398, zn. sp.  89  3/8, 10 lis. (535  -  544) 
 
 
192 Hlásenia a výkazy Veliteľstva divíznej oblasti I, Veliteľstva divíznej oblasti II, 

Veliteľstva vzdušných zbraní, Ústrednej zbrojnice, Zbrojnice I, Zbrojnice II 
a Vojenského technického a chemického ústavu o stave zásob zbrojného materiálu 
v roku 1943. 

 Šk. č. 399, zn. sp.  89  7/2  -  89  7/2  17, 527 lis. (1  -  527) 
 Šk. č. 400, zn. sp.  89  7/2  18  -  89  7/2  22, 127 lis. (1  -  127) 
 
 
193 Dodávky zbrojného materiálu pre poľné a zápoľné jednotky a zoznamy zrušeného 

zbrojného materiálu v roku 1943. 
 - Žiadosti o pridelenie zbrojného materiálu. Žiadosti podali: Veliteľstvo divíznej 

oblasti 1, Veliteľstvo divíznej oblasti 2, Veliteľstvo vzdušných zbraní, Ústredná 
zbrojnica, Zbrojnica I, Zbrojnica II, Letecký pluk, Delostrelecký pluk 11, Peší pluk 1, 
Peší pluk 2, Delostrelecký pluk 2, Spojovací prápor 1, Spojovací prápor 11, Jazdecký 
priezvedný oddiel 1, Pioniersky prápor 11, Vojenská akadémia, Východná pracovná 
skupina a Západná pracovná skupina Pracovného zboru národnej obrany. 

 - Zoznam dodaného zbrojného materiálu z nemeckých poľných skladov Rýchlej 
divízii a Zaisťovacej divízii v máji 1943, zn. sp.  89  7/7  1  -  5. 

 Šk. č. 400, zn. sp.  89  7/3  -  89  7/11  4, 368 lis. (128  -  495) 
 
 
194 Vojenské vyznamenania. 
 - Úprava spôsobu nosenia vojenských vyznamenaní a medailí, zn. sp.  90  1/1  2. 
 - Úprava udeľovania vojenských vyznamenaní a civilných radov slovenským a cudzím 

vojenským osobám, zn. sp.  90  1/1  3. 
 - Objednávky vyznamenaní a príslušenstva u výrobcov a ich dodanie vojenským 

útvarom. 
 Šk. č. 401, zn. sp.  90  1/1  -  90  1/4  2, 275 lis. (1  -  275) 
 
 
195 Návrhy na udelenie slovenských vojenských vyznamenaní príslušníkom nemeckej 

brannej moci a ostatných spojeneckých armád. 



 - Návrhy na vyznamenanie obsahujú zoznamy navrhnutých, stručné zdôvodnenie, 
odpis dekrétu o vyznamenaní a potvrdenia o prevzatí vyznamenania. 

 - Návrh na vyznamenanie príslušníkov Nemeckej vojenskej misie na Slovensku, zn. 
sp.  90  2/1  17, 19, 21. 

 - Návrh na vyznamenanie príslušníkov Nemeckej leteckej misie na Slovensku, zn. sp.  
90  2/1  25. 

 - Návrhy na vyznamenanie príslušníkov nemeckej brannej moci v poli od ministra 
národnej obrany Slovenskej republiky, veliteľa Rýchlej divízie a veliteľa Zaisťovacej 
divízie, zn. sp.  90  2/1  60, 70, 71, 80, 82, 86, 87, 95, 101, 102 

 Šk. č. 401, zn. sp.  90  2/1  -  90  2/1  112, 568 lis. (276  -  843) 
 
 
196 Udelenie slovenských vojenských vyznamenaní príslušníkom Slovenskej armády 

a príslušníkom spojeneckých armád. Udelenie zahraničných vojenských vyznamenaní 
príslušníkom Slovenskej armády. Návrhy na vyznamenanie väčšinou obsahujú aj 
stručnú charakteristiku činu, za ktorý sa vyznamenanie udeľuje. 

 - Vládne nariadenie o udeľovaní radu kniežaťa Pribinu, radu Slovenského kríža 
a medaile Slovenského kríža, zn. sp.  90  2/2. 

 - Udelenie vyznamenaní vyšším dôstojníkom Slovenskej armády: 
            gen. I. tr. Alexander Čunderlík, zn. sp.  90  2/2  2,  90  2/3  5 
 mjr. pech. Otto Klement, 90  2/3  10, 40 
 mjr. del. Eduard Schnek,  90  2/3  31 
 gen. II. tr.  Jozef Turanec, zn. sp.  90  2/3  43, 64, 103, 154 
 plk. aut. Benedikt Dúbravec, zn. sp.  902/3  44 
 pplk. gšt. Ján Krnáč, zn. sp.  90  2/3  44 
 pplk. gšt. Štefan Tatarko, zn. sp.  90  2/3  44 
 pplk. pech.  Michal Lokšík, zn. sp.  90  2/3  44 
 stot. duch. Alfonz Dilong, zn. sp.  90  2/3  58 
 plk. pech. Eduard Lifka, zn. sp.  90  2/3  59 
 plk. pech. František Krakovský, zn. sp.  90  2/3  65 
 gen. II. tr. Štefan Jurech, zn. sp.  90  2/3  96,  104, 129, 269 
 mjr. let. Ondrej Ďumbala, zn. sp.  90  2/3 112,  113 
 plk. pech. Mikuláš Markus, zn. sp.  90  2/3  145 
 plk. just. Fridrich Wirth, zn. sp.  90  2/3  174 
 mjr. útv. Ján Kovačovič, zn. sp.  90  2/3  180 
 stot. gšt.  Vojtech Višňovský, zn. sp.  90  2/3  180 
 pplk. let. Július Smutný, zn. sp.  90  2/3  180 
 pplk. gšt.  Viliam Talský, zn. sp.  90  2/3  241 
 stot. gšt. Štefan Murgaš, zn. sp.  90  2/3  241 
 stot. gšt. Ján Stanek, zn. sp.  90  2/3  248, 249 
 pplk. gšt. Emil Novotný, zn. sp.  90  2/3  249 
 plk. gšt. Karol Peknik, zn. sp.  90  2/3  249. 
 - Udelenie vyznamenaní príslušníkom Rýchlej divízie, zn. sp. 90  2/3  35, 52, 72, 73, 

86, 90. 
 - Udelenie vyznamenaní príslušníkom Zaisťovacej divízie, zn. sp.  90  2/3  3, 35, 72. 
 - Udelenie vyznamenaní príslušníkom vzdušných zbraní, zn. sp. 90  2/3  82, 169, 195. 
 - Zoznamy dôstojníkov MNO SR, vyšších veliteľstiev, vojskových jednotiek, 

vojenských škôl, útvarov služieb a Pracovného zboru národnej obrany, ktorý sa 
zúčastnili poľného ťaženia v ZSSR a nebolo im ešte udelené vyznamenanie, zn. sp.  90  
2/3  75. 



 - Udelenie nemeckých vojenských vyznamenaní vyšším dôstojníkom Slovenskej 
armády: 

 pplk. gšt. Ladislav Lavotha, zn. sp.  90  3/1  2 
 plk. pech. Pavol Kuna, zn. sp.  90  3/1  5 
 pplk. gšt. Alojz Ballay, zn. sp.  90  3/1  5 
 mjr. gšt. Jozef Parčan,  90  3/1  26 
 mjr. gšt. Ondrej Hreblay, zn. sp.  90  3/1  34 
 pplk. jazd. Jaroslav Kmicikievič, zn. sp.  90  3/1  71 
 pplk. gšt. Viliam Talský, zn. sp.  90  3/1  120 
 mjr. jazd. Július Nosko, zn. sp.  90  3/1  120 
 pplk.  pech.  Karol Heidler, zn. sp.  90  3/1  126. 
 - Udelenie nemeckej „Medaile východu“ Adolfom Hitlerom príslušníkom Slovenskej 

armády, zn. sp.  90  3/1  8, 14, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 
 - Udelenie nemeckých vojenských vyznamenaní nižším dôstojníkom, rotmajstrom, 

poddôstojníkom a strelníkom Slovenskej armády za poľné ťaženie v ZSSR, zn. sp.  90  
2/3  107,  90  3/1  3, 4,  5, 6, 9, 10, 19 až 136. 

 - Udelenie slovenských vojenských vyznamenaní príslušníkom Nemeckej leteckej 
misie na Slovensku a ďalším príslušníkom nemeckej armády, zn. sp.  90  3/1  112,  90  
2/3  198. 

 - Udelenie slovenských vojenských vyznamenaní príslušníkom bulharskej armády, zn. 
sp.  90  2/3  111, 90  2/5  1  -  6. 

 - Udelenie slovenských vojenských vyznamenaní príslušníkom talianskej  armády, zn. 
sp.  90  2/4  1  -  5. 

 - Udelenie slovenských vojenských vyznamenaní príslušníkom japonskej armády, zn. 
sp.  90  2/6  1, 2. 

 - Udelenie slovenských vojenských vyznamenaní príslušníkom chorvátskej armády, 
zn. sp.  90  2/7  1  -  5. 

 - Udelenie slovenských vojenských vyznamenaní príslušníkom rumunskej armády, zn. 
sp. 90  2/8  1  -  14. 

 - Udelenie chorvátskych vojenských vyznamenaní príslušníkom Slovenskej armády, 
zn. sp.  90  3/2  1  -  19. 

 - Udelenie rumunských vojenských vyznamenaní príslušníkom Slovenskej armády, zn. 
sp.  90  3/3  1  -  15. 

 - Udelenie bulharských vojenských vyznamenaní príslušníkom Slovenskej  armády, 
zn. sp. 90  3/4  1  -  8. 

 Šk. č. 402, zn. sp.  90  2/2  -  90  2/3  200, 1089 lis. (1  -  1089) 
 Šk. č. 403, zn. sp.  90  2/3  201  -  90  2/8  14, 715 lis.  (1  -  715) 

Šk. č. 404, zn. sp.  90  2/9  -  90  4/9, 918 lis. (1  -  918) 
 
   
197 Žiadosti Pešieho pluku 1 a 4, Delostreleckého pluku 1, Delostreleckého 

protilietadlového pluku, Pionierskeho práporu 1, Spojovacieho práporu vzdušných 
zbraní, Zdravotníckeho skladu L. Mikuláš, Posádkového veliteľstva Bratislava, 
Záchytného strediska v Žiline a Prešove a Pracovného zboru národnej obrany 
o pridelenie vozatajského materiálu. 

 Šk. č. 405, zn. sp.  91  2/2  -  91  3/8, 77 lis.  (1 –  77) 
 
 
 



198 Internačný tábor pre francúzskych a srbských vojnových zajatcov v Humennom – 
prevzatie do správy Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky. 

 Šk. č. 405, zn. sp.  92  2/2  -  92  3/2, 7 lis. (78  -  84) 
 
 
199 Smernice Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky na povolávanie 

dôstojníkov v zálohe do činnej vojenskej služby. 
 Šk. č. 405, zn. sp.  93  1/1  -  93  1/1  4, 12 lis. (85  -  96) 
 
 
200 Povolávanie príslušníkov nemeckej národnej skupiny na Slovensku do služby 

v Slovenskej armáde a ich uvoľňovanie zo služby v Slovenskej armáde pre vstup do 
Waffen Schutzstaffel (zbrane SS). 

 Šk. č. 405, zn. sp. 93  1/2  -  93  1/3  9, 176 lis. (97  -  272) 
 
 
201 Dôstojníci a poddôstojníci v zálohe – nariadenia Ministerstva národnej obrany 

Slovenskej republiky o povolávaní a prepúšťaní z činnej služby, udeľovanie výnimiek, 
hlásenia doplňovacích okresných veliteľstiev a vojenských útvarov v zápolí o zmenách 
v priebehu výkonu činnej služby. 

 - Hlásenia o zmenách trvalého bydliska dôstojníkov v zálohe. 
 - Hlásenia o vykonávaní činnej služby v zápolí a v poli (zoznamy podľa kmeňových 

útvarov s dátumom nástupu činnej služby, odchodu a príchodu z poľa). 
 - Hlásenia kmeňových útvarov o prepustení záložných dôstojníkov z činnej služby 

a individuálne žiadosti záložných dôstojníkov o prepustenie z činnej služby. 
 - Výzva k pilotom v zálohe na dobrovoľný vstup do činnej služby a hlásenia o nástupe 

dobrovoľníkov, zn. sp.  93  2/8  1, 2. 
 Povolanie dôstojníkov v zálohe do činnej služby a ich odoslanie do poľa, zn. sp.  93  

3/8  1, 2, 3, 343, 568, 592. 
 - Povolanie lekárov – dôstojníkov v zálohe do činnej služby a ich pridelenie k poľným 

jednotkám, zn. sp.  93  2/3  1  -  213, 93  2/5  1  -  31. 
 - Udeľovanie výnimiek z povolávania dôstojníkov a poddôstojníkov v zálohe do 

činnej služby počas brannej pohotovosti štátu. 
 - Zoznam členov Slovenského snemu, ktorí sú uvoľnení z povolania do vojenskej 

činnej služby počas brannej pohotovosti štátu, zn. sp.  93  2/4. 
 - Zoznam okresných veliteľov brannej výchovy (dôstojníci v zálohe), ktorí 

nepodliehajú povolaniu do činnej služby počas brannej pohotovosti štátu, zn. sp.  93  
2/7  21. 

 Šk. č. 405, zn. sp. 93  1/4  -  93  2/3  34, 381 lis. (273  -  653) 
 Šk. č. 406, zn. sp. 93  2/3  36  -  93  2/7  20, 755 lis. (1  -  755) 
 Šk. č. 407, zn. sp. 93  2/7  21  -  93  3/8  245, 726 lis. (1  -  726) 
 Šk. č. 408, zn. sp. 93  3/8  246  -  93  3/8  480, 717 lis. (1  -  717) 
 Šk. č. 409, zn. sp. 93  3/8  481  -  93  3/95, 692 lis. (1  -  692) 
 Šk. č. 410, zn. sp. 93  3/96  -  93  3/130  190, 718 lis. (1  -  718) 
 Šk. č. 411, zn. sp. 93  3/130  191  -  93  4/7, 356 lis. (1  -  356) 
 
 
 
 
 



202 Vojenská zdravotnícka služba v poli a zápolí.       
 - Hlásenia vyšších veliteľstiev, posádkových veliteľstiev, vojenských nemocníc, 

Vojenského zdravotníckeho skladu a jednotlivých vojenských útvarov v zápolí 
o zmenách v stave zdravotníckeho personálu. 

 - Hlásenia Veliteľstva divíznej oblasti 1, Veliteľstva divíznej oblasti 2, Vojenskej 
nemocnice 1, Vojenskej nemocnice 2, Vojenskej nemocnice 11 a Vojenského 
zdravotníckeho skladu o stave vybavenosti zdravotníckym materiálom a liečivami, zn. 
sp. 94  3/4  1  -  63. 

 - Menovanie šéflekárov a veliteľov zdravotníckych jednotiek, prideľovanie 
a premiestňovanie lekárov v zápoľných útvaroch, zn. sp.  94 1/2  40, 132, 133, 142, 
166, 186. 

 - Personálne obsadenie a zabezpečenie zdravotníckej služby v jednotkách vzdušných 
zbraní v poli a zápolí, zn. sp. 94  1/2  84, 94, 94  2/5  2. 

 - Mesačné hlásenia lekární Vojenskej nemocnice 1, Vojenskej nemocnice 2, Vojenskej 
nemocnice 11 a Vojenského zdravotníckeho skladu o počte zdravotníckeho personálu, 
zn. sp. 94  1/3  1  -  57. 

 - Hlásenia vojenských nemocníc, vojenských kúpeľných ústavov a vojenských 
sanatórií o počte voľných a obsadených postelí, zn. sp.  94  3/2  1  -  243. 

 - Hlásenia o onemocnení vojenských gážistov a povolenia na ich liečenie vo 
vojenských kúpeľoch a sanatóriách, zn. sp. 94  6/2  -  94  6/89. 

 - Žiadosti vojenských zdravotníckych zariadení a vojenských útvarov v poli a zápolí 
o pridelenie zdravotníckeho materiálu a liečiv, zn. sp.  94  4/6  1  -  285. 

 - Hygienické opatrenia vo vojenských útvaroch v poli a zápolí a pridelenie 
hygienického výstroja jednotkám, zn. sp.  94  8/2. 

 - Návrh organizácie vojenského zdravotníctva (sanitné vojsko), zn. sp.  94  1/4  33. 
 - Návrh Veliteľstva pozemného vojska na zriadenie záložnej vojenskej nemocnice, zn. 

sp.  94  3/10. 
 - Návrh zriadenia Vojenského psychotechnického ústavu, zn. sp.  94  3/6. 
 - Zdravotnícke zabezpečenie III. armádnych lyžiarskych pretekov a  IV. národných 

lyžiarskych majstrovstiev Slovenskej republiky v roku 1943, zn. sp.  94  1/6  2, 3. 
 - Zdravotnícka služba v Rýchlej divízii a v 1. pešej divízii. 
 + Výmena lekárov a dôstojníkov pomocného zdravotníctva v Rýchlej divízii a 1. pešej 

divízii, zn. sp.  94  1/2  53, 122, 139, 146, 171, 179, 196,  94  1/3  32, 54,  94  1/11  11. 
 + Postavenie motorizovanej poľnej nemocnice pre Rýchlu divíziu, 94  3/3  1  -  3. 
 + Situačné hlásenie o dislokácii a činnosti zdravotníckych jednotiek Rýchlej divízie za 

mesiac máj 1943, zn. sp. 94  1/10  7. 
 - Zdravotnícka služba v Zaisťovacej divízii, 2. pešej divízii a Technickej brigáde. 
 + Prehľad zadelenia lekárov od novembra 1942 do novembra 1943, zn. sp. 94  1/2  5, 

20, 47, 57, 95, 114, 182. 
 + Výmena lekárov a zdravotníckeho personálu, zn. sp.  94  1/2  71, 122, 126, 168, 195, 
 94 1/3  18, 31, 54,  94   1/11  11. 
 + Mesačné výkazy činnosti zdravotníckych jednotiek od decembra 1942 do októbra 

1943, zn. sp.  94  1/10  1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 Šk. č. 411, zn. sp.  94  1/2  -  94 1/2  203, 319 lis. (357  -  675) 
 Šk. č. 412, zn. sp.  94  1/3  -  94  3/2  120, 688 lis. (1  -  688) 
 Šk. č. 413, zn. sp.  94  3/2  121  -  94  4/5  58,  824 lis. (1  -  824) 
 Šk. č. 414, zn. sp.  94  4/6  -  94  4/6  220, 935 lis. (1  -  935) 
 Šk. č. 415, zn. sp.  94  4/6  221  -  94  6/17  2, 817 lis. (1  -  817) 
 Šk. č. 416, zn. sp.  94  6/18  -  94  9/3, 466 lis. (1  -  466) 
 



 
203 Činnosť vojenských informátorov (informačných dôstojníkov) na doplňovacích 

okresných veliteľstvách, posádkových veliteľstvách a posádkových správach. 
 - Pokyny MNO SR pre činnosť informačných dôstojníkov a hlásenia doplňovacích 

okresných veliteľstiev, posádkových veliteľstiev a posádkových správ o aktivizácii ich 
činnosti, zn. sp.  95  1/1  1  -  6. 

 - Mesačné hlásenia informačných dôstojníkov o činnosti od januára 1943 do októbra 
1943, zn. sp.  95  1/1  3, 15, 16, 18, 20, 22, 23. 

 - Žiadosti rodinných príslušníkov vojakov, ktorí nastúpili službu v poli o ich osude 
(padnutie, zajatie, nezvestnosť). 

 Šk. č. 416, zn. sp.  95  1/1  -  95  1/1  15, 230 lis. (467  -  696) 
 Šk. č. 417, zn. sp.  95  1/1  16  -  95  1/4,  451 lis. (1  -  451) 
 
 
204 Vyjadrenie Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky k plánom ťažby dreva 

v štátnych a súkromných lesoch. 
 Šk. č. 417, zn. sp.  96  3/2  -  96  3/7, 18 lis. (452  -  469) 
 
 
205 Návrhy zákonov, vládnych nariadení s mocou zákona a vládnych nariadení, ktoré boli 

dané na pripomienkovanie Ministerstvu národnej obrany v roku 1943. Jednotlivo sú 
uvedené návrhy iniciované Ministerstvom národnej obrany Slovenskej republiky a tie, 
ktoré sa týkajú armády, obrany štátu a ochrany civilného obyvateľstva. 

 - Osnova nariadenia s mocou zákona o úprave niektorých právnych pomerov osôb, 
ktorým bol povolený vstup do zbraní SS (Schutzstaffel) a ich príslušníkov, zn. sp. 97  
2/2  3. 

 - Osnova nariadenia s mocou zákona o povinnosti civilného obyvateľstva zadovážiť si 
plynovú masku, zn. sp.  97  2/2  8. 

 - Osnova vládneho nariadenia, ktorým sa určujú náhrady za používanie dopravných 
prostriedkov pre vojenské účely, zn. sp.  97  2/2  11. 

 - Osnova zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia o hodnostiach 
vojenských a žandárskych osôb, zn. sp.  97  2/2  12. 

 - Osnova zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon  o obrane štátu, zn. sp. 97  2/2  13, 
19, 21. 

 - Osnova vládneho nariadenia s mocou zákona o zriadení Vojenského 
vysokoškolského internátu, zn. sp.  97  2/2  24. 

 - Návrh zákona o odčerpaní vojnových ziskov a o zistení a odvedení vojnovej dane 
zárobkových podnikov a o vojnových prirážkach k dani pozemkovej a domovej dani 
triednej, zn. sp. 97  2/2  28, 31. 

 - Návrh vládneho nariadenia na vykonanie ustanovenia § 3 ods. 1 Ústavného zákona 
o vysťahovaní Židov, zn. sp. 97  2/2  35. 

 - Vládny návrh zákona o prechodnom núdzovom ubytovaní obyvateľstva ohrozeného 
leteckými útokmi, zn. sp.  97  2/2  49. 

 - Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona 
o vojenských zaopatrovacích platoch a niektoré ustanovenia s týmto zákonom 
súvisiace, zn. sp.  97  2/2  59. 

 - Osnova vládneho nariadenia o vykonaní niektorých ustanovení Zákona o Slovenskej 
pracovnej službe, zn. sp.  97  2/2  69, 70, 71. 



 - Návrh vládneho nariadenia o úprave platových a niektorých služobných pomerov 
hlavného veliteľa, veliteľov a veliteľov čakateľov Slovenskej pracovnej služby, zn . 
sp.  97  2/2  72, 92. 

 - Návrh zákona o náhrade škôd spôsobených nepriateľskými bojovými činmi, zn. sp.  
97  2/2  95. 

 - Návrh zákona, ktorým sa menia, dopĺňajú a zrušujú niektoré ustanovenia nariadenia 
o právnom postavení Židov, zn. sp. 97  2/2  114. 

 Šk. č. 417, zn. sp.  97  2/2  -  97  2/2  29, 264 lis. (470  -  733) 
 Šk. č. 418, zn. sp.  97  2/2  30  -  97  2/2  60, 505 lis. (1  -  505) 
 Šk. č. 419, zn. sp.  97  2/2  61  -  97  2/2  96, 433 lis. (1  -  433) 
 Šk. č. 420, zn. sp.  97  2/2  97  -  97  2/2  119,  441 lis. (1  -  441) 
 Šk. č. 421, zn. sp.  97  2/2  120  -  97  2/2  141, 340 lis. (1  -  340) 
 
 
206  Osobné vestníky Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky a dôverné 

osobné vestníky MNO SR z roku 1943. 
 - Osobné vestníky číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 / 1943 obsahujú povýšenie dôstojníkov 

a rotmajstrov z povolania, povýšenie dôstojníkov, dôstojníckych zástupcov 
a poddôstojníkov v zálohe, povýšenie dôstojníkov, dôstojníckych zástupcov 
a ašpirantov v prezenčnej službe. 

 - Dôverné osobné vestníky číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 / 1943 obsahujú 
menovanie dôstojníkov do funkcií, priznanie hodnosti bývalým dôstojníkom v zálohe, 
preloženie dôstojníkov  a rotmajstrov do iných stavovských skupín, premiestnenie 
dôstojníkov a rotmajstrov zo služobných dôvodov, prepožičanie služobných miest 
dôstojníkom, preloženie dôstojníkov a rotmajstrov do výslužby a do skupiny mimo 
činnú službu, odňatie hodnosti dôstojníkom a rotmajstrom, prepustenie dôstojníkov do 
zálohy a z brannej moci, povolenie zmeny priezviska, zoznam padlých a zomrelých 
dôstojníkov a rotmajstrov v poli, súdne rozsudky nad dôstojníkmi a rotmajstrami. 

 Šk. č. 422, zn. sp.  97  3/1  -  97  3/2  2, 674 lis. (1  -  674) 
 Šk. č. 423, zn. sp. 97  3/2  3  -  97  3/2  12, 751 lis. (1  -  751)   
 
 
207 Vecné vestníky a registre k vestníkom Ministerstva národnej obrany Slovenskej 

republiky z roku 1943. 
 - Koncepty doplnkov na uverejnenie vo vecnom vestníku. 
 - Dôverné vecné vestníky číslo 1, 2, 3, 4 / 1943. 
 - Žiadosti vojenských útvarov v zápolí o zasielanie osobných a vecných vestníkov. 
 - Opravy v osobných a vecných vestníkoch. 
 - Menný register k Osobnému vestníku MNO SR roč. IV  -  1942 a k Dôvernému 

osobnému vestníku roč. III  -  1942. 
 Šk. č. 424, zn. sp.  97  3/3  -  97  3/7  2, 208 lis. (1  -  208) 
 
 
208  Materiálne rozkazy Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky z roku 1943. 
 - Materiálny rozkaz č. 1/1943 – smernice na vedenie evidencie materiálu vo 

vojenských útvaroch v zápolí. 
 - Materiálny rozkaz č. 2/1943 – smernice na vedenie evidencie materiálu, vyžadovanie 

materiálu, odsun a prísun materiálu v poli. 
 - Materiálny rozkaz č. 3/1943 – smernice na sústreďovanie, materiálne vybavenie 

a odsun vojsk zo zázemia k poľným jednotkám. 



 - Materiálny rozkaz č. 10 – smernice pre postup pri zadávaní objednávok materiálu pre 
vojenskú správu. 

 Šk. č. 424, zn. sp.  97  4/2  -  97  4/2  12, 203 lis. (209  -  411) 
 
 
209 Rozkazy a situačné hlásenia Rýchlej divízie a 2. pešej divízie (Technickej brigády). 
 - Zoznam trvale platných rozkazov Veliteľstva rýchlej divízie, zn. sp. 97  4/3. 
 - Dôverný rozkaz veliteľa Rýchlej divízie gen. Št. Jurecha z 20. a 21. XI. 1942 – 

vyznamenanie príslušníkov divízie v poli, zn. sp.  97  4/3  2. 
 - Osobitný rozkaz veliteľa Rýchlej divízie gen. Št. Jurecha o obnovení disciplíny z 22. 

II. 1943, zn. sp.  97  4/3  4. 
 - Situačné hlásenie 2. pešej divízie za mesiac september 1943, zn. sp.  97  4/2  13. 
 - Osobitné dôverné rozkazy veliteľa 2. pešej divízie plk. gšt. R. Pilfouska zo 6. a 10. 

VIII. 1943  -  potrestanie dôstojníkov, zn. sp.  97  4/3  10, 11. 
 - Materiálny rozkaz Technickej brigády č. 1 z 5. XI. 1943  -  zbrojné, technické, 

dopravné, intendančné a zdravotnícke zabezpečenie činnosti brigády v Taliansku, zn. 
sp.  97  4/3  12. 

 - Situačné hlásenie Technickej brigády za mesiac november 1943 z Talianska, zn. sp.  
97  3/4 13. 

 Šk. č. 424, zn. sp.  97  4/2  13  -  97  4/3  13, 53 lis. (412  -  464) 
 
 
210 Armádne rozkazy veliteľa armády generála Ferdinanda Čatloša zo 4. júla, 10. júla 

a 10. augusta 1941. Vyznamenanie, povýšenie a potrestanie príslušníkov Slovenskej 
armády počas poľného ťaženia v ZSSR. 

 Šk. č. 424, zn. sp.  97  4/3  3, 13 lis. (465  -  477) 
 
 
211 Výpisy z rozkazov Veliteľstva pozemného vojska, Veliteľstva divíznej oblasti 1 a 2 

pre Záchytné stredisko Žilina, Záchytné stredisko Prešov a Rekreačné stredisko 
Smrekovica. 

 Šk. č. 424, zn. sp.  97  4/4, 6 lis. (478  -  483) 
 
 
212 Dodatok k nariadeniu veliteľa armády generála Ferdinanda Čatloša z 1. februára 1942 

o neprístojnostiach, ktorých sa dopúšťajú príslušníci Slovenskej armády. 
 Šk. č. 424, zn. sp.  97  4/5  -  97  4/5  2.  14 lis. (484  -  497) 
 
 
213 Nariadenie Veliteľstva vzdušných zbraní o vedení evidencie leteckého a v letectve 

používaného materiálu so zoznamom tohto materiálu. 
 Šk. č. 424, zn. sp.  97  4/6, 18 lis. (498  -  515) 
 
 
214 Vojenský zemepisný ústav – plán terénnych prác v roku 1943 a príprava spracovania 

streleckej mapy pre OKW (Hlavné veliteľstvo nemeckej brannej moci). 
 Šk. č. 424, zn. sp.  98  2/2  -  98  5/3, 15 lis. (516  -  530) 
 
 



215 Program návštevy prezidenta ThDr. Jozefa Tisu v Prešove v dňoch 4. a 5. septembra 
1943 a organizačné zabezpečenie účasti vojska. 

 Šk. č. 424, zn. sp.  99  3/2,  9 lis. (531  -  539) 
 
 
 
 R O K       1  9  4  4 
 
 
216 Opatrenia vlády Slovenskej republiky, Ministerstva národnej obrany a Ministerstva 

vnútra na likvidáciu ozbrojených záškodníkov (partizánov) a ochranu vojenských 
a civilných objektov v období január  -  august 1944. 

 - Uznesenie vlády Slovenskej republiky zo dňa 23. VIII. 1944 o vybavení 
intervenčných jednotiek na boj s partizánmi motorovými vozidlami, zn. sp.  1  1/2   7. 

 - Opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky proti ozbrojeným bandám na 
východnom Slovensku, zn. sp.  1  1/3  2. 

 - Nariadenie náčelníka štábu Veliteľstva pozemného vojska v B. Bystrici pplk. gšt.  
Jána Goliana z 28. VIII. 1944 o pohotovosti vojenských posádok, zn. sp.  1  2/1. 

 - Hlásenia Veliteľstva pozemného vojska v B. Bystrici, Veliteľstva divíznej oblasti 2 
v Prešove, veliteľov posádok a vojskových jednotiek o zásahoch asistenčných 
jednotiek proti ozbrojeným civilistom (partizánom) na východnom a strednom 
Slovensku do 30. VIII. 1944. 

 Šk. č. 425, zn. sp.  1  1/2 -  1  2/3,  48 lis. (1  -  48) 
 
 
217 Automobilový materiál pre vojenské útvary v poli, zápolí a Domobranu – hlásenia, 

výkazy, žiadanky, objednávky a účtovné doklady. 
 - Výkazy počtu vodičov a automobilových špecialistov vo vojenských útvaroch 

v zápolí. 
 - Prideľovanie motorových vozidiel vyšším veliteľstvám a vojenským útvarom 

v zápolí. 
 - Žiadosti dôstojníkov a rotmajstrov o povolenie používať vlastné motorové vozidlo na 

služobné účely. 
 - Hlásenia a výkazy o stave automobilového materiálu vo vojenských útvaroch 

v zápolí. 
 - Hlásenia a výkazy o evidovaných civilných motorových vozidlách pre mobilizačné 

účely. 
 - Dodávka tankov LT – 38 a traktorov pre Pluk útočnej vozby v Martine, zn. sp.  2  

2/19  3,7. 
 - Vybavenie vojenských jednotiek automobilovou technikou pre boj proti 

záškodníkom (partizánom), zn. sp.  2  2/20  3. 
 - Automobilový materiál pre Technickú brigádu, pridelenie motorových vozidiel, 

pravidlá používania motorových vozidiel v priestore nasadenia brigády, zoznamy 
motorových vozidiel a automobilového personálu, zn. sp. 2  1/1  2, 2  2/3, 2  2/31   3, 

 2  2/5  1  -  6, 7, 9  -  11, 16, 17. 
 - Nariadenia Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky (minister Štefan 

Haššík) a situačné hlásenia vojenských útvarov o stave vybavenosti automobilovou 
technikou a materiálom po 1. septembri 1944, zn. sp. 2  1/3  25, 2  1/6, 2  2/4  43, 49, 

 2  2/28  5, 2  2/64, 2  1/3  21, 24, 27. 



 - Nariadenia MNO o obnovení činnosti niektorých automobilových jednotiek po 1. 
septembri 1944, zn. sp. 2  1/3  23, 2  2/18  4. 

 - Hlásenia o zaberaní vojenských a civilných motorových vozidiel nemeckou brannou 
mocou na Slovensku a žiadosti o ich uvoľnení pre slovenskú brannú moc, zn. sp.  2  
2/27  1, 2, 3,  2  2/65  1, 3,  2  2/58. 

 - Rozkaz ministra národnej obrany Štefana Haššíka zo dňa 15. XI. 1944 o zriadení 
identifikačných komisií za účelom identifikácie padlých a zomrelých v bojoch na 
strednom Slovensku po 1. septembri 1944, zn. sp.  2  4/3  40. 

 - Vybavenie jednotiek Domobrany automobilovou a obrnenou technikou potrebnou 
pre ich nasadenie do bojov na povstaleckom území a proti Červenej armáde, zn. sp. 

 2  2/19  15,  4  4/3  43, 47. 
 Šk. č. 425, zn. sp. 2  1/1  -  2  2/58, 723 lis. (50  -  772) 
 Šk. č. 426, zn. sp. 2  2/59  -  2  5/2, 818 lis.  (1  -  818) 
 
 
218 Agenda vo veci uvoľňovania vojakov, ktorí sú v civilnom povolaní baníkmi 

z prezenčnej a výnimočnej činnej vojenskej služby na prácu v uhoľných a rudných 
baniach na Slovensku. 

 Šk. č. 427, zn. sp.  3  2/1  -  3  2/5, 319 lis. (1  -  319) 
 
 
219 Objednávky kovového materiálu  (polotovary zo železa a farebných kovov ) na 

Najvyššom úrade zásobovania, u domácich a zahraničných firiem a jeho prideľovanie 
pre vojenské útvary, zbrojársky priemysel a Veliteľstvo opevňovacích prác. 

 Šk. č. 427, zn. sp.  3  3/2  -  3  3/2  32, 100 lis. (320  -  419) 
 
 
220 Služobné cesty vojenských gážistov, záložných dôstojníkov a poddôstojníkov v činnej 

službe, mužstva v prezenčnej službe a civilných zamestnancov vojenskej správy 
v tuzemsku, do zahraničia a k poľným jednotkám. 

 - Rozhodnutia MNO SR o vydaní cestovných pasov a cestovných rozkazov vojenským 
osobám na služobné cesty do zahraničia a zoznamy týchto osôb.  

 - Mesačné hlásenia vojenských útvarov v zápolí o služobných cestách svojich 
príslušníkov v tuzemsku. 

 - Žiadosti podnikov dôležitých pre obranu štátu o povolenie služobných ciest ich 
zamestnancov do zahraničia. 

 - Nariadenia MNO SR (minister Št. Haššík) a hlásenia podriadených zložiek 
o služobných cestách po 1. septembri 1944, zn. sp. 4  1/5, 4  2/25  16 -  30, 4  2/34  -  4  
2/37. 

 - Služobná cesta funkcionárov MNO SR dňa 11. novembra 1944 na bývalé Veliteľstvo 
pozemného vojska v B. Bystrici za účelom prevozu dokumentácie do Bratislavy, zn. 
sp. 4  2/25  24. 

 - Služobné cesty k 1. pešej divízii do Rumunska, zn. sp. 4  2/12, 4  3/3. 
 Šk. č. 427, zn. sp.  4  1/2  -  4  2/10  2, 271 lis. (420  -  690) 
 Šk. č. 428, zn. sp.  4  2/11  -  4  3/3, 161 lis. (1  -  161) 
 
 
221 Opravy prístupových ciest k vojenským objektom a stavba pristávacích mostíkov na 

Dunaji v Bratislave pre dopravu kompou. 
 Šk. č. 428, zn. sp.  5  2/2  -  5  3/2  2, 18 lis. (162  -  179) 



222 Hlásenia a výkazy vojenských útvarov v zápolí, Technickej brigády a Domobrany 
o počte, technickom stave a potrebe bicyklov a motocyklov. 

 Šk. č. 428, zn. sp.  6  3/2  -  6  4/2, 66 lis. (180  -  245) 
 
 
223 Dodávky delostreleckého materiálu jednotkám v zápolí a v poľnej armáde na 

východnom Slovensku do 1. septembra 1944. Zriaďovanie, vyzbrojovanie a bojové 
nasadenie delostreleckých jednotiek Domobrany po 1. septembri 1944. 

 - Hlásenia o postavení a vyzbrojení motorizovanej húfnicovej batérie v Žiline, jej 
začlenení do zostavy Pancierovej divízie TATRA a bojovom nasadení od 25. X. 1944. 

 -  Hlásenie o odzbrojení Delostreleckého pluku 12 a Pešieho pluku 1 v Kežmarku dňa 
1. septembra 1944 nemeckou armádou. 

 - Nariadenie ministra národnej obrany Št. Haššíka o zrušení Delostreleckého pluku 11 
v Žiline a zriadení 1. delostreleckej batérie Domobrany v Žiline dňom 30. XI. 1944. 

 - Návrh na zriadenie 2. delostreleckej batérie Domobrany a vytvorenie 
Delostreleckého oddielu Domobrany v Žiline. 

 - Žiadosti delostreleckých jednotiek v zápolí a v poľnej armáde na východnom 
Slovensku o dodanie delostreleckého materiálu. 

 Šk. č. 428, zn. sp. 7  1/1  -  7  3/2  2, 54 lis. (246  -  299) 
 
 
224 Dodávky zbrojného, leteckého, automobilového  a výstrojného materiálu, špeciálnych 

strojov a súčiastok pre Slovenskú armádu zo zahraničných a tuzemských firiem. 
 - Zriadenie materiálnej komisie Vojenskej správy MNO SR dňom 19. I. 1944 na 

vedenie evidencie zbrojného materiálu dodaného pre Slovenskú armádu z Nemecka na 
objednávku číslo 45  48 Taj. III/1-1943, program EICHE (DUB), zn. sp. 8 2/1. 

 - Hlásenia Ústrednej zbrojnice, Zborového pionierskeho parku, Veliteľstva vzdušných 
zbraní, Automobilového práporu 11, Delostreleckého protilietadlového pluku 
a Zborového spojovacieho parku o prevzatí dodávok z Nemecka v rámci programu 
EICHE. 

 - Hlásenia vojenského a leteckého atašé Slovenskej republiky v Berlíne gen. 
Augustína Malára o vybavovaní dodávok zbrojného materiálu v rámci programu 
EICHE. 

 - Objednávky Veliteľstva vzdušných zbraní v Trenčíne na dodanie lietadiel, leteckých 
motorov a leteckého materiálu z nemeckých firiem, zn. sp.  8  2/2  1  -  18. 

 - Objednávky na dodanie zbrojného a výstrojného materiálu, strojov a súčiastok pre 
Slovenskú armádu z tuzemských firiem. 

 - Povolenie Vojenskej správy MNO SR pre 2. technickú divíziu v Taliansku nakúpiť 
motorové vozidlá od tamojších firiem. 

 Šk. č. 428, zn. sp.  8  -  8  2/1  137, 367 lis. (300  -  666) 
 Šk. č. 429, zn. sp.  8  2/1  138  -  8  3/2, 143 lis. (1  -  143) 
 
 
225 Premiestňovanie a evakuácia vojenských orgánov, civilných úradov, civilného 

obyvateľstva, hnuteľného majetku a dôležitého materiálu z miest a oblastí ohrozených 
bombardovaním a bojovými operáciami na približujúcom sa fronte. 

 - Evakuácia vojenských orgánov a útvarov do 1. septembra  1944 – zložky 
Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky, vojenské justičné orgány, 
doplňovacie okresné veliteľstvá v Bratislave a Trnave, Vojenský zemepisný ústav 
Bratislava, Vojenský technický a chemický ústav Zemianske Kostoľany. 



 - Evakuácia vojenských a civilných orgánov, civilného obyvateľstva a majetku po 1. 
septembri 1944. 

 + Veliteľstva vzdušných zbraní z Trenčína do Bratislavy a Doplňovacieho okresného 
veliteľstva z Prešova do Liptovského Mikuláša. 

 + Hlásenia Ústrednej evakuačnej kancelárie v Prešove o evakuácii obyvateľstva, 
majetku a materiálu z podkarpatských oblastí a Šarišsko-zemplínskej župy. 

 + Zriadenie Evakuačnej kancelárie pre južné Slovensko vo Zvolene dňom 12. XII. 
1944. 

 Šk. č. 429, zn. sp.  9  2/1  -  9  2/16, 328 lis. (144  -   472) 
 
 
226 Agenda o udelení a odňatí slovenského štátneho občianstva vojenským osobám 

a civilným zamestnancom vojenskej správy, ktorí sú pôvodom príslušníkmi iných 
národov (Česi, Ukrajinci, Maďari a ďalší). 

 Šk. č. 429, zn. sp.  9  3/1  -  9  3/17, 54 lis. (473  -  526) 
 
 
227 Zriadenie Veliteľstva starostlivosti o utečencov (VSU) v Bratislave dňom 29. júla 

1944 a hlásenia o počte prijatých utečencov (z Poľska, Ukrajiny, Ruska), zabezpečení 
ubytovania, stravovania a zdravotníckej starostlivosti. 

 Šk. č. 429, zn. sp. 9  4/1  -  9  4/2  7, 107 lis. (527  -  633) 
 
 
228 Hlásenia o činnosti a personálnom obsadení doplňovacích okresných veliteľstiev 

v roku 1944. 
 - Hlásenia doplňovacích okresných veliteľstiev v B. Bystrici, Brezne, Michalovciach, 

Nitre, Prešove, Ružomberku, Spišskej Novej Vsi, Trnave, Trenčíne, Topoľčanoch 
a Žiline o personálnom obsadení k 1. I. a k 1. VII. 1944. 

 - Smernice MNO SR pre povyšovanie v Slovenskej armáde za brannej pohotovosti 
štátu z 21. mája 1944, zn. sp.  10  3/1  2. 

 - Hlásenia doplňovacích okresných veliteľstiev Bratislava, Nitra, Prešov, Ružomberok, 
Spišská Nová Ves, Trnava, Trenčín, Topoľčany a Žilina o činnosti veliteľstiev a ich 
personálnom obsadení po 1. septembri 1944. 

 - Hlásenie o úteku veliteľa Doplňovacieho okresného veliteľstva v Nitre pplk. Jána 
Černeka na povstalecké územie, zn. sp.  10  2/6  3. 

 - Zriadenie evidenčnej a početnej správy 1. pešieho pluku a 2. pešieho pluku 
Domobrany pri Doplňovacom okresnom veliteľstve v Trnave a Trenčíne, zn. sp.  10  
2/9  5. 

 Šk. č. 430, zn. sp.  10  2/1  -  10  2/13  4, 222 lis. (1  -  222) 
 
 
229 Smernice pre povyšovanie v Slovenskej armáde za brannej pohotovosti štátu z 1. mája 

1944. 
 Šk. č. 430, zn. sp.  10  3/1  2, 10 lis. (224  -  233) 
 
 
230 Hlavné, dodatočné a opätovné odvody osôb podliehajúcich brannej povinnosti v roku 

1944. 
 - Smernice MNO SR na vykonanie opätovných odvodov vojenských osôb narodených 

v rokoch 1904  -  1922 z  22. VI. 1944. 



 - Hlásenia doplňovacích okresných veliteľstiev o počte osôb povinných dostaviť sa na 
opätovné odvody. 

 - Dôverné pokyny MNO SR doplňovacím okresným veliteľstvám a odvodným 
komisiám z 21. januára 1944 na vykonanie hlavných odvodov v roku 1944, zn. sp.  10  
4/3  2. 

 - Opätovné odvody duchovných, osobitné pokyny a hlásenia o počte odvedených, zn. 
sp.  10  4/10  1  -  5. 

 - Výkazy počtu odvedených brancov v hlavných a dodatočných odvodoch v roku 
1944. 

 - Odvody príslušníkov nemeckej národnej skupiny do Waffen SS v roku 1944, zn. sp. 
10  4/1  4, 9. 

 Šk. č. 430, zn. sp. 10  4/1  -  10  4/4  2, 303 lis. (234  -  536) 
 Šk. č. 431, zn. sp. 10  4/5  -  10  4/10  5, 490 lis. (1  -  490) 
 
 
231 Služba občanov Slovenskej republiky nemeckej národnosti  v nemeckej brannej moci 

– Waffen SS. 
 - Nábor dobrovoľníkov do Waffen SS z radov občanov Slovenskej republiky 

nemeckej národnosti, ktorí sú v činnej službe v Slovenskej armáde. 
 - Rozhodnutia o ponechaní vojenských osôb nemeckej národnosti v Slovenskej 

armáde pre nepostrádateľnosť. 
 - Agenda o odovzdaní príslušníkov Slovenskej armády nemeckej národnosti nemeckej 

brannej moci Waffen SS. 
 - Uvoľňovanie príslušníkov slovenskej brannej moci na službu v nemeckej brannej 

moci. 
 Šk. č. 432, zn. sp.  10  5/2  -  10  5/2  149, 230 lis. (1  -  230) 
 
 
232 Povolávanie brancov do prezenčnej služby v Slovenskej armáde do 1. septembra 1944, 

brancov a záložníkov do prezenčnej a výnimočnej činnej služby v Domobrane po 1. 
septembri 1944. Povoľovanie odkladov a úľav vo výkone prezenčnej  a výnimočnej 
činnej služby za brannej pohotovosti štátu. Prepúšťanie dôstojníkov, rotmajstrov 
a mužstva z činnej služby. 

 - Vyhláška MNO SR o nástupnom termíne brancov odvedených v roku 1944, zn. sp. 
10  6/2  13, 14. 

 - Rozmiestňovanie nastúpených nováčikov do jednotlivých útvarov a ich požiadavky 
na kontingent nováčikov. 

 - Povolanie padákových strelcov do prezenčnej služby z 24. VIII. 1944, zn. sp. 10  6/8. 
 - Rozdelenie ašpirantov nástupného ročníka 1943 do poľných a zápoľných jednotiek, 

zn. sp.  10  6/11. 
 - Pokyny Ministerstva národnej obrany SR veliteľstvám divíznych oblastí na 

povoľovanie odkladov a úľav vo výkone prezenčnej služby z 25. II. 1944, zn. sp.  10  
7/1  2, 3. 

 - Zoznamy príslušníkov mužstva v poli, ktorí majú byť prepustení z činnej služby v 1. 
pešej divízii a Technickej brigáde v máji 1944, zn. sp. 10  7/1  7. 

 - Oslobodenie príslušníkov maďarskej národnej skupiny na Slovensku od vojenskej 
služby za brannej pohotovosti štátu na základe reciprocity s Maďarskom (zoznamy 
Maďarov na Slovensku a Slovákov v Maďarsku oslobodených od vojenskej služby). 

 - Žiadosti dôstojníkov a rotmajstrov o prijatie do zreorganizovanej slovenskej brannej 
moci po 1. septembri 1944. 



 - Protokoly slovensko – nemeckej komisie pri MNO SR (Haššíkovo ministerstvo) 
o prijatí dôstojníkov a rotmajstrov do zreorganizovanej slovenskej brannej moci po 1. 
septembri 1944 (menné zoznamy prijatých), zn. sp. 10  5/8  12. 

 - Prihlášky a prehlásenia dôstojníkov a rotmajstrov z Posádkového veliteľstva Banská 
Bystrica z novembra 1944 na prijatie do slovenskej brannej moci, zn. sp.  10  5/8  14. 

 - Prípis nemeckého veliteľa na Slovensku Ministerstvu národnej obrany SR 
(Haššíkovo ministerstvo) zo 17. XII. 1941 o povolaní nástupných ročníkov 1935  -  
1944 do činnej služby, zn. sp.  10  6/2  33. 

 - Výzvy, vyhlášky a nariadenia Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky 
(Haššíkovo ministerstvo) a posádkových veliteľstiev v súvislosti s obnovou slovenskej 
brannej moci po 1. septembri 1944, zn. sp.  10  6/2  18  -  23, 26, 29, 32, 35, 36. 

 - Rozhodnutie MNO SR z 25. októbra 1944 ponechať osoby z nástupných ročníkov 
1942, 1943 a 1944 v službe v Pohotovostných oddieloch Hlinkovej gardy, zn. sp.  10  
6/10. 

 - Rozhodnutie MNO SR z 11. októbra 1944 neprepúšťať príslušníkov slovenskej 
brannej moci do pomeru mimo činnej služby, zn. sp.  10  7/1  6, 8 – 12, 16, 17. 

 Šk. č. 432, zn. sp.  10  5/8  4  -  10  6/4  4, 412 lis. (231  -  642) 
 Šk. č. 433, zn. sp.  10  6/5  -  10  7/3  29, 463 lis. (1  -  463) 
 Šk. č. 434, zn. sp.  10  7/4  -  10  7/5  4, 523 lis. (1  -  523) 
 Šk. č. 435, zn. sp.  10  7/6  -  10  7/10  12, 110 lis. (1  -  110) 
 
 
233 Vojenská doprava v zápolí a do poľa. Vojenské dopravné veliteľstvo a vojenské 

dopravné jednotky, transporty osôb a materiálu do poľa a v zázemí. 
 - Hlásenie o príchode transportu osôb od 2. technickej divízie z Talianska zo dňa 28. 

júla 1944, zn. sp.  11  2/6  5. 
 - Pokyny Veliteľstva pozemného vojska v B. Bystrici pre veliteľov transportov 

odchádzajúcich do poľa z 24. januára 1944, zn. sp.  11  2/8  4. 
 - Hlásenie o zastavení transportu potravín pre 2. technickú divíziu do Talianska 

v Rakúsku dňa 22. XII. 1944, zn. sp.  11  2/8. 
 Šk. č. 435, zn. sp.  11  1/1  -  11  2/8  5, 59 lis. (111  -  169) 
 
 
234 Udeľovanie dovoleniek dôstojníkom, rotmajstrom, poddôstojníkom a mužstvu v poli 

a zápolí. 
 - Žiadosti vojenských gážistov o udelenie riadnej alebo zdravotnej dovolenky. 
 - Udeľovanie frontovej dovolenky dôstojníkom, rotmajstrom a mužstvu v poli (1. 

technická divízia a 2. technická divízia), zn. sp.  12  2/63,  12  2/103. 
 - Smernice MNO SR (Haššíkovo ministerstvo) na udeľovanie dovoleniek vojenským 

gážistom a mužstvu z 10. XI. 1944, zn. sp. 12  1/1  9. 
 - Rozhodnutie nemeckého veliteľa na Slovensku o udeľovaní dovoleniek slovenským 

vojakom, ktorí sa vracajú zo zaistenia v Nemecku (zajatí počas SNP) zo 4. decembra 
1944, zn. sp. 12  1/5  2. 

 - Žiadosti jednotlivých príslušníkov slovenskej brannej moci po 1. septembri 1944 
o udelenie riadnej alebo zdravotnej dovolenky so súhlasom nemeckého vojenského 
veliteľa na Slovensku, zn. sp.  12  2/104  -  12  2/149. 

 Šk. č. 435, zn. sp.  12  1/1  -  12  2/129, 442 lis. (170  -  611) 
 Šk. č. 436, zn. sp.  12  2/131  -  12  3/6, 60 lis. (1  -  60) 
 
 



235 Dôstojníci duchovnej služby – rozmiestňovanie k vojenským útvarom v zápolí 
a odosielanie do poľa. 

 Šk. č. 436, zn. sp.  13  1/3  -  13  1/3  21, 38 lis.  (61  -  98) 
 
 
236 Príslušníci náboženských siekt a židovskej náboženskej obce, úprava výkonu 

prezenčnej služby a ich využitie vojenskou správou na pracovnú činnosť. 
 Š.k. č. 436, zn. sp. 13  3/2  -  13  5/3  3, 37 lis. (99  -  135) 
 
 
237 Žiadosti vojenských útvarov v zápolí  o dodanie materiálu potrebného na ošetrovanie 

a konzerváciu výzbroje. 
 Šk. č. 436, zn. sp.  14  2/2  -  14  2/2  6, 62 lis. (136  .  197) 
 
 
238 Finančné a majetkové záležitosti vojenských gážistov, frontových vojakov, civilných 

zamestnancov vojenskej správy a pozostalých po vojakoch padlých v poli. 
 - Pôžičky a podpory poskytnuté z fondu slovenských vojakov. 
 - Používanie fondu vojenských dozorov tvoreného z príspevkov podnikov dôležitých 

pre obranu štátu a zoznam týchto podnikov. 
 - Žiadosti pozostalých po vojakoch padlých v poli o vrátenie ich osobných vecí 

a majetku. 
 - Povolenie odoslať vianočné balíčky poľným jednotkám Domobrany. 
 Šk. č. 436, zn. sp.  15  1/2  -  15  4/11, 166 lis. (198  -  363) 
 
 
239 Menovanie a povýšenie dôstojníkov Slovenskej armády a Domobrany v činnej službe 

a v zálohe. Odňatie hodnosti dôstojníkom Slovenskej armády. Žiadosti vojenských 
osôb o priznanie hodnosti v zálohe alebo vo výslužbe a o morálne odčinenie krívd 
spôsobených v rokoch 1918  -  1938 povýšením do hodnosti. 

 - Oznámenia o doručení dekrétov o povýšení nižších dôstojníkov, dôstojníckych 
zástupcov, poddôstojníkov a ašpirantov do vyšších hodností. 

 - Menovanie absolventov Vojenskej akadémie učebného obdobia 1942  -  1944 na 
poručíkov (zoznam), zn. sp.  16  2/1  7,  16  3/18. 

 - Menovanie absolventov Vojenského vysokoškolského internátu na nadporučíkov 
s účinnosťou od 1. X. 1944 a od 1. XII. 1944, zn. sp.  16  3/18  3, 8. 

 - Zoznam dôstojníkov povýšených v roku 1943 a potvrdenky o prevzatí dekrétov, zn. 
sp.  16  2/1  13, 24,  16  3/10  9. 

 - Menovanie a povýšenie dôstojníkov a rotmajstrov Domobrany po 1. septembri 1944, 
zn. sp.  16  2/1  34  -  55,  16  3/17  43  -  47,  16  3/29  1, 2. 

 - Návrhy na povýšenie do hodností vyšších dôstojníkov príslušníkov Domobrany k 1. 
januáru 1945 a k 1. aprílu 1945, zn. sp.  16  3/29  3  -  42. 

 - Smernica na vyšetrenie spoľahlivosti štátnych a verejných zamestnancov z 21. 
novembra 1944, zn. sp.  16  3/1  3. 

 - Žiadosť veliteľa Pancierovej divízie TATRA generála Backa o povýšenie 
a vyznamenanie príslušníkov 1. motorizovanej húfnicovej batérie Domobrany za 
zásluhy na potlačení ozbrojených povstalcov (SNP), zn. sp.  16  3/17  42. 

 - Menovanie dôstojníckych zástupcov ašpirantov 1. a 2. pešieho pluku Domobrany na 
poručíkov s účinnosťou od 1. XII. 1944, zn. sp.  16  3/18  7. 



 - Zoznam novovymenovaných poručíkov – absolventov Vojenskej akadémie z 8. 
novembra 1944, zn. sp.  16  3/18  9. 

 - Určenie poradia zložiek slovenskej brannej moci podriadených MNO SR (Haššíkovo 
ministerstvo) t.j. Domobrany, Hlinkovej gardy, Žandárstva, Štátnej polície, Finančnej 
stráže a Hlinkovej mládeže a zásad vzájomného zdravenia sa ich príslušníkov, zn. sp.  
16  5/3. 

 - Odňatie hodnosti dôstojníkom Slovenskej armády za zbehnutie a prechod 
k povstalcom (por. V. Žingor, pplk. J. Tlach, pplk. J. Černek, mjr. J. Nosko, plk. L. 
Bodický, plk. M. Širica, pplk. E. Perko, pplk. V. Kováč), zn. sp.  16  6/4  -  6/20. 

 - Žiadosti dôstojníkov a rotmajstrov v zálohe a vo výslužbe o priznanie hodnosti 
a povýšenie ako formu morálneho odčinenia krivdy spôsobenej v rokoch 1918  -  
1938, zn. sp.  16  7/2  -  16  7/37. 

 Šk. č. 436, zn. sp. 16  1/2  -  16  3/28, 673 lis. (364  -  1036) 
 Šk. č. 437, zn. sp. 16  3/29  -  16  6/21  2, 558 lis. (1  -  558) 
 Šk. č. 438, zn. sp. 16  7/2  -  16  7/16  2, 519 lis. (1  -  519) 
 Šk. č. 439, zn. sp. 16  7/17  -  16  7/37, 476 lis. (1  -  476) 
 
240 Plukovné hudobné jednotky v poli a zápolí, koncerty a divadlá pre príslušníkov 

Slovenskej armády v zápolí. 
 Šk. č. 439, zn. sp.  18  2/2  -  18  4/4, 64 lis. (477  -  540) 
 
241 Nedostatok mužstva v Jazdeckom priezvednom oddiele 2 Michalovce a návrh na 

zvýšenie efektívnosti výcviku vojenských koní. 
 Šk. č. 439, zn. sp.  19  1/2  -  19  3/2, 10 lis. (541  -  550) 
 
 
242 Vojenská prokuratúra, vojenské súdy a vojenské väznice v poli a zápolí. 
 - Hlásenia a výkazy o činnosti a personálnom obsadení vojenských justičných úradov 

v zápolí do 1. septembra 1944, zn. sp. 20  2/2  6, 9, 19, 20, 37, 38. 
 - Menovanie stot. just. Jozefa Králika za predsedu Vojenského súdu v Poprade a mjr. 

just. Ladislava Brenera za predsedu Poľného súdu v Prešove, zn. sp.  20  2/2  54. 
 - Menovanie predsedov a podpredsedov Vojenského súdu v Bratislave a Vojenskej 

prokuratúry v Bratislave zo dňa 11. X. 1944, zn. sp.  20  2/2  62. 
 - Hlásenie o začatí činnosti poľných justičných úradov pri Veliteľstve armády 

v Prešove, zn. sp.  20  1/2  23. 
 - Hlásenie predsedu poľného súdu 1. pešej divízie z  20. II. 1944 o nedostatku 

odborných a administratívnych síl, zn. sp. 20 1/2  13. 
 - Hlásenie predsedu Poľného súdu 1. technickej divízie o odzbrojení jednotiek divízie 

dňa 31. augusta 1944 pri meste Maroshéviz v  Sedmohradsku a zániku poľných 
justičných úradov, zn. sp.  20  2/1  4. 

 - Odoslanie dôstojníkov a poddôstojníkov justície do poľa k 1. a  2. technickej divízii, 
zn. sp.  20 2/2  82,  20  2/4  5,  20  2/10  3. 

 - Hlásenia o presune justičných úradov 2. technickej divízie v Taliansku, 20 2/10  1, 4. 
 - Uznesenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení stanného práva v oblasti 

vojenského trestného súdnictva zo dňa 10. VIII. 1944, zn. sp  20  1/5, 20  1/5  2. 
 - Opatrenia vlády Slovenskej republiky z 2. novembra 1944 proti vojenským, 

žandárskym a policajným osobám, ktoré sa pridali k partizánom, zn. sp.  20  1/6. 
 - Rozkaz ministra národnej obrany Štefana Haššíka o zriadení Poľného súdu 

v Bratislave a Úradu poľného prokurátora v Bratislave s pôsobnosťou pre územie 
celého Slovenska zo dňa 11. októbra 1944, zn. sp.  20  2/1  2, 3. 



 Šk. č. 439, zn. sp.  20 1/2  4  -  20  2/3  2, 220 lis. (551  -  770) 
 Šk. č. 440, zn. sp.  20 2/4  -  20  2/10  5, 78 lis. (1  -  78) 
 
243 Hlásenia vojenských prokuratúr, vojenských súdov a vojenských väzníc v poli a zápolí 

o počte trestných pokračovaní a vynesených rozsudkov, počte väzňov a počte 
justičného personálu. 

 Šk. č. 440, zn. sp.  20  3/2  -  20  4/2  108, 206 lis. (79  -  284) 
 
 
244 Agenda o trestnom pokračovaní proti príslušníkom Slovenskej armády, odňatí 

hodnosti správnym pokračovaním a udelení milosti prezidentom Slovenskej republiky. 
Spisy obsahujú trestné oznámenia, zápisnice z vyšetrovania, výpovede svedkov 
a v niektorých prípadoch aj odpisy vynesených rozsudkov. Najčastejšie ide o trestné 
stíhanie za politickú činnosť proti štátu, vstup do zahraničného odboja, účasť v SNP 
a v partizánskej činnosti, nenastúpenie vojenskej služby alebo zbehnutie od útvaru, 
zneužitie úradnej moci a závažné porušenie vojenskej disciplíny v službe a na 
verejnosti. V mnohých prípadoch však vyšetrovacie spisy chýbajú a zachované sú len 
sprievodné listy k nim alebo strohé oznámenia o zavedení trestného pokračovania 
a jeho výsledku. Jednotlivo sú uvedené spisy závažnejšieho charakteru. 

 - Rozsudok Vojenského súdu v Bratislave zo dňa 20. X. 1943 nad stot. just. JUDr. 
Antonom Rašlom  za zločin podvratnej činnosti za brannej pohotovosti štátu, zn. sp. 
20  5/208  2. 

 - Vyšetrovací spis stot. del. Jána Viga z 9. VI. 1944 vo veci jeho kontaktov 
s partizánmi na východnom Slovensku, zn. sp. 20  5/252. 

 - Trestné oznámenia na príslušníkov Doplňovacieho okresného veliteľstva Žilina, 
Posádkového veliteľstva Žilina a Doplňovacieho okresného veliteľstva Trnava za 
opustenie služby a prechod na povstalecké územie, zn. sp.  20  4/2  110, 111, 112, 113. 

 - Obžalovací spis na pplk. žand. Vladimíra Bodického, zn. sp.  20  5/305. 
 - Nariadenie o zavedení vyšetrovania za zbehnutie k nepriateľovi a úklady proti 

republike proti: 
 + pplk. pech. Ladislavovi Bodickému, zn. sp.  20  5/331 
 + pplk. žand. Jánovi Plakingerovi, zn. sp.  20  5/334 
 + mjr. del. Samuelovi Sekurisovi, zn. sp.  20  5/348 
 + pplk. let. Justínovi Ďuranovi, zn. sp.  20  5/355. 
 - Oznámenie o zavedení trestného pokračovania proti generálovi Štefanovi Jurechovi 

zo dňa 25. XI. 1944, zn. sp.  20  5/11  2. 
 - Odňatie hodnosti dôstojníkom a poddôstojníkom 1. pešej divízie, ktorí zbehli 

k nepriateľovi a vstúpili do 1. Československého armádneho zboru v ZSSR, zn. sp.  20  
5/55, 5/76, 5/77. 

 - Amnestia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 14. marca 1944, zn. sp. 20  7/1  2  -  
14. 

 Šk. č. 440, zn. sp.  20  4/2  110  -  20  5/200, 619 lis. (285  -  903) 
 Šk. č. 441, zn. sp.  20  5/201  -  20  7/36, 720 lis. (1  -  720) 
 
 
245 Opatrenia a pokyny na zlepšenie činnosti jednotlivých zložiek Ministerstva národnej 

obrany Slovenskej republiky pri vybavovaní služobných záležitostí, na zvýšenie 
pracovnej disciplíny a dôsledné dodržiavanie služobných predpisov. 

 Šk. č. 441, zn. sp.  21  1/1  -  21  2/2  3, 27 lis. (721  -  747) 
 



 
246 Mesačné hlásenia predsedníctvu vlády  o iniciatívnej činnosti Ministerstva národnej 

obrany Slovenskej republiky (hlavné činnosti jednotlivých zložiek štábu ministra, 
hlavného vojenského veliteľstva a vojenskej správy v príslušnom mesiaci) v období od 
decembra 1943 do novembra 1944. 

 Šk. č. 441, zn. sp.  21  2/3  -  21  2/3  13, 74 lis. (748  - 821) 
 Šk. č. 442, zn. sp.  21  2/3  14  -  21  2/3  16, 26 lis. (1  -  26) 
 
 
247 Úpravy výkonu administratívnych činností, úradných hodín a pracovnej doby na 

Ministerstve národnej obrany Slovenskej republiky, vyšších veliteľstvách a vo 
vojenských útvaroch. 

 Šk. č. 442, zn. sp.  21  2/4  -  21  2/11  2, 53 lis. (27  -  79) 
 
 
248 Pomer nemeckej brannej moci na Slovensku k slovenským vojenským orgánom 

a k civilnej administratívnej správe po 1. septembri 1944. 
 - Uznesenie vlády z 11. septembra 1944 o pomere slovenskej administratívy 

k nemeckej brannej moci na Slovensku. 
 - Hlásenia o zasahovaní nemeckých vojenských orgánov na Slovensku do činnosti 

slovenských posádkových veliteľstiev a do slovenskej civilnej správy. 
 Šk. č. 442, zn. sp.  21  2/12  -  21  2/12  7, 18 lis. (80  -  97) 
 
 
249 Obežník predsedu vlády Slovenskej republiky JUDr. Štefana Tisu z 25. októbra 1944 

o rozvrhu práce Predsedníctva vlády Slovenskej republiky (štruktúra, personálne 
obsadenie a kompetencie jednotlivých odborov a oddelení). 

 Šk. č. 442, zn. sp.  21  2/13  -  21  2/15  4, 19 lis. (98  -  116) 
 
 
250  Zabezpečenie pisárov, písacích strojov a kancelárskych potrieb pre Ministerstvo 

národnej obrany Slovenskej republiky, vyššie veliteľstvá a vojenské útvary v poli 
a v zápolí. Zápisnice o zabraní kancelárskej techniky patriacej MNO SR príslušníkmi 
nemeckej brannej moci po 1. septembri 1944. 

 Šk. č. 442, zn. sp.  21  3/2  -  21  6/2  2, 149 lis. (118  -  267) 
 
 
251 Hlásenia o trestoch uložených vojenským gážistom a o neprístojnostiach vo 

vystupovaní príslušníkov Slovenskej armády a Domobrany v poli a zápolí. Trestné 
oznámenia na vojenské osoby za účasť v Slovenskom národnom povstaní, za 
zbehnutie z Domobrany, za neprístojné a protištátne vystupovanie príslušníkov 
poľných jednotiek (1. a 2. technická divízia, Východoslovenská armáda) 
a Domobrany. 

 Šk. č. 442, zn. sp.  22  1/2 -  22  3/5  3, 139 lis. (268  -  406) 
 
 
252 Hlásenia o zadržaní a odcudzení vojenského, civilného a súkromného majetku 

príslušníkmi nemeckej brannej moci na Slovensku po 1. septembri 1944. 



 - Hlásenia posádkových veliteľstiev, vojenských útvarov, žandárskych staníc 
a okresných úradov o zaberaní vojenského a civilného majetku nemeckou brannou 
mocou na Slovensku v septembri 1944, zn. sp.  22  3/6  7  -  32. 

 - Hlásenia o krádežiach súkromného majetku civilných osôb príslušníkmi nemeckej 
brannej moci, zn. sp. 22  3/6  33 – 43. 

 - Nariadenie nemeckého vojenského veliteľa na Slovensku generála Hőfleho z 29. 
novembra 1944 vo veci zaberania súkromného majetku slovenských obyvateľov 
príslušníkmi nemeckej brannej moci, zn. sp.  22  3/6  42. 

 - Hlásenie o situácii v Banskej Bystrici po jej obsadení nemeckou armádou, zn. sp. 22  
3/6  55. 

 - Hlásenie o  zabíjaní civilných osôb a plienení súkromného majetku príslušníkmi 
nemeckej brannej moci v obci Cimenná 30. októbra 1944, zn. sp.  22  3/6  86. 

 - Nariadenie ministra národnej obrany Štefana Haššika o vzájomnom zdravení sa 
príslušníkov armády, žandárstva a uniformovanej finančnej stráže ako aj 
s príslušníkmi nemeckej brannej moci na Slovensku, zn. sp.  22  3/7  2. 

 Šk. č. 442, zn. sp.  22  3/6  -  22  3/6  79, 296 lis. (407  -  702) 
 Šk. č. 443, zn. sp.  22  3/6  80  -  22  3/7  2, 121 lis. (1  -  121) 
 
 
253 Hlásenia vyšších veliteľstiev a vojenských útvarov v poli  a zápolí o kárnom 

pokračovaní a potrestaní príslušníkov slovenskej armády a civilných zamestnancov 
vojenskej správy do 1. septembra 1944. 

 Šk. č. 443, zn. sp.  22  4/3  2  -  22  4/75, 67 lis. (122  -  188) 
 
 
254 Hlásenia vyšších veliteľstiev a vojenských útvarov v zápolí o vedení evidencie 

služobných kníh a požiadavky na pridelenie chýbajúcich služobných kníh. Návrhy na 
doplnenie starých a vydanie nových služobných kníh. 

 - Zoznamy služobných kníh, ktoré sa nachádzajú na príslušných veliteľstvách a vo 
vojenských útvaroch s uvedením názvu, značky a evidenčného čísla. 

 - Návrh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na text nových branných predpisov 
„Prípravné odvodné práce“ zo 17. januára 1944, zn. sp.  23  2/16  2. 

 - Návrh predpisu o spojení (disponovanie a nasadenie spojovacích jednotiek) z 19. júla 
1944, zn. sp. 23  2/17. 

 - Smernice pre boj proti tankom zblízka z 21. augusta 1944, zn. sp. 23  3/18. 
 - Tabuľky streľby pre 8 cm mínomet vz. 36 pre streľbu s nemeckým mínometom vz. 

34, zn. sp.  23  2/7  5. 
 - Príručka pre armády spojencov Nemecka „Skúsenosti z proti pancierovej obrany na 

východe“ z 5. mája 1944, zn. sp. 23  2/7  9. 
 - Preklad nemeckého predpisu L. Dv. T. 1352/2 „Povelový prístroj 40“ diel II., zn. sp. 

23  2/7  14. 
 Šk. č. 443, zn. sp. 23  2/1  -  23  2/15  2, 385 lis. (189  -  573) 
 Šk. č. 444, zn. sp. 23  2/16  -  23  4/1  2, 188 lis. (1  -  188) 
 
255 Štátna kníhtlačiareň Bratislava – agenda o personálnom, organizačnom a materiálnom 

zabezpečení činnosti tlačiarne. 
 - Zápisnice zo schôdzí Správneho zboru Štátnej kníhtlačiarne v Bratislave od 

decembra 1943 do augusta 1944. 
 - Služobný poriadok a systemizácia pre zamestnancov Štátnej kníhtlačiarne 

v Bratislave z 8. VIII. 1944. 



 - Rozhodnutie vlády z 29. IX. 1944 o zlúčení Štátnej kníhtlačiarne so Štátnym 
nakladateľstvom v Bratislave. 

 Šk. č. 444, zn. sp.  23 /2  -  23  4/2  28, 118 lis. (189  -  306)  
 
 
256 Vojenská propaganda, usmernenie obsahu a distribúcia vojenských periodík, odbornej 

vojenskej literatúry a filmov. 
 - Cenzurovanie vojenských periodík a usmernenie obsahu týždenníka 2. technickej 

divízie „Front a vlasť“. 
 - Obsahové usmernenie natáčania propagačných a výcvikových filmov. 
 - Hlásenie o výskyte protištátnych letákov v Podbrezovej 18. I. 1944. 
 - Hlásenie o zhadzovaní nemeckých letákov nad Bratislavou 16. VI. 1944. 
 Šk. č. 444, zn. sp.  23  4/3  -  23  6/10  2, 75 lis. (307  -  381) 
 
 
257 Agenda o kvalifikačnom pokračovaní a vyhotovení vložiek do kvalifikačných listín 

vojenských gážistov v poli a zápolí. Väčšinou sú zachované len sprievodné listy 
a čiastkové zoznamy gážistov, na ktorých sa požaduje vyhotovenie vložiek do 
kvalifikačných listín, ako aj výkazy počtu týchto vložiek. 

 Šk. č. 444, zn. sp.  25  1/2  -  25  2/2  40, 123 lis. (382  -  504) 
 Šk. č. 445, zn. sp.  25  2/3  -  25  3/8, 702 lis. (1  -  702) 
 
 
258 Vojenské kúpeľné ústavy, rekreačné zariadenia, záchytné a karanténne stanice. 

Žiadosti vojenských gážistov o povolenie kúpeľnej liečby a rekreačného pobytu. 
 - Hlásenia Vojenského rekreačného strediska Smrekovica o počte rekreovaných 

príslušníkoch Slovenskej armády, ktorí sa vrátili z poľa s priloženým menným 
zoznamom, zn. sp. 26  2/3  3  -  9,  26  2/7  1  -  8. 

 - Žiadosť Veliteľstva vzdušných zbraní o zabezpečenie mimoriadnej rekreačnej 
dovolenky vo Vojenskom rekreačnom stredisku Smrekovica pre výkonných letcov 
s priloženým zoznamom, zn. sp.  26  2/4  1, 2. 

 - Hlásenia Záchytného strediska v Žiline, Záchytného strediska v Prešove 
a Karanténnej stanice v Harmanci o počte príslušníkov Slovenskej armády došlých 
z poľa a odoslaných do liečebných a rekreačných zariadení, zn. sp.  26  2/3  11,  262/9. 

 - Hlásenia Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch a Vojenského kúpeľného 
ústavu na Sliači o počtoch liečených vojenských gážistov a ich rodinných 
príslušníkov, zn. sp.  26  2/5. 

 - Zrušenie Vojenského kúpeľného ústavu v Trenčianskych Tepliciach od  8. V. 1944, 
zn. sp. 26  2/6  1  -  4. 

 - Žiadosti vojenských gážistov a ich rodinných príslušníkov o povolenie kúpeľnej 
liečby alebo rekreačného pobytu vo vojenských kúpeľných a rekreačných 
zariadeniach. 

 Šk. č. 445, zn. sp.  26  2/2  -  26  2/3  2,  22 lis. (703  -  724) 
 Šk. č. 446, zn. sp.  26  2/3  -  26  3/105, 744 lis. (1  -  744) 
 Šk. č. 447, zn. sp.  26  3/106  -  26  3/235, 693 lis. (1  -  693) 
 Šk. č. 448, zn. sp.  26  3/236  -  26  3/380, 696 lis. (1  -  696) 
 Šk. č. 449, zn. sp.  26  3/381  -  26  4/2, 367 lis. (1  -  367) 
 
 



259 Personálne, organizačné a materiálno-technické zabezpečenie činnosti slovenského 
vojenského letectva a jednotiek ochrany proti lietadlám (OPL). Odporúčania 
a požiadavky nemeckých vojenských orgánov na Slovensku v súvislosti s činnosťou 
slovenského vojenského letectva a ochrany proti lietadlám. 

 - Školenie a výcvik leteckého personálu, menovanie letcov pilotov a prepustenie 
z radov lietajúceho personálu, zn. sp. 27  1/3, 27  1/6  1  -  15. 

 - Likvidácia Veliteľstva vzdušných zbraní v Trenčíne a jeho premiestnenie do 
Bratislavy v dňoch 12.  -  16. IX. 1944, zn. sp. 27  2/2. 

 - Nákup a opravy lietadiel a v letectve používanej techniky, zn. sp.  27  7/2  1  -  53. 
 - Vytvorenie jednotiek stálej ochrany dôležitých objektov (SODO) dňom 8. III. 1944, 

zn. sp.  27  5/1  6, 8, 16. 
 - Reorganizácia civilnej protilietadlovej ochrany (CPO) a vytvorenie vojenskej 

protilietadlovej ochrany (VPO) dňom 15. VI. 1944, zn. sp.  27  5/1  15,  27  5/7  1. 
 - Zriadenie výcvikového veliteľstva ochrany proti lietadlám, zn. sp.  27  5/1  25. 
 - Zriadenie oddielov pasívnej protilietadlovej ochrannej služby od 17. VIII. 1944, zn. 

sp.  27  5/2  1. 
 - Nariadenia a smernice MNO SR a vyšších veliteľstiev o postupe vyhlasovania 

leteckého poplachu, zn. sp.  27  5/3  3  -  11. 
 - Budovanie, udržiavanie a využívanie protileteckých krytov, zn. sp.  27  5/4  1  -  11. 
 - Zriadenie Hlavného veliteľstva civilnej protilietadlovej ochrany v Bratislave dňom 

15. IX. 1944 a jeho súčinnosť s nemeckými vojenskými orgánmi, zn. sp.  27  5/1  21, 
22, 23. 

 - Reorganizácia jednotiek vojenskej protilietadlovej ochrany (VPO) z 24. X. 1944, zn. 
sp.  27  5/7  2, 3, 4. 

 - Odporúčania a požiadavky Nemeckej leteckej misie na Slovensku, Veliteľstva 
ochranného pásma na Slovensku a nemeckého vojenského veliteľa na Slovensku  
(po 1. IX. 1944) súvisiace s činnosťou letectva a protilietadlovej ochrany, zn. sp.  27  
3/1,  27  5/1  2, 5, 11,  27  5/2  7, 8, 9. 
Šk. č. 449, zn. sp.  27  1/2  -  27  7/2  45, 335 lis. (368  -  702) 
Šk. č. 450, zn. sp.  27  7/2  46  -  27  8/2, 54 lis. (1  -  54) 

 
 
260 Vyšetrovanie národnostnej a štátnej príslušnosti vojenských gážistov a doplnenie 

údajov v osobných listoch. Spisy obsahujú potvrdenia o národnosti podľa sčítania 
ľudu v roku 1940 a potvrdenia o štátnom občianstve. Uznesenie vlády Slovenskej 
republiky z 13. XII. 1944 o preskúmaní štátnej spoľahlivosti štátnych a verejných 
zamestnancov. 

 Šk. č. 450, zn. sp.  28  2/2  -  29  3/2  53, 142 lis. (55  -  196) 
 
 
261 Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 8. augusta 1944 o spolupôsobení ministerstiev 

a politických strán s Úradom propagandy v Bratislava a prejavy protištátnej 
propagandy v lete roku 1944. 

 Šk. č. 450, zn. sp.  29  4/2  -  29  4/7, 14 lis. (197  -  210) 
 
262 Nadobúdanie nehnuteľností súkromnými osobami v pohraničných oblastiach štátu, 

žiadosti vojenských gážistov o povolenie nadobudnúť do vlastníctva poštátnené 
židovské domy a žiadosti podnikov dôležitých pre obranu štátu o vyvlastnenie 
súkromných pozemkov na účely rozšírenia výroby. 

 Šk. č. 450, zn. sp.  30  1/2  -  30  2/14, 51 lis. (211  -  261) 



263 Objednávky a dodávky vojenského materiálu pre Slovenskú armádu z Nemecka, 
žiadosti vojenských útvarov v poli a zápolí o dodanie vojenského materiálu 
a zaberanie vojenského materiálu nemeckou brannou mocou na Slovensku po 1. 
septembri 1944. 

 - Hlásenia Ústrednej zbrojnice a Veliteľstva vzdušných zbraní o prevzatí zbrojného 
materiálu z Nemecka dodaného na objednávku MNO VS čís. 4548/taj. III/1 odd. 1943 
(program EICHE  -  DUB). 

 - Návrh nákupu vojenského materiálu v Nemecku v hodnote 300 miliónov Ks mimo 
programu EICHE. 

 - Materiálne požiadavky Veliteľstva opevňovacích prác, Veliteľstva armády 
v Prešove, 1. a 2. divízie Východoslovenskej armády. 

 - Nariadenie MNO Slovenskej republiky z 13. IX. 1944 o vydávaní vojenského 
materiálu nemeckej brannej moci na Slovensku po 1. septembri 1944. 

 - Evidencia a žiadosti o vrátenie vojenského materiálu, ktorý zabrala na Slovensku 
nemecká branná moc po 1. septembri 1944. 

 - Žiadosti Pešieho pluku 1 Domobrany o pridelenie výzbroje a výstroje. 
 - Výkazy materiálu prevzatého 2. technickou divíziou v Taliansku od nemeckej 

armády a materiálu odovzdaného nemeckej armáde v období od apríla do septembra 
1944. 

 Šk. č. 450, zn. sp.  31  1/1  -  31  2/1, 395 lis. (262  -  656) 
 
 
264 Útočný a obranný plán Slovenskej armády proti Maďarsku vypracovaný 24. augusta 

1943 okresným náčelníkom v Dobšinej. 
 Šk. č. 450, zn. sp.  32  1/2 -  32  1/3, 14 lis. (657  -  670) 
 
 
265 Vyhlásenie územia Šarišsko – zemplínskej župy a okresov Stará Lubovňa, Spišská 

Stará Ves, Spišská Nová Ves a Poprad za pole dňom 1. augusta 1944. Návrh na 
vyhlásenie celého územia Slovenska za pole. 

 Šk. č. 450, zn. sp.  32  1/4  -  32  1/4  3, 11 lis. (571  -  681) 
 
 
266 Opatrenia Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky, Veliteľstva pozemného 

vojska a Veliteľstva opevňovacích prác na zabezpečenie obrany územia Slovenska. 
 - Budovanie protitankových prekážok na východe štátu. 
 - Nariadenie veliteľa pozemného vojska gen. J. Turanca z 20. VII. 1944 na vykonanie 

cvičenia obrany posádok na všetkých dôležitých smeroch. 
 - Opatrenia na zabezpečenie odosielania vojenských jednotiek a osôb do poľa na 

východe štátu (Východoslovenská armáda). 
 Šk. č. 450, zn. sp.  32  1/5  -  32  2/2  10,  63 lis. (682  -  745) 
 
 
267 Hlásenia a informácie o dislokácii a použití 2. technickej divízii v Taliansku v prvej 

polovici roku 1944. 
 Šk. č. 450, zn. sp.  32  2/3  -  32  2/3  11, 23 lis. (746  -  768) 
 
268 Hlásenia styčného dôstojníka Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky 

u veliteľa ochranného pásma na Slovensku za mesiace marec, apríl a máj 1944. 
 Šk. č. 450, zn. sp.  32  2/4  7   -  32  2/4  9, 17 lis. (769  -  785) 



269 Hlásenia o dislokácii a nasadení 1. pešej divízie na východnom fronte v apríli 1944. 
 Šk. č. 451, zn. sp.  32  2/5  -  32  2/5  5,  6 lis. (1  -  6) 
 
 
270 Hlásenia kmeňových vojenských útvarov o dĺžke služby vojenských gážistov 

a záložných dôstojníkov v poli. 
 Šk. č. 451, zn. sp.  32  2/6  -  32  2/6  23, 35 lis. (7  -  41) 
 
 
271 Oznámenia styčného štábu Nemeckej vojenskej misie na Slovensku pri 1. pešej divízii 

o jej dislokácii a nasadení na východnom fronte v druhej polovici roka 1943 a v prvej 
polovici roka 1944. 

 Šk. č. 451, zn. sp.  32  2/7  -  32  2/7  7, 17 lis. (42  -  58) 
 
 
272 Hlásenia o činnosti partizánov na strednom Slovensku a opatrenia Veliteľstva 

pozemného vojska v Banskej Bystrici na boj proti partizánskej činnosti v auguste 
1944. 

 Šk. č. 451, zn. sp.  32  2/8  -  32  2/9  11, 32 lis. (59  -  90) 
 
 
273 Informácia Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici o skúsenostiach z boja 

všetkých druhov zbraní proti tankom na východnom fronte. 
 Šk. č. 451, zn. sp.  32  2/10, 10 lis. (91  -  100) 
 
 
274 Situačné správy a požiadavky Veliteľstva armády v Prešove na zásobovanie jednotiek 

a ich doplnenie dôstojníkmi, rotmajstrami a mužstvom. 
 Šk. č. 451, zn. sp.  32  3/11  -  32  2/12, 13 lis. (101  -  113) 
 
 
275 Situačné hlásenia, oznámenia o dislokácii a nasadení, požiadavky na doplnenie osôb 

a materiálu 1. a 2. technickej divízie v období júl až december 1944. 
 - Zoznam a funkčné zaradenie gážistov 2. technickej divízie z 12. decembra 1944. 
 - Stanovisko plk. pech. L. Bodického k ústupu 2. technickej divízie v Taliansku 4. júla 

1944. 
 Šk. č. 451, zn. sp.  32  2/13  -  32  3/2  9, 38 lis. (114  -  152) 
 
 
276 Domobrana – organizačná výstavba pešieho pluku 2, preverovanie dôstojníkov 

zaistených v Zajateckom tábore v Nitre na službu v jednotkách Domobrany. 
 Šk. č. 451, zn. sp.  32  2/14  -  32  2/16, 16 lis. (153  -  168) 
 
 
277 Výmena a doplňovanie dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva v poľných jednotkách 

Slovenskej armády (Východoslovenská armáda, 1. pešia a 1. technická divízia, 2. 
technická divízia). 

 - Informácia Veliteľstva pozemného vojska o nedostatkoch pri odosielaní vojenských 
jednotiek a jednotlivých osôb do poľa. 



 - Nariadenie MNO SR z 1. júna 1944 o spôsobe vykazovania počtu osôb v poli 
kmeňovými jednotkami. 

 - Odosielanie dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva do poľa k jednotkám 
Východoslovenskej armády. 

 - Zoznamy vojenských gážistov, záložných dôstojníkov a mužstva odosielaných do 
poľa k 1. pešej a 1. technickej divízii v mesiacoch február až december 1944. 

 - Menovanie plk. spoj. Jána Morvica za veliteľa 1. technickej divízie dňom 7. januára 
1945 a odoslanie do poľa, zn. sp. 32  3/4  490. 

 - Zoznamy gážistov, záložných dôstojníkov a mužstva odosielaných do poľa k 2. 
technickej divízii v mesiacoch február až december 1944. 

 - Hlásenie o nástupe plk. pech. Jána Imra za veliteľa 2. technickej divízie 29. júna 
1944, zn. sp.  32  3/4 298. 

 - Hlásenie o nástupe pplk. jazd. Jaroslava Kmicikieviča  za veliteľa  peš. pluku 101  
            2. technickej  divízie 24. júna 1944, zn. sp.  32  3/4  309. 
 - Menovanie plk. jazd. Jána Veselého za veliteľa 2. technickej divízie a odoslanie do 

poľa, zn. sp.  32  3/4  350. 
 - Výpoveď veliteľa Poľnej nemocnice 1 2. technickej divízie vo veci presunu 

nemocnice a divízie do priestoru Verona – Udine v júni 1944, zn. sp.  32  3/4  474. 
 Šk. č. 451, zn. sp.  32  3/1  -  32  3/4  274,  651 lis. (169  -  819) 
 Šk. č. 452, zn. sp.  32  3/4  276  -  32  3/4  508, 422 lis. (1  -  422) 
 
 
278 Objednávky, zmluvy a účtovné doklady na dodávky zbrojného materiálu pre 

Slovenskú armádu zo zahraničia a žiadosti vojenských útvarov v poli a zápolí 
o pridelenie munície. 

 - Hlásenia Ústrednej zbrojnice o prevzatí zbrojného materiálu dodaného z Nemecka na 
objednávku č. MNO VS  9548/taj. III/1 odd. v rámci programu „EICHE“. 

 - Objednávky, dodacie a platobné doklady na vojenský materiál dodaný Slovenskej 
armáde zo zahraničia mimo programu „EICHE“. 

 - Hlásenia Ústrednej zbrojnice, Zbrojnice I a II a vojenských útvarov v zápolí o počte, 
druhu a spôsobe uskladnenia munície v prvom polroku 1944. 

 - Žiadosti vojenských útvarov v zápolí a Veliteľstva armády v Prešove o pridelenie 
munície. 

 Šk. č. 452, zn. sp.  33  1/1  -  33  4/2  25, 461 lis. (423  -  883) 
 Šk. č. 453, zn. sp.  33  4/2  26  -  33  4/6  2,  52 lis. (1  -  52)  
 
 
279 Objednávky a dodávky stavebno-ubytovacieho a obalového materiálu, meracích, 

optických a zdravotníckych prístrojov a zariadení pre Slovenskú armádu z tuzemska 
a zo zahraničia. Zabratie vojenského materiálu nemeckou brannou mocou na 
Slovensku po 1. septembri 1944. 

 Šk. č. 453, zn. sp.  34  2/2  -  36  3/2  3, 243 lis. (53  -  296) 
 
 
280 Výstavba, organizačná štruktúra a reorganizácia Ministerstva národnej obrany 

Slovenskej republiky a  Slovenskej armády do 1. septembra 1944. Výstavba 
a organizácia Ministerstva národnej obrany a Domobrany po 1. septembri 1944. 

 - Nariadenie ministra národnej obrany Slovenskej republiky gen. F. Čatloša 
o organizácii Slovenskej armády s platnosťou od 1. februára 1944 a doplnky k tomuto 
nariadeniu, zn. sp.  38  1/4  1, 2, 3, 4  -  13. 



 - Zriadenie Veliteľstva prístavnej oblasti v Bratislave dňom 20. júna 1944, zn. sp. 38  
1/7  1, 2, 3, 4, 5. 

 - Reorganizácia Pracovného zboru národnej obrany a personálne obsadenie 
veliteľských funkcií, zn. sp.  38  1/2  2, 8, 9, 19, 22. 

 - Reorganizácia civilnej protileteckej ochrany s platnosťou od 11. decembra 1944, zn. 
sp.  38  1/2,  38  1/13. 

 - Organizačná štruktúra a  reorganizácia Hlavného vojenského veliteľstva  
           na Ministerstve národnej obrany Slovenskej republiky, zn. sp.  38  1/2  10, 37. 
 - Organizačná štruktúra, reorganizácia a personálne obsadenie veliteľských funkcií na 

Veliteľstve vzdušných zbraní v Trenčíne a v podriadených útvaroch, zn. sp. 38  1/2  
11, 25, 38. 

 - Návrh na zriadenie padákového oddielu (padákoví strelci a letecká pechota) 
v Leteckej škole B. Bystrica zo 17. júla 1944, zn. sp. 38  1/4  26. 

 - Nariadenie MNO SR o osamostatnení Vojenského vedeckého ústavu so sídlom 
v Trenčíne a jeho priamom podriadení MNO SR, zn. sp. 38  1/2 12. 

 - Nariadenie MNO SR o organizácii spravodajskej služby v Slovenskej armáde, zn. sp.  
38  1/2  16, 20. 

 - Reorganizácia a nové kompetencie Veliteľstva pozemného vojska v  B. Bystrici 
platné od 15. júna 1944, zn. sp.  38  1/4  23. 

 - Návrh veliteľa pozemného vojska gen. J. Turanca na organizáciu veliteľstva 
zázemného vojska a jeho personálne obsadenie, zn. sp.  38  1/4  24. 

 - Organizácia Veliteľstva brannej výchovy v B. Bystrici, zn. sp.  38  1/6  1, 2, 3. 
 - Výstavba, organizačná štruktúra a personálne obsadenie Veliteľstva armády 

v Prešove a podriadených jednotiek, zn. sp. 38  1/2   39. 
 - Organizačná štruktúra a personálne obsadenie funkcií na Ministerstve národnej 

obrany Slovenskej republiky a v jednotkách Domobrany po 1. septembri 1944, zn. sp.  
38  1/2  41, 42, 43, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 61, 66, 67,68, 70, 71,  38  1/4  15, 16, 17, 

 18, 19, 28,  38  1/9,  38  1/14. 
 - Zrušenie Nemeckej leteckej misie na Slovensku dňom 1. októbra 1944, zn. sp. 38  

1/2  45. 
 - Organizácia a personálne obsadenie Čestného oddielu prezidenta republiky po 1. 

septembri 1944, zn. sp.  38  1/2  63. 
 - Zriadenie referátu Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky pre 

starostlivosť o slovenských vojnových zajatcov (príslušníkov 1. československej 
armády na Slovensku) internovaných v zajateckých táboroch na Slovensku 
a v Nemecku, zn. sp. 38  1/2   68. 

 - Zriadenie nemeckého styčného veliteľstva na Ministerstve národnej obrany 
Slovenskej republiky dňom 14. decembra 1944, zn. sp. 38  1/2   69. 

 - Návrh organizačnej štruktúry novovytváraného Ministerstva národnej obrany 
Slovenskej republiky (Haššík) a novobudovanej slovenskej brannej moci predložený 
vojenským atašé Nemeckého vyslanectva v Bratislave 8. septembra 1944 so 
zoznamom použiteľných slovenských dôstojníkov, zn. sp.  38  1/4  14. 

 - Návrh na reorganizáciu pionierskych jednotiek Domobrany z 23. októbra 1944, zn. 
sp.  38  1/4  29. 

 - Návrh na vydanie nariadenia prezidenta republiky o pribraní príslušníkov Hlinkovej 
gardy, Hlinkovej mládeže a  Slovenskej pracovnej služby do služby v slovenskej 
brannej moci, zn. sp. 38  1/4   30. 

 - Oznámenie o vytvorení stavebno – pionierskych rôt Domobrany, ich organizačnej 
štruktúry a personálnom obsadení z  20. októbra 1944, zn. sp.  38  1/10  1, 2, 3, 5, 7. 

 Šk. č. 453, zn. sp.  38  1/1  -  38  1/4  13, 549 lis.  (296  -  844)  



 Šk. č. 454, zn. sp.  38  1/4  14  -  38  1/14, 180 lis. (1  -  180) 
 
 
281 Výkazy počtu gážistov, mužstva a civilných zamestnancov vojenskej správy na 

Veliteľstve divíznej oblasti 1, Veliteľstve divíznej oblasti 2 a Veliteľstve vzdušných 
zbraní v januári 1944. 

 Šk. č. 454, zn. sp. 38  2/2  -  38  2/3, 27 lis. (181  -  207) 
 
282 Menné zoznamy vojenských gážistov a prehľady ich funkčného zaradenia podľa 

kmeňových útvarov do 1. septembra 1944. Menné zoznamy vojenských gážistov, 
záložných dôstojníkov a poddôstojníkov, ktorí vykonávajú činnú službu vo 
vojenských útvaroch a v jednotkách Domobrany po 1. septembri 1944. Hlásenia 
o počte mužstva v činnej službe a o zmenách v zaradení dôstojníkov a poddôstojníkov 
v jednotkách Domobrany v období od 1. IX. do 31. XII. 1944. 

 - Prehľady funkčného zaradenia vojenských gážistov podľa kmeňových útvarov 
a hlásenia o zmenách v zaradení do 1. septembra 1944, zn. sp. 39  2/2  1 - 14, 16  -  20. 

 - Zaraďovacia listina vojenských gážistov v 2. technickej divízii k 1. augustu 1944, zn. 
sp.  39  2/2  18. 

 - Nariadenie Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky z 22. septembra 1944 
zostavovaní menných zoznamov vojenských gážistov, záložných dôstojníkov 
a poddôstojníkov a výkazy počtu mužstva v činnej službe podľa útvarov 
nachádzajúcich sa v okruhu pôsobnosti jednotlivých posádkových veliteľstiev. 
Hlásenia posádkových veliteľstiev  v zmysle tohoto nariadenia, zn. sp.39 1/2 -39  2/1  
3. 

 - Organizačná štruktúra a menný zoznam s funkčným zaradením dôstojníkov Pešieho 
pluku 1 Domobrany k 1. novembru 1944 (je  súčasťou hlásenia Posádkového 
veliteľstva Bratislava), zn. sp.  39  1/2  21. 

 - Zoznamy poddôstojníkov z povolania v jednotlivých útvaroch Domobrany 
predložené posádkovými veliteľstvami k 1. novembru 1944, zn. sp.  39  3/6  2. 

 - Menný zoznam dôstojníkov a ich funkčného zaradenia na Veliteľstve 1. technickej 
divízie k 1. októbru 1944, zn. sp.  39  2/1  3. 

 Šk. č. 454, zn. sp.  39 1/2  -  39  2/1  3, 653 lis. (208  -  860) 
 Šk. č. 455, zn. sp.  39 2/2  -  39  2/3, 455 lis. (1  -  455) 
 Šk. č. 456, zn. sp.  39 3/2  -  39  3/6   2, 396 lis. (1  -  396) 
 
 
283 Personálna agenda civilných zamestnancov vojenskej správy. Prijímanie a prepúšťanie 

civilných zamestnancov vojenskej správy, preverovanie štátnej spoľahlivosti a riešenie 
služobného pomeru civilných zamestnancov českej a maďarskej národnosti. 

 Šk. č. 456, zn. sp.  39  4/1  -  39  4/8  2,  355 lis. (397  -  751) 
 
 
284 Prideľovanie a čerpanie veliteľských paušálov,  stanovenie finančných úverov pre 

delostrelecké a spojovacie jednotky na nákup a údržbu materiálu a ich čerpanie v roku 
1944. 

 Šk. č. 457, zn. sp.  40  2/2  -  40  2/7, 185 lis. (1  -  185) 
 
 
285  Personálne a pracovné záležitosti civilných zamestnancov vojenskej správy 

a zamestnancov podnikov registrovaných ako dôležité pre obranu štátu. 



 - Stanovenie pracovnej doby, služobných povinností a peňažných náležitostí civilným 
zamestnancom vojenskej správy. 

 - Žiadosti podnikov dôležitých pre obranu štátu o udelenie výnimiek pre svojich 
židovských zamestnancov. 

 - Intervencie MNO proti zatýkaniu židovských zamestnancov podnikov dôležitých pre 
obranu štátu. 

 - Nariadenia o zamestnávaní cudzincov v podnikoch dôležitých pre obranu štátu a ich 
prepúšťanie z pracovného pomeru. 

 - Nariadenie Predsedníctva vlády Slovenskej republiky zo 17. októbra 1944 o povinnej 
účasti štátnych a verejných zamestnancov na opevňovacích prácach na Slovensku. 

 - Hlásenia o prejavoch nespokojnosti robotníkov a pokusoch o štrajk v Zbrojovke 
Považská Bystrica v mesiacoch január až marec 1944. 

 Šk. č. 457, zn. sp.  41  1/1  -  41  4/18, 266 lis.  (186  -  451) 
 
 
286 Slovenská pracovná služba, pracovné a bojové nasadenie po 1. septembri 1944. 
 - Povolanie Slovenskej pracovnej služby na udržiavanie verejnej bezpečnosti dňom 1. 

októbra 1944. 
 - Zriadenie špeciálnej jednotky Slovenskej pracovnej služby  a jej podriadenie mjr. 

grófovi Thunovi. 
 - Hlásenie veliteľa špeciálnej jednotky Slovenskej pracovnej služby z 30. XI. 1944 

o nasadení jednotky proti partizánom pri Banskej Štiavnici. 
 - Žiadosť o vyzbrojenie oddielov Slovenskej pracovnej služby a prehľad ich početného 

stavu k 13. novembru 1944. 
 Šk. č. 457, zn. sp.  41  2/7  -  41  3/3, 30 lis.  (452  -  481) 
 
 
287  Vyzbrojenie a vystrojenie I. a II. práporu Pešieho pluku 1 Domobrany a jeho bojové 

nasadenie v priestore Banská Štiavnica, Žarnovica a Ružomberok v októbri 1944. 
 Šk. č. 457, zn. sp. 42  1/2 -  42  2/2  2, 11 lis. (482  -  492) 
 
 
288 Agenda o platbách za dodávky vojenského materiálu tuzemským a zahraničným 

dodávateľom, úveroch poskytnutých vojenským útvarom na nákup a údržbu vojenskej 
techniky, služobných náležitostiach vojenských osôb a návrhu rozpočtu Ministerstva 
národnej obrany Slovenskej republiky na rok 1945. 

 Šk. č. 457, zn. sp. 43  1/2  -  44  1/3  8, 260 lis. (493  -  752) 
 
 
289 Pionierske vojsko Slovenskej armády do 1. septembra 1944 a Domobrany po 1. 

septembri 1944. 
 - Zabezpečenie pionierskeho materiálu pre pionierske prápory a ostatné vojenské 

útvary v zápolí a na východe štátu (Východoslovenská armáda) na pioniersky výcvik 
do 1. IX. 1944. 

 - Zabezpečenie budovania opevnení na pohraničných žandárskych staniciach 
pionierskym vojskom. 

 - Výstavba, organizačná štruktúra, personálne a materiálne zabezpečenie, dislokácia 
a použitie stavebno-pionierskych rôt Domobrany po 1. septembri 1944. 

 - Zoznamy pionierskeho materiálu, ktorý zabrala nemecká branná moc na Slovensku 
po 1. septembri 1944. 



 - Žiadosti nemeckým vojenským orgánom na Slovensku o uvoľnenie zabraného 
pionierskeho materiálu pre slovenské pionierske jednotky a ostatné útvary 
Domobrany. 

 Šk. č. 458, zn. sp.  44  1/4 -  44  4/5, 334 lis. (1  -  334) 
 
 
290 Kontroly a prehliadky činnosti orgánov vojenskej správy, vojenských zariadení 

a jednotiek Slovenskej armády a Domobrany. 
 - Zdravotnícke a hygienické kontroly v peších plukoch a v jednotkách Pracovného 

zboru národnej obrany. 
 - Hlásenia posádkových veliteľstiev o výsledkoch kontroly evidencie a stavu 

vojenských a civilných motorových vozidiel. 
 - Výsledky kontroly stavu techniky a munície vo vojenských útvaroch 

a v zbrojniciach. 
 - Odborné exkurzie vojenských špecialistov v tuzemských a v zahraničných zbrojných 

podnikoch. 
 - List Nemeckej vojenskej misie na Slovensku Ministerstvu národnej obrany 

Slovenskej republiky k otázke výcviku Slovenskej armády v zimnom období 
1943/1944, zn. sp. 45  3/1. 

 - Prehliadka jednotiek Delostreleckého protilietadlového pluku Domobrany 
v Bratislave, zn. sp. 45  2/18  1  -  3. 

 - Prehliadka 1. motorizovanej húfnicovej batérie Domobrany veliteľom Pancierovej 
divízie TATRA generálom Backom 21. XI. 1944, zn. sp. 45  2/20. 

 Šk. č. 458, zn. sp.  45  2/2  -  45  3/1, 213 lis. (335  -  547) 
 
 
291 Komisie Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky, medzirezortné komisie, 

správne rady vojenských podnikov a podnikov dôležitých pre obranu štátu, slovensko-   
nemecké komisie a agenda o ich činnosti v roku 1944. 

 - Menovanie členov komisií MNO SR, medzirezortných komisií, slovensko – 
nemeckých komisií a správnych rád. 

 - Ustanovenie komisie na zisťovanie škôd spôsobených leteckými útokmi na 
Bratislavu. 

 - Zriadenie identifikačných komisií na identifikáciu osôb padlých v bojoch na 
strednom Slovensku v septembri a októbri 1944. 

 - Zápisnice zo zasadaní slovensko-nemeckých vládnych výborov, ktoré sa konali od 
24. IX. do 26. X. 1944. 

 Šk. č. 458, zn. sp.  45  3/2  -  45  3/18, 144 lis.  (548  -  691) 
 
 
292 Návštevy delegácií Slovenskej armády v zahraničí. 
 - Návštevy slovenských vojakov na Vyslanectve Slovenskej republiky vo Vatikáne. 
 - Návšteva delegácie Slovenskej armády na výstave „Unser Heer“ vo Viedni v apríli 

1944. 
 - Účasť delegácie Slovenskej armády na zjazde študentov – frontových vojakov 

v Nemecku v auguste 1944. 
 Šk. č. 458, zn. sp.  45  4/2  -  45  4/4  2, 15 lis. (692  -  706) 
 
 



293 Menovanie na veliteľské funkcie, prideľovanie a premiestňovanie vojenských 
gážistov, záložných dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva v činnej službe 
k vojenským útvarom Slovenskej armády a Domobrany v zápolí a v poli. 

 - Menovanie na veliteľské funkcie, pridelenie a premiestnenie vojenských gážistov, 
záložných dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva k vojenským útvarom v zápolí do 1. 
septembra 1944. 

 + Pridelenie a  premiestnenie dôstojníkov na Veliteľstvo pozemného vojska v B. 
Bystrici, zn. sp. 46  2/3  14  -  31. 

 + Pridelenie a premiestnenie dôstojníkov na Veliteľstvo vzdušných zbraní v Trenčíne 
a k podriadeným jednotkám, zn. sp. 46  2/6  11  -  35. 

 + Pridelenie dôstojníkov, rotmajstrov a mužstva na Veliteľstvo brannej výchovy v B. 
Bystrici, zn. sp.  46  2/7  5. 

 + Pridelenie dôstojníkov k civilnej protileteckej ochrane, zn. sp.  46  2/22  1 - 17. 
 + Pridelenie dôstojníkov k Vojenskej pechotnej škole Nitra a menovanie veliteľov, zn. 

sp.  46  2/35  1  -  3. 
 + Pridelenie a premiestnenie dôstojníkov k Vojenskej akadémii Bratislava, zn. sp. 46  

2/38  1  -  14. 
 + Pridelenie dôstojníkov k Najvyššiemu úradu zásobovania v Bratislave, zn. sp. 46  

2/43  1  -  12: 
 + Pridelenie dôstojníkov k Štátnej slovenskej vojenskej reálke v Martine, zn. sp.  46  

2/63  1  -  11. 
 + Pridelenie a premiestnenie dôstojníkov k Pracovnému zboru národnej obrany, zn. sp.  

46  2/68  1  -  24. 
 + Pridelenie dôstojníkov a mužstva k justičným úradom, zn. sp. 46  2/76  1  -  13. 
 - Menovanie, pridelenie a premiestnenie vyšších dôstojníkov do 1. septembra 1944. 
 + Menovanie plk. pech. Pavla Kunu za šéfa vojenskej správy MNO SR dňom 1. I. 

1944, zn. sp.  46  2/2  8. 
 + Menovanie mjr. gšt. Júliusa Nosku za prednostu personálií MNO SR dňom 25. IV. 

1944, zn. sp.  46  2/2  19. 
 + Menovanie plk. int. Františka Slavkovského za prednostu kontrolného odboru MNO 

SR od 15. V. 1944, zn. sp.  46  2/2  45. 
 + Menovanie mjr. del. Milana Vesela za oblastného dôstojníka Veliteľstva divíznej 

oblasti 1 v Trenčíne od 1. II. 1944, zn. sp.  46  2/4. 
 + Premiestnenie pplk. gšt. Jána Goliana na Veliteľstvo pozemného vojska v B. 

Bystrici od 1. III. 1944, zn. sp. 46  2/3  9. 
 + Menovanie plk. PS b. Ladislava Bodického za veliteľa divíznej oblasti 2 

a preradenie do stavovskej skupiny dôstojníkov pechoty od 15. VIII. 1944, zn. sp.  46  
2/5  13. 

 + Menovanie plk. del. Emila Perku za veliteľa Štátnej slovenskej vojenskej reálky 
v Martine, zn. sp.  46  2/112. 

 - Rozmiestnenie mužstva v prezenčnej službe a záloh povolaných na mimoriadnu 
činnú službu do vojenských útvarov v zápolí, zn. sp. 46  1/3  -  46  2/1. 

 - Menovanie na veliteľské funkcie, pridelenie a premiestnenie gážistov, záložných 
dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva v prezenčnej a mimoriadnej činnej službe 
k vojenským útvarom Domobrany po 1. septembri 1944. 

 + Menovanie funkcionárov justičných úradov s platnosťou od 10. septembra 1944, zn. 
sp.  46  2/1  7, 8. 

 + Zoznam dôstojníkov a poddôstojníkov, ktorí sa vrátili zo zajatia v Nemecku a ich 
pridelenie do jednotlivých vojenských posádok, zn. sp.  46  2/1  12. 



 + Premiestnenie dôstojníkov a rotmajstrov z Veliteľstva vzdušných zbraní v Trenčíne 
na Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky k 30. septembru 1944, zn. sp.  
46  2/6  41. 

 + Pridelenie styčných dôstojníkov MNO SR k ministerstvám, ústredným úradom 
a Hlinkovej garde, zn. sp.  46  2/2  113, 114, 150 – 198, 210, 211. 

 + Zoznamy dôstojníkov pridelených na MNO SR od 15. októbra 1944, zn. sp.  46  2/2  
144  -  149, 151  -  154, 167, 168, 170  -  195, 199  -  209, 212  -  225. 

 + Reorganizácia Štátnej hlásnej služby a jej personálne zabezpečenie k 1. decembru 
1944, zn. sp.  46  2/70  1  -  9, 46  2/115  6  -  9. 

 + Pridelenie dôstojníkov a mužstva k Čestnému oddielu prezidenta republiky, zn. sp.  
46  2/74  1  -  8. 

 + Menovanie veliteľa Pešieho pluku 1 Domobrany, veliteľov práporov a pridelenie 
dôstojníkov k 1. a 2. peš. pluku Domobrany k 1. októbru 1944, zn. sp.  46  2/179  1  -  
20. 

 + Nariadenie náčelníka štábu MNO SR o vytvorení 5 stavebno-pionierskych rôt 
Domobrany z 29. IX. 1944, zn. sp.  46  2/189  1  -  20. 

 + Pridelenie dôstojníkov k Hlavnému veliteľstvu žandárstva v Bratislave, zn. sp.  46  
2/192  1  -  21. 

 + Zoznamy dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva pridelených k Hlinkovej garde, 
Hlavnému veliteľstvu Hlinkovej gardy a Pohotovostným oddielom Hlinkovej gardy, 
zn. sp.  46  2/195  1  -  19. 

 + Prideľovanie dôstojníkov k útvarom Domobrany, k MNO SR a k civilným úradom 
štátnej správy, zn. sp.  46  2/196  -  46  2/272. 

 - Pridelenie dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva k jednotkám v poli. 
 + K 1. pešej divízii, zn. sp.  46  2/76  4. 
 + K 2. technickej divízii, zn. sp.  46  2/76  7, 20. 
 + K Východoslovenskej armáde zn. sp.  46  2/76  9  -  11. 
 - Preradenie dôstojníkov a rotmajstrov Slovenskej armády a Domobrany do iných 

stavovských skupín, zn. sp.  46  4/1  -  456  4/41. 
 Šk. č. 458, zn. sp.  46  1/2 -  46  2/1  4,  61 lis. (707  -  768) 
 Šk. č. 459, zn. sp. 46  2/1  5  -  46  2/21, 837 lis. (1  -  837) 
 Šk. č. 460, zn. sp.  46  2/22  -  46  2/180, 791 lis. (1  -  791) 
 Šk. č. 461, zn. sp.  46  2/181  -  46  4/10, 795  lis.  (1  -  795) 
 Šk. č. 462, zn. sp.  46  4/11  -  46  5/15, 306 lis.  (1  -  306) 
 
 
294 Objednávky a dodávky ochranných prostriedkov proti bojovým chemickým látkam 

a chemického materiálu vojenským útvarom v zápolí a v poli na východe štátu. 
 Šk. č. 462, zn. sp.  47  1/1  -  47  3/5, 93 lis. (307  -  399) 
 
 
295 Prideľovanie pohonných hmôt vojenským útvarom v zápolí a v poli na východe štátu 

na rok 1944. Hlásenia vojenských útvarov o stave zásob pohonných hmôt 
a predpokladanej spotrebe. Požiadavky jednotiek Domobrany na prídel pohonných 
hmôt po 1. septembri 1944. Žiadosti vojenských gážistov o prídel pohonných hmôt na 
jazdu vlastným motorovým vozidlom. 

 Šk. č. 462, zn. sp.  49  2/3  -  49  2/35, 404 lis. (400  -  803) 
 Šk. č. 463, zn. sp.  49  2/36  -  49  3/4, 79 lis. (1  -  79) 
 
 



296 Civilní zamestnanci vojenskej správy, agenda o platení dôchodkového, nemocenského 
a úrazového poistenia. Návrhy vládnych nariadení o dôchodkovom, nemocenskom 
a úrazovom poistení. 

 Šk. č. 463, zn. sp.  50  2/1  -  50  4/3, 89 lis. (80  -  168) 
 
 
297 Služobné príjmy gážistov Slovenskej armády, Domobrany a civilných zamestnancov 

vojenskej správy. 
 - Udeľovanie služobných miest vojenským gážistom  a ich zaraďovanie do služobných 

platových tried. 
 - Započítavanie civilnej služobnej doby do nároku na priznanie zaopatrovacích platov 

vojenským gážistom. 
 - Zoznam gážistov Veliteľstva vzdušných zbraní a podriadených jednotiek, ktorým sa 

započítava zvýhodnená služobná doba za službu u vzdušných zbraní, zn.sp.51  2/2  23. 
 - Rozhodnutia o zastavení vyplácania služobných príjmov vojenským gážistom po 1. 

septembri 1944 a ich žiadosti o vyplatenie služobných platov. 
 - Zoznamy vojenských gážistov, ktorým boli zvýšené služobné príjmy po 1. septembri 

1944, zn. sp.  51  2/2  52  -  54,  63  -  71. 
 Šk. č. 463, zn. sp.  51  1/2 -  51  3/2  24, 524 lis. (169  -  692) 
 Šk. č. 464, zn. sp.  51  3/2  25  -  51  3/2  63, 176 lis. (1  -  176) 
 
 
298 Oznámenie Predsedníctva vlády Slovenskej republiky o vyhlásení celého územia 

Slovenska za pole uznesením vlády zo dňa 28. augusta 1944 a nariadenie ministra 
národnej obrany Štefana Haššíka z 22. septembra 1944 o priznaní poľných príplatkov 
všetkým jednotkám armády na celom území Slovenska. 

 Šk. č. 463, zn. sp. 51  2/21  -  51  2/21  5, 31 lis. (693  -  722) 
 
 
299 Podniky registrované ako dôležité pre obranu štátu v roku 1944. 
 - Hlásenia okresných úradov o vymazaní podnikov z registra podnikov dôležitých pre 

obranu štátu. 
 - Rozhodnutie Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky o uznaní podnikov 

za dôležité pre obranu štátu. 
 - Žiadosti podnikov o registráciu ako podniku dôležitého pre obranu štátu. 
 - Hlásenia o personálnych a výrobných pomeroch v podnikoch dôležitých pre obranu 

štátu. 
 - Hlásenia podnikov dôležitých pre obranu štátu o poruchách vo výrobe a záškodníckej 

činnosti po 1. septembri 1944. 
 Šk. č. 464, zn. sp.  54  1/2 -  54  1/2  2, 339 lis. (177  -  515) 
 Šk. č. 465, zn. sp.  54  2/1  32  -  54  2/183, 952 lis. (1  -  952) 
 
 
300 Civilní zamestnanci vojenskej správy, prijímanie, prepúšťanie a premiestňovanie. 
 Šk. č. 465, zn. sp.  54  3/2  -  54  3/5, 17 lis. (953  -  969) 
 
 
301 Nemecká národná skupina na Slovensku, sťažnosti na porušovanie jazykového práva. 
 Šk. č. 465, zn. sp.  55  2/2  -  55  2/2  4, 8 lis. (970  -  977) 
 



 
302 Pojem partizán v medzinárodnom práve, záznam z porady expertov na Ministerstve 

zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorá sa konala 21. augusta 1944. 
 Šk. č. 465, zn. sp.  55  2/3  -  55  2/4, 11 lis. (978  -  988) 
 
 
303 Zmeny mien a priezvísk dôstojníkov z povolania a v zálohe. 
 Šk. č. 465, zn. sp.  55  3/2  -  55  3/2  6, 23 lis. (989  -  1011) 
 
304 Stanovenie presného názvu 1. pešieho pluku Domobrany na „Peší pluk 1 Domobrany“. 
 Šk. č. 465, zn. sp.  55  4/2, 3 lis. (1012  -  1014) 
 
 
305 Zabezpečenie tlmočníkov pre cvičné rádiotelegrafické stanice. 
 Šk. č. 466, zn. sp.  55  5/2  -  55  5/3, 7 lis. (1  -  7) 
 
 
306 Remontná služba v Slovenskej armáde a v Domobrane. 
 - Smernice a nariadenia o výcviku vojenských koní. 
 - Prevzatie evidenčných koní do vlastníctva vojenskej správy a výplaty náhrad 

pôvodným majiteľom. 
 - Vyplácanie náhrad majiteľom za používanie evidenčných koní vojenskou správou. 
 - Nákupy koní pre Slovenskú armádu v zahraničí a výmeny koní s nemeckou armádou. 
 - Stanovenie smerných cien koní na rok 1944. 
 - Žiadosti vojenských útvarov o pridelenie koní a premiestňovanie koní medzi 

jednotlivými útvarmi. 
 - Hlásenia a prehľady o druhoch a počtoch koní v jednotlivých vojenských útvaroch 

v zápolí. 
 - Prideľovanie vojenských koní do kmeňového stavu jednotiek Domobrany po 1. 

septembri 1944. 
 - Hlásenia 1. pešej divízii, 1. technickej divízii a 2. technickej divízii o početnom stave 

a stratách koní v poli, odovzdaní a prevzatí koní od nemeckej armády. 
 Šk. č. 466, zn. sp.  56  1/1  -  56  5/2,  551 lis. (8  -  558) 
 Šk. č. 467, zn. sp.  56  5/2  -  56  5/4  8, 726 lis. (1  -  726) 
 Šk. č. 468, zn. sp.  56  5/4  -  56  6/10, 80 lis. (1  -  80) 
 
 
307 Sobáše dôstojníkov a rotmajstrov z povolania v roku 1944. 
 - Žiadosti dôstojníkov a rotmajstrov o povolenie sobáša väčšinou obsahujú vyjadrenie 

veliteľa vojenského útvaru, výpis z likvidačnej knihy gážistov o služobnom príjme 
ženícha, lekárske potvrdenia o zdravotnom stave ženícha a nevesty, vyjadrenia spolu 
slúžiacich dôstojníkov alebo rotmajstrov o neveste, osvedčenia o národnej a štátnej 
príslušnosti, mravnej bezúhonnosti a majetkovej situácii a o árijskom pôvode nevesty. 

 - Hlásenia vojenských útvarov, dôstojníkov a rotmajstrov o uzavretí manželstva 
a predloženie sobášnych listov. 

 - Hlásenie generála Augustína Malára o uzavretí manželstva s nemeckou občiankou 
Dr. Grosseovou 18. II. 1944, zn.  sp.  57  2/73. 

 Šk. č. 468, zn. sp.  57  2/1  -  57  2/72, 609 lis. (81  -  689) 
 Šk. č. 469, zn. sp.  57  2/73  -  57  2/165, 711 lis. (1  -  711) 
 Šk. č. 470, zn. sp. 57  2/166  -  57  5/2, 434  lis. (1  -  434) 



308 Účasť armády na oslavách štátneho sviatku, celonárodných a miestnych slávnostiach 
a recepciách. 

 - Rozkaz ministra národnej obrany Slovenskej republiky o účasti vojska na oslavách 
štátneho sviatku Slovenskej republiky 13. a 14. marca 1944, zn. sp.  58  2/2. 

 - Slávnostné vyradenie prvého lietadla vyrobeného na Slovensku v Leteckej továrni 
Trenčianske Biskupice 1. júna 1944, zn. sp. 58  2/6. 

 - Slávnostná manifestácia v Bratislave 28. októbra 1944 z príležitosti oslobodenia 
Banskej Bystrice od boľševicko – československého teroru, zn. sp. 58  2/8. 

 Šk. č. 470, zn. sp.  58  1/2  -  58  7/2, 132 lis.  (435  -  566) 
 
 
309 Zriadenie a personálne zabezpečenie hospodárskej správy vo vojenských útvaroch 

Slovenskej armády a Domobrany v zápolí. 
 - Zriadenie a personálne obsadenie hospodárskej správy na Veliteľstve vzdušných 

zbraní v Trenčíne, Veliteľstve brannej výchovy v B. Bystrici a na posádkovom 
veliteľstve v Žiline a Topoľčanoch. 

 - Zriadenie a personálne obsadenie hospodárskej správy po 1. septembri 1944 pre peší 
pluk 1 a 2 Domobrany a na posádkových veliteľstvách v Bratislave, Martine, Nitre, 
Poprade, Prešove a Ružomberku. 

 Šk. č. 470, zn. sp.  59  1/2  -  59  2/4, 65 lis. (567  -  631) 
 
 
310 Starostlivosť o frontových vojakov, vojnových invalidov, rodinných príslušníkov 

vojakov povolaných do činnej služby  v poli a zápolí a o vojnových utečencov na 
Slovensko. 

 Šk. č. 470, zn. sp.  60  1/2 -  60  2/2  4, 51 lis. (632  -  682) 
 
 
311 Vojenská správa budov, vojenské stavebníctvo a výstavba vojensky dôležitých 

objektov na Slovensku v roku 1944. 
 - Prehľad vojenských správ budov a ich personálneho obsadenia v roku 1944. 
 - Nariadenie MNO SR z 11. októbra o zastavení vojenských stavieb alebo zmene ich 

účelu. 
 - Požiadavky nemeckého vojenského veliteľa na Slovensku generála Hofleho na 

postavenie slovenských pionierskych rôt. 
 - Výstavba nemeckých vojenských objektov protileteckej obrany pri Nitre. 
 - Budovanie opevnenia v Jablunkovskom priesmyku nemeckou armádou.  
 - Rozhodnutie Veliteľstva ochranného pásma na Slovensku z 15. novembra 1944 

o zabratí stavebného materiálu, drevoobrábacích závodov a paliva na západnom 
Slovensku. 

 Šk. č. 470, zn. sp.  62  1/1  -  62  3/10, 78 lis. (683  -  761) 
 Šk. č. 471, zn. sp.  62  3/11  -  63  3/2, 72 lis. (1  -  72) 
 
 
312 Strážne a ochranné jednotky Slovenskej armády do 1. septembra 1944 (SODO – stála 

ochrana dôležitých objektov, SOŠ – stráž ochrany štátu, ŽSO – železničné strážne 
oddiely) a mimo armádne zložky slovenskej brannej moci po 1. septembri 1944 
(Hlinkova garda, Ústredňa štátnej bezpečnosti, uniformovaná polícia, žandárstvo, 
finančná stráž). 



 - Nariadenie Veliteľstva brannej výchovy v B. Bystrici o posilňovaní jednotiek ŽSO 
a SOŠ gardistami, povolávanie záloh a určenie dislokácie týchto jednotiek, zn. sp.  64  
2/3  1  -  7. 

 - Uvoľňovanie vojenských gážistov zo služby v armáde a ich prijímanie do služby 
v žandárstve a v uniformovanom policajnom zbore do 1. septembra 1944. 

 - Uvoľňovanie štátnych zamestnancov na výkon bezpečnostnej služby v Domobrane, 
Hlinkovej garde, žandárstve, štátnej polícii a finančnej stráži po 1. septembri 1944. zn. 
sp. 64  1/2  1  -  7. 

 - Nariadenie ministra národnej obrany Štefana Haššíka, ktorým poveruje náčelníka 
štábu Hlinkovej gardy Otomara Kubalu výkonným riadením Hlinkovej gardy, štátnej 
bezpečnosti a štátnej polície, zn. sp.  64  1/2   5. 

 - Zoznam a dislokácia úradov finančnej stráže v pohraničnom pásme medzi 
Slovenskom a Nemeckom, zn. sp.  64  5/4  3. 

 - Oznámenie o zriadení Hlavného veliteľstva žandárstva v Bratislave dňom 14. 
septembra 1944, zn. sp.  64  4/1. 

 Śk. č. 471, zn. sp. 64  1/1  2  -  64  5/5, 296  lis. (1  -  296) 
 
 
313 Vojenský dozorný úrad a vojenská správa v podnikoch dôležitých pre obranu štátu, 

výkazy výdavkov a zriaďovanie vojenského dozoru. Zriadenie zaisťovacieho tábora 
pre cigánov v Dubnici nad Váhom od 2. novembra 1944. 

 Šk. č. 471, zn. sp. 64  3/2  -  64  3/3  41, 112 lis. (297  -  408) 
 
 
314 Strelecký výcvik pozemného vojska Slovenskej armády do 1. septembra 1944, 

smernice, námety, organizačné a materiálne zabezpečenie cvičiacich jednotiek. 
 Šk. č. 471, zn. sp.  65  1/2 -  65  2/10, 67 lis. (409  -  475) 
 
 
315  Hlásenia styčného dôstojníka Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky 

u veliteľa ochranného pásma na Slovensku za mesiac január a február 1944. 
 Šk. č. 471, zn. sp.  65  2/6  -  65  2/6  2, 8 lis. (476  -  483) 
 
 
316 Dodávky svetlometných batérií z Nemecka a zabezpečenie raketových pištolí pre 

Slovenskú armádu na výcvikový rok 1944. 
 Šk. č. 471, zn. sp.  66  2/4  -  66  3/2, 39 lis. (484  -  522) 
 
 
317 Zoznamy nepotrebného a nevybaveného spisového materiálu Ministerstva národnej 

obrany Slovenskej republiky (zoznamy obsahujú číslo, názov a pôvodcu spisu). 
 - Zoznamy nepotrebného spisového materiálu oddelení a správ MNO SR. 
 - Zoznamy spisového materiálu Rýchlej divízie a zaisťovacej divízie, ktoré boli 

odovzdané Vojenskému vedeckému ústavu v Trenčíne. 
 - Zoznamy nevybavených spisov MNO SR z roku 1943 a z obdobia január až jún 

1944. 
 - Odsun spisového materiálu MNO SR do podzemných tunelov na Skalke pri Trenčíne 

v apríli 1944, zn. sp. 67  1/5  3, 17. 
 - Zaistenie spisového materiálu bývalého Veliteľstva pozemného vojska v B. Bystrici 

nemeckou brannou mocou v novembri 1944. 



 Šk. č. 471, zn. sp.  67  1/3  -  67  1/5  6, 216 lis. (523  -  738) 
 Šk. č. 472, zn. sp.  67  1/5  -  67  2/2  7, 233 lis. (1  -  233) 
 
 
318 Rozkazy Veliteľstva armády v poli na východnom fronte (veliteľstvo LADISLAV) od 

28. júna do 30. júla 1941. 
 Šk. č. 472, zn. sp.  67  1/5  8,  57 lis. (234  -  290) 
 
 
319 Kmeňové listy a kvalifikačné doklady vojenských gážistov, doplňovanie osobných 

údajov a odosielanie dokladov kmeňovým útvarom. 
 Šk. č. 472, zn. sp.  67  2/3  -  67  2/124, 262 lis. (291  -  552) 
 
 
320 Medzištátne zmluvy a dohody Slovenskej republiky. 
 - Dohoda medzi Ministerstvom národnej obrany Slovenskej republiky 

a Wehrmachtom z 19. augusta 1944 o zaobchádzaní a zaopatrení nemeckých oddielov 
počas ich pobytu v operačnom pásme na Slovensku, zn. sp.  67  3/3  12, 19. 

 - Dodatková hohoda medzi Ríšskym ministerstvom letectva a Ministerstvom národnej 
obrany Slovenskej republiky o stavbe lietadiel nemeckého vzoru na Slovensku, zn. sp.  
67  3/3  14. 

 - Zápisnice z 8. zasadania slovensko – nemeckých vládnych výborov od 27. IV. do 16. 
VI. 1944 o hospodárskych stykoch Slovenska s Nemeckom, Belgickom 
a Holandskom, zn. sp.  67  3/3  15. 

 - Slovensko – maďarské zmluvy a dohody o výmene tovarov, vzájomnej politickej 
amnestii a štátnoobčianskych otázkach, zn. sp.  67  3/4 1, 2, 5, 6, 7, 8. 

 - Zmluvy medzi Ministerstvom národnej obrany Slovenskej republiky a nemeckými 
zbrojárskymi firmami o dodávkach zbraní a vojenského materiálu pre Slovenskú 
armádu, zn. sp.  67  3/12. 

 Šk. č. 472, zn. sp.  67  3/2  -  67  3/8, 415 lis. (553  -  967) 
 Šk. č. 473, zn. sp.  67  3/9  -  67  3/13, 229 lis. (1  -  229) 
 
 
321 Vydávanie vojenských osobných dokladov (VOP) dôstojníkom, poddôstojníkom 

a príslušníkom mužstva, cestovných dokladov a povolení vojenským a civilným 
osobám na služobné účely. 

 - Zoznamy vojenských gážistov podľa kmeňových útvarov, ktorým boli vydané 
vojenské osobné preukazy. 

 - Vydávanie vodičských preukazov a zbrojných lístkov na súkromné zbrane 
vojenským osobám. 

 - Vydávanie cestovných dokladov vojenským osobám na služobné cesty do zahraničia. 
 - Vydávanie cestovných dokladov vojakom, ktorí sú odosielaní do poľa. 
 - Zoznam príslušníkov Obvodu obrany proti lietadlám Bratislava, ktorým bolo vydané 

povolenie na prekročenie slovensko – nemeckých hraníc pri výkone služby. 
 Žiadosti Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky nemeckému vyslanectvu 

v Bratislave o vydanie trvalých povolení slovenským vojenským osobám na vstup do 
vojenských objektov obsadených nemeckou brannou mocou na Slovensku po 1. IX. 
1944. 

 Šk. č. 473, zn. sp.  67  4/2  -  67  5/2, 227 lis. (230  -  456) 
 



 
322  Spojovacie vojsko a spojovacia služba v útvaroch Slovenskej armády a Domobrany 

(po 1. septembri 1944) v zápolí a v poli. 
 - Smernice Ministerstva národnej obrany z 5. mája 1944 pre chod spojovacej služby 

v Slovenskej armáde, zn. sp. 68  1/1. 
 - Výstavba diaľkových telefónnych káblov, ich údržba a vojenská ochrana, zn. sp.  68  

3/5  1  -  14. 
 - Zriaďovanie telefónnych staníc a ústrední a služby Slovenskej pošty pre armádu. 
 - Personálne zabezpečenie spojovacej správy na MNO SR, vyšších veliteľstvách 

a spojovacej služby v útvaroch. 
 - Hlásenia vojenských útvarov v zápolí o stave spojovacieho materiálu a požiadavky 

na pridelenie spojovacieho materiálu. 
 - Požiadavky nemeckých vojenských orgánov na Slovensku na zabezpečenie 

telefónneho a telegrafného spojenia. 
 - Organizácia, personálne a materiálne zabezpečenie spojovacej služby v jednotkách 

Domobrany po 1. septembri 1944 a zoznamy spojovacieho materiálu, ktorý zabrala 
nemecká branná moc, zn. sp.  68  2/2  1,3,5,  68  2/3,  68  3/2  90  -  92, 68 3/3  2, 56. 

 - Organizácia, personálne a materiálne zabezpečenie hlásnej a výstražnej služby po 1. 
septembri 1944, zn. sp.  68  5/1  2  -  8. 

 - Organizácia a zabezpečenie činnosti poľnej pošty po 1. septembri 1944, zn. sp.  68  
6/3  -  68  6/4  4. 

 - Hlásenia 1. pešej divízie a 1. technickej divízie o stave spojovacieho materiálu 
a požiadavky na jeho pridelenie, zn. sp.  68  3/2  11,  68  3/4 2, 6, 9. 

 - Požiadavky Technickej brigády (2. technickej divízie) na pridelenie spojovacieho 
materiálu, zn. sp.  68  3/3. 

 - Objednávky spojovacieho materiálu pre Slovenskú armádu z Nemecka v rámci 
programu „EICHE“ a zoznamy dodaného a nedodaného materiálu, zn. sp.  68  3/2  82,  
68  3/3  9, 42, 52. 

 Šk. č. 473, zn. sp.  68  1/1  -  68  3/3  48, 539 lis. (457  -  995) 
 Šk. č. 474, zn. sp.  68  3/3  49  -  68  8/10, 770 lis. (1  -  770) 
 Šk. č. 475, zn. sp.  68  8/10  2  -  68  10/4, 165 lis. (1  -  165) 
 
 
323 Agenda o členstve vojakov z povolania a civilných zamestnancov vojenskej správy 

v Združení príslušníkov slobodných povolaní Slovenskej republiky. 
 Šk. č. 475, zn. sp.  69  3/1  -  69  3/2  2, 13 lis. (166  -  179) 
 
 
324 Hlásenia Vojenského dozorného úradu v Považskej Bystrici a správcov vojenskej 

správy továrenských skupín 1 až 6 o poučení zamestnancov podnikov dôležitých pre 
obranu štátu vo veci dodržiavania pracovnej povinnosti a zachovávania služobného 
tajomstva. 

 Šk. č. 475, zn. sp.  70  1/2 -  70  1/2   7,  7 lis. (180  -  186) 
 
 
325 Oznámenie Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky zo 16. septembra 1944 

o právomociach posádkových veliteľov a z 27. decembra 1944 o podriadenosti 
jednotiek Domobrany nemeckým veliteľom na Slovensku. 

 Šk. č. 475, zn. sp.  70  1/3  -  70  1/4,  8 lis. (187  -  195) 
 



 
326 Menovanie dôstojníkov Slovenskej armády a Domobrany na veliteľské funkcie 

v zápolí a v poli. Hlásenia o prevzatí a odovzdaní funkcií. Oznámenia o premiestnení 
dôstojníkov z kmeňových útvarov. Jednotlivo sú uvedené menovania na významnejšie 
veliteľské funkcie. 

 - Menovanie dôstojníkov na veliteľské funkcie v zápolí: 
 + gen. Štefana Jurecha za veliteľa Vojenského vedeckého ústavu v Trenčíne od 1. III. 

1944, zn. sp.  70  2/4  2 
 + plk. spoj. Jána Morvica za prednostu spojovacej správy MNO od 1. II. 1944, zn. sp.  

70  2/4  5 
 + pplk. rem. Mirka Vesela za prednostu remontnej správy MNO od 1. II. 1944, zn. sp.  

70  2/4  8 
 + pplk. pech. Jána Imra za veliteľa posádky v Banskej Bystrici od 1. III.1944, zn. sp.  

70  2/4  12 
 + plk. gšt. Viliama Talského za náčelníka štábu MNO – Hlavného vojenského 

veliteľstva od 15. III. 1944, zn. sp. 70  2/4  13 
 + plk. gšt.Jána Krnáča za náčelníka štábu ministra národnej obrany od 15. III. 1944, 

zn. sp.  70  2/4  13 
 + pplk. duch. Dezidera Kišša za prednostu informačnej kancelárie MNO SR od 20. IV. 

1944, zn. sp.  70  2/4  16. 
 + plk. gšt. Štefana Tatarku za šéfa Civilnej protileteckej ochrany od 3. VI. 1944, zn. 

sp.  70  2/4  24 
 + plk. gšt. Karola Peknika za náčelníka štábu MNO – Hlavného vojenského veliteľstva 

od 1. VIII. 1944, zn. sp.  70  2/4  27 
 + mjr. gšt. Ondreja Hreblayho za náčelníka štábu Veliteľstva vzdušných zbraní 

v Trenčíne od 1. mája 1944, zn. sp.  70  2/5  2 
 - mjr. gšt. Jozefa Tótha za náčelníka štábu Veliteľstva vzdušných zbraní v Trenčíne od 

1. VIII. 1944, zn. sp.  70  2/5  6 
 + plk. pech. Michala Širicu za veliteľa pešieho pluku 3 od 1. III. 1944, zn. sp.  70  2/6 
 + pplk. pech. Karola Heidlera za veliteľa pešieho pluku 2 od 1.III.1944, zn. sp.  70  2/6 
 + plk. gšt. Viliama Kanáka za veliteľa 2. pešej divízie v poli na východe štátu od 15. 

VIII. 1944, zn. sp.  70  2/10  8 
 + plk. pech. Ondreja Zverina za veliteľa Divíznej oblasti 1 v Trenčíne od 15. VIII. 

1944, zn. sp. 70  2/10  8 
 + plk. PS b. Ladislava Bodického za veliteľa Divíznej oblasti 2 v Liptovskom 

Mikuláši od 15. VIII. 1944, zn. sp.  70  2/10  8 
 + pplk. stav. PS b. Ing. Jozefa Kručka za veliteľa Pracovného zboru národnej obrany 

od 15. VIII. 1944, zn. sp.  70  2/10  8 
 + pplk. del. Kolomana Brezanyho za veliteľa posádky v Bratislave od 15. VI. 1944, 

zn. sp. 70  2/43 
 + plk. gšt. Alojza Ballayho za veliteľa Slovenského leteckého zboru od 1. I. 1944, zn. 

sp.  70  2/54 
 + Menovanie prednostov intendancie MNO a vyšších veliteľstiev s platnosťou od 1. II. 

1944, zn. sp.  70  2/11  1  -  3 
 + Zriadenie a personálne zabezpečenie Vojenského vedeckého ústavu v Trenčíne, zn. 

sp.  70  2/27 
 + Menovanie veliteľa Technického zboru Slovenskej armády, veliteľov 1. a 2. 

technickej brigády a veliteľov plukov v technických brigádach od 1. VIII. 1944, zn. sp.  
70  2/49. 

 - Menovanie veliteľov poľných jednotiek Slovenskej armády: 



 + plk. pech. Jána Imra za veliteľa 2. technickej divízie od 15. VI. 1944, zn. sp.  70  
2/40 

 + pplk. jazd. Jaroslava Kmicikieviča za veliteľa pluku v 2. technickej divízii od 15. VI. 
1944, zn. sp.  70  2/40 

 + pplk. jazd. Jána Malára za veliteľa pluku v 2. technickej divízii od 15. VI. 1944, zn. 
sp.  70  2/40 

 + plk. pech. Františka Krakovského za veliteľa 1. technickej divízie od  1. VI. 1944, 
zn. sp. 70  2/40  2 

 + pplk. pech. Martina Palkoviča za veliteľa pluku v 1. technickej divízii od 1. VI. 1944 
 + pplk. PS b. Rudolfa Noskoviča za veliteľa pluku v 1. technickej divízii od 1. VI. 

1944, zn. sp.  70  2/40 2 
 - Menovanie dôstojníkov na veliteľské funkcie v Domobrane a v slovenskej brannej 

moci po 1. septembri 1944: 
 + Otomara Kubalu za vedúceho bezpečnostnej služby MNO od 6. IX. 1944, zn. sp.  70  

2/4  32 
 + gen. I. tr. Antona Pulanicha za hlavného vojenského veliteľa od 30. VIII. 1944, zn. 

sp.  70  2/4  33 
 + pplk. pion. Sedlického za inšpektora pionierskych stavebných rôt na Slovensku od 

15. XII. 1944, zn. sp.  70  2/4  45, 70  2/75 
 + pplk. PS b. Antona Adamicu za veliteľa 2. pešieho pluku Domobrany a veliteľov 

práporov tohto pluku od 15. X. 1944, zn. sp. 70  2/6  3 
 + plk. just. Fridricha Wirtha vedením Hlavného vojenského súdu v Bratislave od 14. 

X. 1944, zn. sp.  70  2/46 
 + mjr. just. Tibora Hajduho vedením Úradu hlavného prokurátora v Bratislave od 14. 

X. 1944, zn. sp.  70  2/46  6 
 + plk. kanc. Štefana Horského za posádkového veliteľa a odborného poradcu vládneho 

poverenca v Ružomberku od 1. XII. 1944, zn. sp.  70  2/48  3 
 + pplk. del Vsevoloda Milodanoviča za veliteľa delostreleckého oddielu Domobrany 

od 1. I. 1945, zn. sp.  70  2/71  2 
 + pplk. del. Ernsta Badíka za styčného dôstojníka MNO SR pri štábe veliteľa 

Pancierovej divízie TATRA v Trnave od 30. XII. 1944, zn. sp. 70  2/77 
 + plk. gšt. Štefana Tatarku za veliteľa Technického zboru slovenského vojska 

a dôstojníkov jeho štábu od 20. XII. 1941, zn. sp.  70  2/76 
 + mjr. let. Vladimíra Kačku za prednostu 1. oddelenia MNO SR od 15. X. 1944, zn. 

sp.  70  2/4  37 
 + menovanie veliteľov posádok a jednotiek Domobrany, zn. sp. 70  2/57  -  70  2/65, 

2/67, 68, 69, 71, 74. 
 - Personálne a organizačné opatrenia MNO SR a nemeckého vojenského veliteľa na 

Slovensku po 1. septembri 1944: 
 + oznámenie ministra národnej obrany Štefana Haššíka o prenesení kompetencií 

Ministerstva vnútra SR vo veciach bezpečnostných na MNO SR od 9. IX. 1944, zn. sp.  
70  2/4  35 

 + Nariadenie nemeckého vojenského veliteľa na Slovensku generála Hofleho 
o vytvorení nemeckého spojovacieho veliteľstva na MNO SR, zn. sp.  70  2/4  44 

 + uznesenie vlády SR z 26. IX. 1944 o štátnych zamestnancoch, ktorí zložili prísahu 
partizánom alebo iným odbojovým skupinám, zn. sp.  70  5/1 

 + Smernice vlády SR na výkon pôsobnosti vládnych poverencov v župách a okresoch, 
zn. sp.  70  2/72 



 + oznámenie nemeckého vojenského veliteľa na Slovensku zo 14. XII. 1944 
o vyhlásení Bratislavy a okolia za pevnosť a menovaní plukovníka von Ohlena za 
veliteľa pevnosti, zn. sp.  70  2/73. 

 Šk. č. 475,  zn. sp.  70  2/2  -  70  5/1, 531 lis.  (196  -  727) 
 
 
327 Nariadenie o vykonaní a organizačnom zabezpečení slávnostnej prísahy 1. pešieho 

pluku Domobrany dňa  8. októbra 1944 v Bratislave. 
 Šk. č. 475, zn. sp.  70  5/2  -  70  5/2  3, 13 lis. (728  -  740) 
 
 
328 Agenda o preložení dôstojníkov a poddôstojníkov z povolania do výslužby a o ich 

opätovnom povolaní do činnej služby za brannej pohotovosti štátu. Spisy väčšiou 
obsahujú rozhodnutie o preložení, odpis kmeňového listu, výpis z likvidačnej knihy 
gážistov a výpočet výšky výslužného platu. 

 - Zoznam dôstojníkov a poddôstojníkov z povolania, ktorí majú byť dňom 1. II. 1944 
preložení do výslužby, zn. sp.  71   1/1  4. 

 - Preloženie vyšších dôstojníkov do výslužby menovite: 
 + plk. int. František Slavkovský, zn. sp.  71  2/4 
 + plk. pech. Eduard Lifka, zn. sp.  71  2/5  2, 10 
 + plk. del. Quido Dotzauer, zn. sp. 71  2/7 
 + pplk. pech. Fridrich Werner, 71  2/10  1  -  5 
 + plk. spoj. Karol Skala, zn. sp.  71  2/13  1  -  6 
 + pplk. hosp. Adolf Schill, zn. sp.  71  2/14  1  -  9 
 + mjr. správ. zbroj. Maximilián Prokscha, zn. sp.  71  2/17  1  -  12 
 + pplk. pech Karol Polóni, zn. sp.  71  2/21  1  -  6 
 + pplk. hosp. František Aberle, zn. sp.  71  2/21  1  -  6 
 + pplk. aut. Henrich Makoň, zn. sp.  71  2/24  1  -  7 
 + plk. int. Filip Cramer, zn. sp.  71  2/30 
 + pplk. hosp. Oskar Knischourek, zn. sp.  71  2/37  1  -  5 
 + plk. konc. Štefan Horský, zn. sp.  71  2/39  1  -  4 
 + plk. pech. Ján Imro, zn. sp.  71  2/41  1  -  2 
 + pplk. del. Koloman Brazany, zn. sp.  71  2/42  1 
 + gen. I. tr. Alexander Čunderlík, zn. sp.  71  2/55  1  -  3 
 + pplk. pech. Ján Noščák, zn. sp.  71  2/59  1  -  3 
 - Spisy o prepustení dôstojníkov a poddôstojníkov z povolania, ktorí boli povolaní 

z výslužby do činnej služby pred 1. IX. 1944. 
 Šk. č. 476, zn. sp.  70  5/3  -  71  2/33, 789 lis. (1  -  789) 
 Šk. č. 477, zn. sp. 71  2/33  2  -  71  2/60, 321 lis. (1  -  321) 
 
 
329 Superarbitračné pokračovanie s dôstojníkmi a  poddôstojníkmi z  povolania, 

dôstojníkmi a poddôstojníkmi v zálohe a preloženie gážistov do výslužby aj po 1. 
septembri 1944. Spisy väčšiou obsahujú rozhodnutie o začatí superarbitračného 
pokračovania, výsledky lekárskych vyšetrení, superarbitračnú listinu, odpis 
kmeňového listu a záverečné rozhodnutie o superarbitračnom pokračovaní. 

 - Superarbitračné konanie z moci úradnej s Elemérom Polkom, mjr. gšt., zn. sp.  71  
2/15  1  -  5. 

 - Preloženie do výslužby a povolanie vyšších dôstojníkov z výslužby do činnej služby 
za brannej pohotovosti štátu menovite: 



 + gen. II. tr.  Štefan Jurech, zn. sp.  71  2/172  1  -  8 
 + pplk. PS b. Štefan Schwrz, zn. sp.  71  2/219 
 + plk. pech. František Stojan, zn. sp.  71  2/359 
 + gen. II. tr. Augustín Malár, predbežný návrh na preloženie do výslužby zo 16. XI. 

1944 a odpis kmeňového listu, zn. sp.  71  2/369. 
 - Priznanie hodnosti generál in memoriam Františkovi Renversovi, zn. sp.  71  4/2. 
 Šk. č. 477, zn. sp.  71  2/61    -   71  2/80, 392 lis. (326  -  717) 
 Šk. č. 478, zn. sp.  71  2/81    -   71  2/139, 782 lis.  (1  -  782) 
 Šk. č. 479, zn. sp.  71  2/140  - 71  2/199, 810 lis. (1  -  810) 
 Šk. č. 480, zn. sp.  71  2/200  - 71  2/304, 673 lis. (1  -  673) 
 Šk. č. 481, zn. sp.  71  2/305  - 71  2/355, 770 lis. (1  -  770) 
 Šk. č. 482, zn. sp.  71  2/356  -  71  4/2, 793 lis. (1  -  793) 
 
 
330 Agenda o majetkovosprávnom konaní vojenskej správy voči vojenským a civilným 

osobám. 
 - Vymáhanie dlžôb voči vojenskej správe od vojenských gážistov, civilných 

zamestnancov vojenskej správy, záložných dôstojníkov, poddôstojníkov a príslušníkov 
mužstva. 

 - Hlásenia o strate a odcudzení majetku vojenskej správy. 
 - Vymáhanie výživného na nemanželské deti od vojenských gážistov. 
 Šk. č. 483, zn. sp.  72  1/2  -  72  3/3, 71 lis. (1  -  71) 
 
 
331 Vojenské školy a vojenské odborné kurzy pre dôstojníkov, poddôstojníkov 

a vojenských špecialistov v tuzemsku a v Nemecku v roku 1944. 
 - Vysoká vojenská škola (VVŠ) a Vysoká intendančná škola (VIŠ). 
 + Obsahové zameranie vyučovania v 3. ročníku VVŠ, zn. sp.  73  2/2  4. 
 + Kritéria na prijatie uchádzačov o štúdium VVŠ v škol. roku 1944/1945, zn. sp.  73  

2/2  7. 
 + Osobné materiály prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium na VVŠ v šk. roku 

1944/1945, zn. sp.  73  2/2  11  -  15. 
 + Vyradenie absolventov VVŠ učebného obdobia 1942  -  1944, zoznamy 

a organizačné zabezpečenie, zn. sp.  73  2/2  16, 17. 
 + Rozmiestnenie absolventov VVŠ a VIŠ učebného obdobia 1942  -  1944, zn. sp.  73  

2/3  13. 
 - Vojenská akadémia Bratislava (VAK). 
 + Zoznam uchádzačov prijatých na Vojenskú akadémiu v šk. roku 1943/1944, zn. sp.  

73  2/4  2  -  7. 
 + Vyradenie absolventov Vojenskej akadémie uč. obdobia 1942  -  1944, správa 

o priebehu štúdia, výsledky skúšok a poradová listina absolventov, zn. sp.  73  2/4  8  -  
12, 33. 

 + Organizačné a personálne opatrenia vo Vojenskej akadémii po 1. septembri 1944, 
zn. sp.  73  2/4  20, 22, 27. 36, 41, 42. 

 + Zoznamy vojenských akademikov, ktorí na základe výzvy v Slovenskom rozhlase 
v sepembri 1944 nastúpili alebo nenastúpili službu vo Vojensekj akadémii, zn. sp.  73  
2/3  39,  73  2/4  16  -  19. 

 - Vojenský vysokoškolský internát (VVI). 
 + Personálna agenda o frekventantoch VVI (prijatie, vyšetrovanie spoľahlivosti, 

riešenie priestupkov a vylúčenie), zn. sp. 73  2/3  1 - 7  . 



 + Obsahové zameranie a zabezpečenie teoretického vyučovania, odbornej praxe 
a skúšok frekventantov VVI, zn. sp.  73  2/3  8  -  14. 

 + Vylučovanie frekventantov VVI po 1. septembri 1944 a ich odosielanie k poľným 
jednotkám za hranicami štátu  alebo k jednotkám Domobrany na Slovensku, zn. sp.  73  
2/3  26  -  31. 

 - Štátna slovenská vojenská reálka (ŠSVR), výročná správa za šk. rok 1942/1943, 
prijímanie a prepúšťanie chovancov, personálne a materiálne zabezpečenie činnosti 
školy, hlásenia o prospechu a vojensko-pedagogických otázkach školy, zn. sp. 73  2/6  
1  -  48. 

 - Školy na výchovu dôstojníkov v zálohe. 
 + Oddelenie na výchovu dôstojníkov v zálohe pechoty, pozemného delostrelectva, 

protilietadlového delostrelectva a zbrojnej správy vo Vojenskej akadémii v Bratislave 
– hlásenia o priebehu školenia, učebné programy, zoznamy frekventantov a personálna 
agenda, zn. sp.  73  2/4  34,  73  2/10  1  -  15,  73  2/17  1  -  30. 

 + Škola na výchovu dôstojníkov zdravotníckej služby, veterinárnej služby 
a pomocného zdravotníctva v zálohe v Prešove, zn. sp. 73  2/11  1  -  20. 

 + Škola na výchovu dôstojníkov spojovacieho vojska v zálohe v Novom Meste nad 
Váhom, zn. sp. 73  2/7  1  -  19. 

 + Škola na výchovu dôstojníkov Pracovného zboru národnej obrany v zálohe 
v Pezinku, zn. sp. 73  2/12  1  -  5,  73  2/22  1  -  8. 

 + Škola na výchovu dôstojníkov útočnej vozby v zálohe v Martine, zn. sp. 73  2/32   
            1  -  2. 
 + Škola na výchovu dôstojníkov duchovnej služby v zálohe pri Vojenskej pechotnej 

škole v Nitre, zn. sp.  73  2/36. 
 Škola na výchovu dôstojníkov hospodárskej správy v zálohe pri Veliteľstve 

pozemného vojska v B. Bystrici, zn. sp. 73  2/37. 
 - Škola na výchovu poddôstojníkov z povolania, organizačné a materiálne 

zabezpečenie, učebné programy a zoznamy frekventantov, zn. sp.  73  2/20  1  -  6. 
 - Školy pozemného vojska Slovenskej armády, organizačné, personálne a materiálne 

zabezpečenie, učebné programy a zoznamy frekventantov. 
 + Vojenská pechotná škola v Nitre, zn. sp.  73  2/5  1  -  5. 
 + Spojovacia a pionierska škola v Novom Meste nad Váhom, zn. sp.  73  2/1,  73  2/7  

1  -  19. 
 + Vojenská delostrelecká škola v Brezne, zn. sp. 73  2/3  1, 2. 
 + Zbrojná škola v Martine, zn. sp.  73  2/8  1  -  16,   73  2/16  1  -  13. 
 - Školy vzdušných zbraní Slovenskej armády, organizačné, personálne a materiálne 

zabezpečenie, učebné programy a zoznamy frekventantov. 
 + Škola na výchovu dôstojníkov letectva v zálohe pri Leteckej škole v B. Bystrici, zn. 

sp.  73  2/17  6  -  10. 
 + Škola na výchovu poddôstojníkov leteckej zbrojnej správy pri Leteckom parku 

v Mokradi, zn. sp.  73  2/34. 
 + Kurz padákových strelcov v Leteckej škole v B. Bystrici, zn. sp.  73  2/13  1  -  10. 
 - Vojenské odborné kurzy v tuzemsku, organizácia, učebné programy, zoznamy 

frekventantov a hlásenia o priebehu kurzov. 
 + Kurzy vodičov motorových vozidiel, zn. sp.  73  2/14  1  -  19. 
 + Kurz asanačných hliadok pre vojenské útvary, zn. sp.  73  2/19. 
 + Kurzy inštruktorov pre výcvik v boji proti panciernikom, zn. sp.  73  2/39  1  -  5. 
 + Kurzy pre negramotných nováčikov vo vojenských útvaroch, zn. sp.  73  2/35. 
 + Kurzy brannej výchovy pre profesorov stredných škôl, zn. sp.  73  3/7. 



 - Vojenské odborné kurzy pre príslušníkov Slovenskej armády v Nemecku v roku 
1944. 

 + Plán odborných kurzov pre príslušníkov Slovenskej armády v Nemecku na rok 
1944, zn. sp.  73  2/1  3. 

 + Plán kurzov pre veliteľov plukov, samostatných práporov a oddielov, veliteľov 
peších rôt a špecialistov pozemného vojska,vzdušných zbraní a služieb, zn. sp.  73  
2/33  1  -  20. 

 + Kurz pre dôstojníkov Štátnej hlásnej služby, zn. sp.  73  2/91  1  -  17. 
 + Kurz pre špecialistov delostrelectva proti lietadlám, zn. sp. 73  2/21  1  -  4,  73  

2/23, 2/24, 2/25. 
 - Odborné štúdium a odborné stáže vojenských špecialistov v tuzemsku a v zahraničí, 

zn. sp.  73  3/2  1  -  24, 73  4/2. 
 - Texty prednášok na odborných kurzoch a školeniach. 
 + Prednášky o jednotkách obrany proti lietadlám, zn. sp.  73  5/2. 
 + Prednášky o organizácii Slovenskej armády pre okresné školy Hlinkovej gardy, zn. 

sp.  73  5/3  1  -  4. 
 Šk. č.  483, zn. sp. 73  2/1  -  73  2/6  28, 701 lis. (72  -  772) 
 Šk. č.  485, zn. sp. 73  2/7  -  73  2/17  30, 563 lis. (1  -  563) 
 Šk. č.  486, zn. sp. 73  2/18 - 73  6/2, 618 lis. (1  -  618) 
 
 
332 Šport v Slovenskej armáde. 
 - Zákaz pôsobenia vojakov prezenčnej služby v civilných športových kluboch. 
 - Reorganizácia Oddielu armádnych športovcov. 
 - Jazdecké preteky v roku 1944. 
 Šk. č.  487,  zn. sp.  74  1/2 -  74  5/2, 39 lis. (1  -  39) 
 
 
333 Objednávky a dodávky textilného materiálu a palivového dreva pre Slovenskú armádu 

z tuzemských firiem. Zabratie palivového materiálu nemeckou brannou mocou 
v ochrannom pásme na Slovensku. 

 Šk. č. 487,  zn. sp.  75  2/2  -  76  3/4,  24 lis. (39  -  63) 
 
 
334 Hlásenia o bombardovaní Škodových závodov v Dubnici nad Váhom 7. VII. 1944, 

Štátnej rafinérie minerálnych olejov v Dubovej 20. VIII. 1944, západného Slovenska 
a Žiliny 17. X. 1944, Bratislavy 6. XII. 1944 a Cífera 11. XII. 1944 nepriateľským 
letectvom. 

 Šk. č. 487, zn. sp.  77 1/2 -  77  1/3, 13 lis.  (64  -  76) 
 
 
335 Mimoriadne udalosti vo vojenských útvaroch a podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 

Hlásenia o zranení a úmrtí vojenských a civilných osôb pri plnení služobných 
a pracovných povinností. Hlásenia o požiaroch a haváriách vo vojenských objektoch 
a v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 

 Šk. č. 487, zn. sp.  77  3/2  -  77  3/6, 48 lis. (77  -  124) 
 
 
336 Nariadenia a hlásenia o činnosti posádkových veliteľstiev, dislokácii a ubytovaní 

vojenských útvarov a zariadení Slovenskej armády a Domobrany v roku 1944. 



 - Mesačné hlásenia posádkových veliteľstiev o dislokačných a ubytovacích pomeroch, 
personálnych zmenách, mimoriadnych udalostiach, stravovacej a zásobovacej situácii, 
disciplíne a o vzťahu civilného obyvteľstva k vojsku. 

 - Hlásenia o dislikácii a ubytovaní vojenských útvarov a zariadení Domobrany po 1. 
septembri 1944. 

 + Nariadenia  a hlásenia o zmenách dislokácie vojenských útvarov v posádkach po 1. 
septembri 1944, zn. sp.  78  5/4. 

 + Hlásenia o obnovení činnosti doplňovacích okresných veliteľstiev a ich umiestnení 
po 1. septembri 1944, zn. sp.  78  5/1  39. 

 + Pokyny ministra národnej obrany Štefana Haššíka pre činnosť posádkových 
veliteľstiev v období október 1944 až január 1945, zn. sp.  78  5/5. 

 + Prehľad dislokácie jednotiek Domobrany k 4. decembru 1944, zn. sp. 78  4/3. 
 - Aktivovanie staničných veliteľstiev pre 2. technickú divíziu v Taliansku a zrušenie 

posádkového veliteľstva vo Florencii, zn. sp.  78  5/2  1  -  4. 
 Požiadavky nemeckých vojenských orgánov na stavebné práce, ubytovacie 

a skladovacie priestory pre nemeckú brannú moc na Slovensku pred a po 1. septembri 
1944. 

 - Oznámenie predsedníctva vlády z 27. októbra 1944 o mieste pobytu gen. Augustína 
Malára a plk. gšt. Štefana Tatarku v Nemecku, zn. sp.  78  1/3. 

 Šk. č. 487, zn. sp.  78  1/2  -  78  5/8, 732 lis. (125  -  856) 
 
 
337 Starostlivosť o frontových vojakov a pozostalých po vojakoch, ktroí padli na fronte. 
 - Žiadosti frontových vojakov a vojnových invalidov o prijatie za civilných 

zamestnancov vojenskej správy alebo do inej štátnej služby. 
 - Žiadosti frontových vojakov a ich príbuzných  o udelenie licencie na obchodnú 

činnosť. 
 - Žiadosti pozostalých po vojakoch, ktorí padli na fronte o prijatie do štátnych služieb. 
 - Vyšetrovanie majetkových pomerov, politicko – mravnej zachovalosti 

a štátnoobčianskej spoľahlivosti pozostalých po vojakoch, ktorí padli na fronte za 
účelom poskytnutia štátnej podpory. 

 Šk. č. 488, zn. sp.  79  1/2  -  79  1/2  189, 424 lis. (1  -  424) 
 
 
338 Prijímanie a prepúšťanie civilných zamestnancov vojenskej správy a zamestnancov 

podnikov dôležitých pre obranu štátu. Prideľovanie dôstojníkov – špecialistov 
povolaných zo zálohy do činnej služby za brannej pohotovosti štátu k civilným 
orgánom štátnej správy a do podnikov dôležitých pre obranu štátu. 

 Šk. č. 488, zn. sp.  79  1/3  -  79  2/3  2, 286 lis. (425  -  710) 
 Šk. č. 489, zn. sp.  79  2/34  -  79  3/14, 635 lis.  (1  -  635) 
 
 
339 Hlásenia a výkazy o stratách Slovenskej armády  v poli a oznámenia Ministerstva 

národnej orany Slovenskej republiky o padnutí vojaka v poli jeho pozostalým. 
 - Pokyny Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky na vykazovanie strát 

v poľných a kmeňových jednotkách a vydávanie Úradného zoznamu strát MNO SR, 
zn. sp.  80  1/1  -  80  1/2  7. 

 - Oznámenia MNO SR o padnutí vojaka v poli jeho pozostalým (oznámenie obsahuje 
meno, miesto a dátum padnutia, dátum a miesto pochovania), zn. sp.  80  1/2  8  -  11, 
21, 30, 52  -  54, 77,  93, 106, 117, 147, 161. 



 - Hlásenia, výkazy a menné zoznamy strát 1. technickej divízie a 1. pešej divízie od 1. 
XI. 1943  do 31. VII. 1944, zn. sp.  80  1/2  12, 23, 41, 42, 43, 44, 78, 79, 84, 86, 95, 
97, 120, 127. 

 - Hlásenia, výkazy a menné zoznamy strát Technickej brigády a 2. technickej divízie 
od 1. XII. 1943 do 15. XII. 1944, zn. sp. 80   1/2  13, 14, 32, 33, 35, 45, 46, 49, 65, 74, 
75, 76, 115, 118, 129, 132, 139, 140, 159, 160. 

 - Hlásenia Vojenskej nemocnice 11 Ružomberok a Vojenskej nemocnice 2 Prešov 
o počte ranených a nemocných prisunutých na liečenie z poľných jednotiek. 

 Šk. č. 489, zn. sp.  80  1/1  -  80  1/2  22, 184 lis. (636  -  829) 
 Šk. č. 490, zn. sp.  80  1/23  -  80  2/9, 823 lis. (1  -  823) 
 Šk. č. 491, zn. sp.  80  2/10  -  80  2/15, 24 lis. (1  -  24) 
 
 
340 Objednávky a dodávky vojenskej výstroje a protichemických ochranných prostriedkov 

pre jednotky Slovenskej armády a Domobrany v poli a v zápolí. 
 - Zabezpečenie protichemických plášteniek „S“ pre útvary v zápolí a p re jednotky 

odchádzajúce do poľa. 
 - Objednávky a dodávky špeciálnej koženej výstroje pre automobilné vojsko, útočnú 

vozbu a letectvo. 
 - Výzva na vrátenie vojenskej výzbroje a výstroje, ktorej sa zmocnili civilné osoby po 

1. septembri 1944. 
 - Zoznam dôstojníkov MNO SR, dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva, ktorým boli 

vydané rukávové pásky s označením Domobrana v októbri 1944, zn. sp.  81  6/4  4. 
 - Hlásenia veliteľov vojenských útvarov o zaznačení príslušnosti vojenských osôb 

k zreorganizovanej slovenskej armáde (Domobrane) do vojenských osobných 
preukazov. 

 - Objednávky a dodávky výstroje pre 1. technickú divíziu a 2. technickú divíziu, zn. 
sp.  81  2/2  1, 6, 7, 9. 

 Šk. č. 491, zn. sp.  81  1/1  -  81  10/2  2, 307 lis. (1  -  307) 
 
 
341 Veterinárna služba v Slovenskej armáde a Domobrane – personálne zabezpečenie, 

hlásenia, objednávky a požiadavky na veterinárny a podkúvačský materiál pre 
vojenské útvary v poli a zápolí. 

 Šk. č. 491, zn. sp.  83  1/2 -  83  4/4  3, 159 lis. (308  -  466) 
 
 
342 Zbrojná služba v Slovenskej armáde – objednávky na dodanie strelného prachu 

a trhavín v tuzemských a zahraničných firmách, požiadavky vojenských útvarov 
v zápolí na dodanie zbrojného materiálu. 

 Šk. č. 491, zn. sp.  84  2/2  -  84  2/9, 124 lis. (467  -  590) 
 
 
343 Smernice a pokyny pre výcvik zápoľných jednotiek Slovenskej armády, jednotiek 

odchádzajúcich do poľa a jednotiek Domobrany v roku 1944. 
 - Uplatnenie skúseností z východného frontu pri výcviku vojska v roku 1944, zn. sp.  

85  2/1  5. 
 - Výcvikové smernice pre jednotky odosielané do poľa k 1.IV.1944, zn. sp.  85  2/1  5. 
 - Zrušenie výcvikových stredísk a výcvikových skupín stálych rôt guľometov proti 

lietadlám (SRGPL), zn. sp.  85  4/5  2, 3. 



 Výcvikové smernice pre jednotky Domobrany na mesiace október až december 1944, 
zn. sp.  85  2/1  17. 

 - Zriadenie výcvikového strediska pre delostrelecké jednotky Domobrany v Hlohovci, 
zn. sp.  85  4/5  4, 5. 

 Šk. č. 491, zn. sp.  85  1/2  -  85  2/1, 7 lis. (591  -  597) 
 Šk. č. 492, zn. sp.  85  2/1  2  -  85  4/6  3, 200 lis. (1  -  200) 
 
 
344 Branná výchova, stráž obrany štátu a civilná protiletecká ochrana – organizácia, 

personálne a materiálne zabezpečenie činnosti do 1. septembra a po 1. septembri 1944. 
 - Organizačná štruktúra, právomoci a personálne obsadenia Veliteľstva brannej 

výchovy v B. Bystrici, oblastných veliteľstiev brannej výchovy a civilnej protileteckej 
ochrany do 1. septembra 1944. 

 - Výkaz činnosti Veliteľstva brannej výchovy v B. Bystrici za rok 1944, zn. sp.  86  
2/2. 

 - Organizácia a personálne obsadenie stráže obrany štátu do 1. septembra 1944, zn. sp.  
86  2/3  3. 

 - Reorganizácia a pokyny pre činnosť brannej výchovy, stráže obrany štátu a civilnej 
protileteckej ochrany po 1. septembri 1944, zn. sp.  86  2/1  7  -  11, 13  -  32. 

 - Smernice Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky pre činnosť 
asistenčných jednotiek z 28. XII. 1944, zn. sp.  86  2/1  6. 

 Šk. č. 492, zn. sp.  86  2/1  -  86  3/2, 109 lis. (201  -  309) 
 
 
345 Návrhy vynálezov vojenského charakteru predložené civilnými osobami Ministerstvu 

národnej obrany Slovenskej republiky. 
 Šk. č. 492, zn. sp.  87  2/2  -  87  2/2  3, 13 lis. (310  -  322) 
 
 
346 Menovanie, odvolanie a požiadavky vojenských atašé a vojenských osôb 

v diplomatickom zbore Slovenskej republiky v zahraničí (Berlín, Budapešť, Bukurešť, 
Viedeň). 

 Šk. č. 492, zn. sp.  88  2/2  -  88  3/2, 11 lis. (323  -  333) 
 
 
347 Zbrojná služba v Slovenskej armáde a Domobrane. Vyzbrojovanie jednotiek 

Slovenskej armády a Domobrany v poli a zápolí, prideľovanie zbraní a munície 
Hlinkovej garde, žandárstvu a Slovenskej pracovnej službe. Hlásenia zbrojníc 
a vojenských útvarov o stave a potrebe zbrojného materiálu. Objednávky, dodávky 
a prevzatie zbrojného materiálu z Nemecka a Protektorátu. 

 - Dodanie zbraní a munície pre asistenčné jednotky brannej výchovy, zn. sp.  89  1/2 
           1  -  6. 
 - Pridelenie zbraní a munície žandárstvu na boj proti ozbrojeným bandám na 

východnom Slovensku, zn. sp.  89  1/3  1  -  3. 
 - Hlásenia a výkazy munície Ústrednej zbrojnice, Zbrojnice 1 a Zbrojnice 2, 

Vojenského technického a chemického ústavu, zn. sp. 89  1/4  1  -  4, 9. 
 - Opatrenia Veliteľstva pozemného vojska v B. Bystrici z 25. IV. 1944 proti krádežiam 

zbraní, zn. sp.  89  1/6  1  -  4. 
 - Personálne obsadenie zbrojníc, zbrojnej správy MNO, vyšších veliteľstiev 

a vojskových jednotiek, zn. sp.  89  2/2  1  - 44. 



 - Objednávky, dodávky a prevzatie zbrojného materiálu z Nemecka a Protektorátu, zn. 
sp.  89  5/3  1  -  16, 89  6/2  3  -  5. 

 - Odovzdanie výzbroje a výstroje zrušených útvarov brannej výchovy a stráže obrany 
štátu, zn. sp.  89  1/2  7  -  29. 

 - Výdaj zbraní jednotkám Slovenskej pracovnej služby (zoznam jednotiek a vydaných 
zbraní), zn. sp.  89  1/11  1  -  2. 

 - Požiadavky a dodávky zbrojného materiálu pre 1. a 2. peší pluk Domobrany a ďalšie 
jednotky a útvary slovenskej brannej moci po 1. septembri 1944, zn. sp.  89  1/1  6, 89  
6/2  20, 89  7/1  55 –  65, 89  9/2  123  -  130. 

 - Požiadavky na zabezpečenie vyzbrojenia 1. technickej divízie na 10 % stav 
v novembri 1944, zn. sp.  89  1/4  13.  

 Šk. č. 492, zn. sp.  89  1/1  -  89  1/10  8, 221 lis. (334  -  654) 
 Šk. č. 493, zn. sp.  89  1/11  -  89  9/2  80, 764 lis. (1  -  764) 
 Šk. č. 494, zn. sp.  89  9/2  82  -  89  9/7  2, 428 lis. (1  -  428) 
 
 
348 Vyznamenania a udeľovanie vyznamenaní príslušníkom Slovenskej armády, 

Domobrany a príslušníkom spojeneckých armád. 
 - Smernice a pokyny Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky na 

udeľovanie a nosenie vyznamenaní, zn. sp.  90  1/1  1  -  4, 90  1/6,  90 2/1  3. 
 - Návrhy na vyznamenanie príslušníkov Slovenskej armády z príležitosti 5. výročia 

vzniku Slovenskej republiky, zn. sp. 90 2/2  28  -  60, 90  2/4  1  -  11. 
 - Zoznamy príslušníkov vzdušných zbraní Slovenskej armády a Pracovného zboru 

národnej obrany vyznamenaných z príležitosti 5. výročia vzniku Slovenskej republiky, 
zn. sp.  90  1/3  2. 

 - Návrhy na vyznamenanie verejných činiteľov vojenskými vyznamenaniami za 
zásluhy o budovanie Slovenskej armády z príležitosti 5. výročia vzniku Slovenskej 
republiky, zn. sp.  90  2/2. 

 - Zoznam vyšších dôstojníkov vyznamenaných z príležitosti odchodu do výslužby, zn. 
sp.  90  2/2  13. 

 - Zoznamy a návrhy na vyznamenanie príslušníkov Domobrany a ostatných zložiek 
slovenskej brannej moci po 1. septembri 1944, zn. sp.  90  2/2  139  -  143. 

 - Vyznamenanie príslušníkov nemeckej, chorvatskej a rumunskej brannej moci 
slovenskými vyznamenaniami z príležitosti 5. výročia vzniku Slovenskej republiky, 
zn. sp.  90  2/2  61,  90  2/3  9 - 21, 90  3/3  1 - 3, 90  3/4 1 - 3, 90  2/6  1 - 3, 90   2/7. 

 - Vyznamenanie príslušníkov nemeckej brannej moci na Slovensku slovenskými 
vyznamenaniami po 1. septembri 1944 (medzi nimi aj gen. von Hubicky, gen. Berger, 
gen. Hofle a gen. Back), zn. sp. 90  2/3  35  -  41, 90  3/2  13. 

 - Vyznamenanie príslušníkov 1. pešej divízie, 1. technickej divízie a 2. technickej 
divízie slovenskými a nemeckými vyznamenaniami, zn. sp.  90  1/1  2 – 4, 90  1/3  3,   
90  2/2  4, 15, 91, 103, 111, 112, 126, 129, 145,  90  2/5  1  -  6, 90  2/3  8. 

 Šk. č. 494, zn. sp.  90  1/1  -  90  1/2  30, 120 lis. (429  -  548) 
 Šk. č. 495, zn. sp.  90  1/2 -  90  2/2  80, 759 lis. (1  -  759) 
 Šk. č. 496, zn. sp.  90  2/2  81  -  90  2/2  111, 874 lis. (1  -  874) 
 Šk. č. 497, zn. sp.  90  2/2  112  -  90  2/3  20, 650 lis. (1  -  650) 
 Šk. č. 498, zn. sp.  90  2/3  21  -  90  4/6  2, 788 lis. (1  -  788) 
 
 



349 Objednávky a dodávky vozatajského materiálu, jazdeckého výstrojného materiálu 
a veterinárneho materiálu jednotkám Slovenskej armády a Domobrany v zápolí 
a v poli. 

 Šk. č. 499, zn. sp.  91  2/2  -  91  4/4  2, 55 lis. (1  -  55) 
 
 
350 Vojnoví zajatci z príslušníkov 1. československej armády na Slovensku  zajatí počas 

a po Slovenskom národnom povstaní a internovaní v Nemecku, zajatci z príslušníkov 
Východoslovenskej armády zajatí pred vypuknutím SNP a internovaní v Nemecku, 
zajatci anglo-americkej a sovietskej armády zajatí na Slovensku, zajatecké 
a zaisťovacie tábory na Slovensku po 1. septembri 1944. 

 - Žiadosti o prepustenie slovenských vojakov zajatých nemeckou brannou mocou na 
Slovensku po 29. auguste 1944. 

 - Oznámenia o prepustení slovenských vojakov z nemeckých zajateckých táborov. 
 - Hlásenia slovenských civilných a vojenských orgánov o zaistení slovenských 

vojakov nemeckou brannou mocou po 1. IX. 1944. 
 - Nariadenie Ministerstva národnej obrany Slovenskej  republiky z 2. decembra 1944 

o odovzdávaní partizánov a príslušníkov nepriateľských armád zajatých jednotkami 
Domobrany nemeckým bezpečnostným orgánom. 

 - Vojenský koncentračný tábor v Nitre pre príslušníkov 1. československej armády na 
Slovensku zajatých počas SNP, 92  3/1, 3/5. 

 - Zriadenie a oganizačná štruktúra Zaisťovacieho tábora pre Cigánov v Dubnici nad 
Váhom, zn. sp.  92  3/4  1  -  3. 

 - Anglo – americkí letci zajatí na Slovensku, zn. sp.  92  2/5  2. 
 - Inštrukcia MNO SR o zaobchádzaní so sovietskymi letcami zajatými na Slovensku, 

zn. sp.  92  2/6. 
 - Úprava kompetencií pri zaobchádzaní s príslušníkmi nepriateľských armád zajatými 

v ochrannom pásme na Slovensku, zn. sp.  92  3/2. 
 Šk. č. 499, zn. sp.  92  1/2 -  92  3/5, 196 lis. (56  -  251) 
 
 
351 Povolávanie záložných dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva do činnej služby za 

brannej pohotovosti štátu v Slovenskej armáde a v Domobrane, prepúšťanie 
záložníkov z činnej služby. 

 - Pokyny Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky na povolávanie záloh na 
precvičenie v roku 1944, zn. sp. 93  1/4 1  -  18, 44, 81,  93  2/6  1  -  3, 9. 

 - Povolanie záloh pre Technický zbor Slovenskej armády k 17. júlu 1944, zn. sp.  93  
1/4  19  -  133,  93  2/2  746. 

 - Povolanie záloh pre delostrelecké pluky, zn. sp.  93  1/4  20  -  71. 
 - Povolanie záložných dôstojníkov a poddôstojníkov s určením pre službu 

v žandárstve, zn. sp.  93  1/4  31. 
 - Povolanie záloh pre pešie pluky, zn. sp. 93  1/4  41. 
 - Povolanie záloh pre automobilné prápory, zn. sp.  93  1/4  72. 
 - Povolanie záloh do činnej služby v Pracovnom zbore národnej obrany, zn. sp.  93  

2/1  2. 
 - Povolanie záloh do činnej služby k vzdušným zbraniam, zn. sp. 93  1/4  84. 
 - Povolanie záloh do činnej služby v útočnej vozbe, zn. sp.  93  1/4   86, 94. 
 - Povolanie záložných dôstojníkov zo Slovenského snemu a Hlavného Veliteľstva 

Hlinkovej gardy do činnej služby k Armádnemu veliteľstvu v Prešove, zn. sp. 93  1/4  
99,  117, 616. 



 - Povolanie záloh odvodných ročníkov 1935, 1936, 1937 a 1938 na precvičenie v roku 
1944, zn. sp.  93  2/6  11  -  25. 

 - Povolanie záložných dôstojníkov do činnej služby v poľných a zápoľných jednotkách 
a prepustenie do pomeru mimo činnú službu, zn. sp.  93  2/2  1  -  700. 

 - Povolanie záložných dôstojníkov do činnej služby s určením pre civilnú 
protilietadlovú ochranu, zn. sp.  93  2/5  1  -  24. 

 - Smernice Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky na povolávanie záloh 
do činnej služby po 1. septembri 1944 a prepúšťanie z činnej služby, zn. sp.  93  1/6  
16, 93  2/1  7. 

 - Povolanie záloh do činnej služby v Domobrane a ostatných zložkách slovenskej 
brannej moci po 1. septembri 1944, zn. sp.  93  1/4  119  -  131,  93  2/2  701  -  745, 

 747  -  761,  93  2/9  1  -  8. 
 - Povolávnie záloh do činnej služby pre armádu v poli na východe štátu, zn. sp.93 1/4 

40, 51, 109. 
 - Recipročné oslobodenie verejne činných občanov Slovenskej republiky maďarskej 

národnosti a verejne činných občanov Maďarského kráľovstva slovenskej národnosti 
od vojenskej činnej služby za brannej pohotovosti štátu, zn. sp.  93  2/3  1  -  3. 

 Šk. č. 499, zn. sp.  93  1/2  -  93  1/4  84, 389 lis. (252  -  640) 
 Šk. č. 500, zn. sp.  93  1/4  85  -  93  1/5  12, 872 lis. (1  -  872) 
 Šk. č. 501, zn. sp.  93  1/5  13  -  93  2/2  330, 888 lis. (1  -  888) 
 Šk. č. 502, zn. sp.  93  2/2  331  -  93  2/2  700,  891 lis. (1  -  891) 
 Šk. č. 503, zn. sp.  93  2/2  701  -  93  2/6  15, 690 lis. (1  -  690) 
 Šk. č. 504, zn. sp.  93  2/6  16  -  93  3/4, 175 lis.  (1  -  175) 
 
 
352 Zdravotnícka služba v Slovenskej armáde a v Domobrane. 
 - Zdravotnícka služba v zápoľných jednotkách Slovenskej armády do 1. septembra 

1944. 
 + Menovanie vojenských lekárov z povolania a v zálohe na funkcie v zdravotníckej 

službe a ich prideľovanie a premiestňovanie k zdravotníckym a vojskovým jednotkám. 
 + Hlásenia o odovzdaní a prevzatí funkcie v zdravotníckej službe a žiadosti o zmenu 

alebo uvoľnenie z funkcie. 
 + Povolávanie vojenských lekárov a lekárnikov zo zálohy do činnej služby a ich 

prideľovanie k zdravotníckym a vojskovým jednotkám. 
 + Služba lekárov židovského pôvodu v Slovenskej armáde, udeľovanie výnimiek, zn. 

sp. 94  1/9  1  -  16. 
 + Organizačné, personálne a materiálne zabezpečenie  činnosti vojenských nemocníc, 

liečebných ústavov a útvarových ošetrovní. 
+ Situačné hlásenia vojenských nemocníc a liečebných ústavov  o počte 
zdravotníckeho personálu, počte nemocných a počte obsadených a voľných postelí. 

 + Hlásenia o onemocnení vojenských gážistov a civilných zamestnancov vojenskej 
správy, lekárskych prehliadkach a liečení. 

 - Zdravotnícka služba v slovenskej brannej moci po 1. septembri 1944. 
 + Menovanie vojenských lekárov a lekárnikov z povolania, v prezenčnej službe 

a povolaných zo zálohy na vojenské zdravotnícke funkcie, zn. sp.  94  1/2  195. 
 + Povolávanie vojenských lekárov a lekárnikov zo zálohy do činnej služby a ich 

rozmiestnenie, zn. sp.  94  1/2  196  -  244, 94  1/3. 
 + Zabezpečenie a prideľovanie zdravotníckeho materiálu zdravotníckym a vojskovým 

jednotkám Domobrany, zn. sp.  94  3/2  141. 



 + Hlásenia o zabratí zdravotníckeho materiálu nemeckou brannou mocou na 
Slovensku, zn. sp.  94  3/2  140, 168. 

 - Zdravotnícka služba v 1. a 2. technickej divízii, výmena zdravotníckeho personálu, 
zabezpečenie zdravotníckeho materiálu, situačné hlásenia o činnosti zdravotníckych 
jednotiek, stave zdravotníckeho personálu, zdravotníckeho materiálu, nemocných 
a ranených, zn. sp. 94  1/2  16  -  248, 94  1/3  2, 26, 94  2/5. 

 - Zdravotnícka služba v poľných jednotkách na východe štátu (východoslovenské 
divízie), zn. sp.  94  1/2  82,  91,  153. 

 Šk. č. 504,  zn. sp.  94  1/1  2  -  94  2/2, 742 lis. (176  -  917) 
 Šk. č. 505,  zn. sp.  94  2/2  -  94  3/2  99, 738 lis. (1  -  738) 
 Šk. č. 506,  zn. sp.  94  3/2  100 – 94  5/6  4,  783 lis. (1  -  783) 
 Šk. č. 507, zn. sp.  94  5/6  5  -  94  8/3, 232 lis. (1  -  232) 
 
 
353 Hlásenia doplňovacích okresných veliteľstiev a posádkových veliteľstiev o činnosti 

informačných dôstojníkov poverených zabezpečovaním styku s verejnosťou 
a smernica Ministerstva národnej obrany pre činnosť spravodajských dôstojníkov. 
Hlásenia obsahujú štatistické výkazy počtu akcií informačného dôstojníka na 
verejnosti, počtu podaných informácií a počtu vybavených resp. postúpených žiadostí, 
sťažností a intervencií od civilných osôb, najmä vo veciach výkonu vojenskej služby, 
poskytovania vyživovacieho príspevku, pátrania po vojakoch v poli atď. 

 Šk. č. 507, zn. sp.  95  1/2  -  95  2/1, 422 lis. (233  -  654) 
 
 
354 Personálne a materiálne zabezpečenie výcviku vojenských služobných psov. 
 Šk. č. 507, zn. sp.  96  7/2  -  96  7/3, 8 lis. (655  -  662) 
 
 
355 Návrhy osnov zákonov a vládnych nariadení v Slovenskej republike z rokov 1943 

a 1944. Menovite sú uvedené zákony a nariadenia vojenského charakteru. 
 - Vládne nariadenie z 19. januára 1944 o splnomocnení hlavného veliteľa Slovenskej 

armády na osobitné opatrenia na území Šarišsko – Zmplínskej župy, zn. sp.  97  2/2  2. 
 - Návrh novelizácie zákona o Zbore poddôstojníkov z povolania  z 3: II. 1944, zn. sp.  

97  2/2  6. 
 - Vládny návrh zákona o civilnej protileteckej ochrane zo 7. VII. 1944, zn. sp.  97  2/2  

10. 
 -  Vládny návrh novelizácie zákona o žandárstve, zn. sp.  97 2/2  14. 
 - Vládny návrh zákona zo 16. mája 1944 o ochrane osobnej slobody, domáceho 

pokoja, ich dočasnom obmedzení ako aj o obmedzení iných práv a slobôd, zn. sp.  97  
2/2  18. 

 - Návrh vládneho nariadenia z 30. mája 1944 o pracovnej povinnosti za brannej 
pohotovosti štátu, zn. sp. 97  2/2  27. 

 - Návrh vládneho nariadenia s mocou zákona zo 7. júla 1944 o opatreniach po 
nepriateľských bojových činoch a o doplnení právnych predpisov o civilnej 
protileteckej ochrane, zn. sp. 97  2/2  38. 

 - Vládny návrh zákona o Úrade propagandy z 18. marca 1944, zn. sp. 97  2/2  51. 
 - Návrh zákona o vojnovej dani z 21. júna 1944, zn. sp. 97  2/2  70. 
 - Vládny návrh zákona z 12. septembra 1944 o doplnení ustanovení zákona č. 

168/1922 Zb.z. týkajúcich sa stanného práva a o výkone trestu smrti v stannom 
pokračovaní, zn. sp. 97  2/2  110. 



 - Nariadenie s mocou zákona zo 6. septembra 1944 o prenesení pôsobnosti 
Ministerstva vnútra vo veciach policajných na Ministerstvo národnej obrany, zn. sp.  
97  2/2  121. 

 - Vládny návrh zákona zo 6. októbra 1944 o podriadení príslušníkov Hlinkovej gardy, 
Hlinkovej mládeže a štátnej polície vojenskej súdnej právomoci, zn. sp.  97  2/2  122. 

 - Vládny návrh zákona o zmene niektorých ustanovení o právnom postavení Židov zo 
6. septembra 1944, zn. sp.  97  2/2  166. 

 - Vládny návrh zákona o splnomocnení meniť ústavné zákony a o rozšírení 
nariaďovacej právomoci za brannej pohotovosti štátu, zn. sp.  97  2/2  181. 

 - Návrh vládneho nariadenia z 12. decembra 1944 o podriadení príslušníkov Hlinkovej 
gardy, Hlinkovej mládeže a Slovenskej pracovnej služby vojenskej súdnej právomoci, 
zn. sp.  97  2/2  208. 

 - Vládny návrh zákona zo 14. novembra 1944 o trestných činoch za brannej 
pohotovosti štátu a o urýchlenom trestnom pokračovaní, zn. sp. 97  2/2  229. 

 - Návrh vládneho nariadenia z 18. decembra 1944 o zmocnení Hlinkovej gardy 
organizovať ozbrojené a pracovné jednotky počas brannej pohotovosti štátu, zn. sp.  
97  2/2  230. 

 Šk. č. 508, zn. sp.  97  2/1  -  97  2/2  54, 629 lis. (1  -  629) 
 Šk. č. 509, zn. sp.  97  2/2  55  -  97  2/2  110, 474 lis.  (1  -  474) 
 Šk. č. 510, zn. sp.  97  2/2  111  -  97  2/2  174,  555 lis. (1  -  555) 
 Šk. č. 511, zn. sp.  97  2/2  175  -  97  2/2  231, 495 lis. (1  -  495) 
 Šk. č. 512, zn. sp.  97  2/2  232  -  97  2/3  3, 46 lis. (1  -  46) 
 
 
356 Vestníky Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky z roku 1944. 
 - Koncepty osobných vestníkov MNO, čísla 5, 7, 8, 9, 10/1944. 
 - Register k osobnému vestníku MNO, ročník 1943. 
 - Koncepty dôverných osobných vestníkov MNO, čísla 1, 2, 3, 6/1944. 
 - Register k dôvernému osobnému vestníku MNO, ročník 1943. 
 - Koncepty dôverných vecných vestníkov MNO, čísla 1, 2/1944. 
 Šk. č. 512, zn. sp.  97  3/1  3  -  97  4/1, 556 lis. (47  -  602) 
 
 
357 Výpisy z dôverných rozkazov Veliteľstva 1. pešej divízie z obdobia september až 

december 1943 a situačné hlásenia železničnej stavebnej roty 12 2. technickej divízie 
za mesiac september 1944. 

 Šk. č. 512, zn. sp. 97  4/2  -  993/2, 23 lis. (603  -  624) 
 
 
358 Rôzne rozkazy a nariadenia Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky 

a nemeckého vojenského veliteľa na Slovensku po 1. septembri 1944. 
 - Dôverný rozkaz ministra národnej obrany gen. F. Čatloša o neprístojnostiach vojakov 

pri odosielaní transportov do poľa z 19. augusta 1944. 
 - Rozkaz hlavného veliteľa Slovenskej armády gen. Antona Pulanicha k príchodu 

nemeckej brannej moci na Slovensko 29. VIII. 1944. 
 - Nariadenia a požiadavky nemeckého vojenského veliteľa na Slovensku po 1. 

septembri 1944. 
 - Prevelenie II. práporu 1. pešieho pluku Domobrany z Banskej Štiavnice na ochranu 

komunikácií v priestore Zvolen  -  Krupina. 
 Šk. č. 512, zn. sp.  97  4/4  -  99  10/2  2, 65 lis. (625  -  689) 



 R O K     1 9 4 5 
 
 
359 Zvýšenie slúžneho kancelárskemu oficientovi Jozefovi Barčákovi od 1. apríla 1945. 
 Šk. č. 513, zn. sp.  51  4/3  30, 2 listy, (1  -  2) 
 
 
360 Výkazy proviantu odovzdaného 2. technickou divíziou v Taliansku nemeckej armáde 

v mesiacoch máj, jún a október 1944. 
 Šk. č. 513, zn. sp.  53  2/2, 54 listov (3  -  56) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoznam skratiek používaných v dôverných spisoch MNO 1940  -  1945. 
 
 
AJ  - Asistenčná jednotka 
AP  - Automobilový park 
APJ  - Armádna propagačná jednotka 
APS  - Armádny proviantný sklad 
AV  - Armádne veliteľstvo 
BV  - Branná výchova 
CPO  - Civilná protiletecká ochrana 
CRS  - Cvičná rádiotelegrafná stanica 
ČOP  - Čestný oddiel prezidenta 
DFV  - Domov frontových vojakov 
DOV  - Doplňovacie okresné veliteľstvo 
DPLP  - Delostrelecký protilietadlový pluk 
EZO  - Exponovaný zpravodajský orgán MNO 
FS  - Finančná stráž (podľa textu) 
  - Freiwillige Schutzstaffel (podľa textu) 
GSNROŠ - Generálny sekretariát najvyššej rady obrany štátu 
HG  - Hlinkova garda 
HS  - Hospodárska správa 
HVHG  - Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy 
HVV  - Hlavné vojenské veliteľstvo 
HVŽ  - Hlavné veliteľstvo žandárstva 
IAŠ  - Inšpektorát armádnych škôl 
IP  - Intendančný park 
JPO  - Jazdecký priezvedný oddiel 
KÚ  - Kriminálna ústredňa 
LP  - Letecký park (podľa textu) 
  - Letecký pluk (podľa textu) 
MNO  - Ministerstvo národnej obrany 
MVBV - Miestne veliteľstvo brannej výchovy 
NAP  - Náhradný automobilový prápor 
NROŠ  - Najvyššia rada obrany štátu 
NKD  - Najvyšší kontrolný dvor 
NÚZ  - Najvyšší úrad zásobovania 
OAP  - Oddiel armádnych pretekárov 
OAV  - Oddiel armádnych výtvarníkov 
OFS  - Ozbrojená finančná stráž 
OKVBV - Okresné veliteľstvo brannej výchovy 
OOPL  - Obvod obrany proti lietadlám 
OPPOS - Oddiel pasívnej protileteckej ochrannej služby 
OVZ  - Obranné vzdušné spravodajstvo 
PAK  - Premávková automobilová kolóna 
PiŠ  - Pionierska škola 
POHG  - Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy 
PP  - Pioniersky prápor (podľa textu) 
  - Pracovný prápor (podľa textu) 
PS  - Posádková správa 
PS bNO - Pracovný sbor národnej obrany 



PSS  - Pohraničný strážny sbor 
PÚV  - Pluk útočnej vozby 
PV  - Posádkové veliteľstvo 
RD  - Rýchla divízia 
SAP  - Sborový automobilový park 
SDP  - Slovenská Dunajplavba 
SHS  - Stanica hlásnej služby 
SIM  - Sklad intendančného materiálu 
SLeS  - Slovenský letecký sbor 
SODO  - Stála ochrana dôležitých objektov 
SOŠ  - Stráž obrany štátu 
SP  - Spojovací prápor 
SPP  - Sborový pioniersky park 
SPVZ  - Spojovací prápor vzdušných zbraní 
SRGPL - Stále roty guľometov proti lietadlám 
SSO  - Silničné strážne oddiely 
SSP  - Sborový spojovací park 
SŠVR  - Slovenská štátna vojenská reálka 
SV  - Stanovište veliteľa 
SVP  - Stredisko výcviku psov 
SVR  - Stredisko výcviku remont 
ŠHS  - Štátna hlásna služba 
ŠLD  - Škola leteckého dorastu 
TSb  -  Technický sbor 
TVD  - Tatranský vojenský domov 
ÚCK  - Ústredná cenzúrna komisia 
ÚHS  - Ústredňa hlásnej služby 
ÚP  - Úrad propagandy 
ÚPP  - Ústredňa poľných pôšt 
ÚŠB  - Ústredňa štátnej bezpečnosti 
ÚVS  - Ústredňa výstražnej služby 
ÚZ  - Ústredná zbrojnica 
VA  - Veliteľstvo armády 
VAK  - Vojenská akadémia 
VBV  - Veliteľstvo brannej výchovy 
VD  - Veliteľstvo divízie 
VDO  - Veliteľstvo divíznej oblasti 
VDŠ  - Vojenská delostrelecká škola 
VDÚ  - Vojenský dozorný úrad 
VDV  - Vojenské dopravné veliteľstvo 
VIŠ  - Vysoká intendančná škola 
VLP  - Vojenský letecký podnik 
VOP  - Veliteľstvo ochranného pásma na Slovensku (podľa textu) 
  - Veliteľstvo opevňovacích prác (podľa textu) 
  - Vojenský operačný priestor (podľa textu) 
  - Vojenský osobný preukaz (podľa textu) 
VPO  - Vojenská protiletecká ochrana 
VPŠ  - Vojenská pechotná škola 
VPV  - Veliteľstvo pozemného vojska 
VS  - Vojenská správa 



VSB  - Vojenská správa budov 
VSD  - Vojenský stavebný dozor 
VSU  - Veliteľstvo starostlivosti o utečencov 
VTCHÚ - Vojenský technický a chemický ústav 
VÚ  - Vzdušný úrad 
VÚCÚ  - Vojenský účtovný a cenzúrny úrad 
VVŠ  - Vysoká vojenská škola 
VVÚ  - Vojenský vedecký ústav 
VVZ  - Veliteľstvo vzdušných zbraní 
VZS  - Vojenský zdravotnícky sklad 
VZÚ  - Vojenský zemepisný ústav 
VŽP  - Vojenská železničná polícia 
Z 1  - Zbrojnica 1 
Z 2  - Zbrojnica 2 
ZD  - Zaisťovacia divízia 
ZOVZ  - Zadymovací oddiel vzdušných zbraní 
ZS  - Záchytná stanica 
ZŠ  - Zbrojná škola 
ZTC  - Zaisťovací tábor pre cigánov 
ŽSO  - Železničné strážne oddiely 
ŽSV  - Železničné staničné veliteľstvá 
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