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Úvod
Prvé údaje o posádke Kuchyňa sú z roku 1918, o existencii letiska hovoria
správy o vytvorení leteckej strelnice a tábora v Malackách z roku 1922.
"Ikarové bez legend a báji" od autora Oldřicha Doubka - Hovorí
o rozsiahlej vojenskej strelnici, slúžiacej na cvičné bombardovanie a ostrú streľbu
z lietadiel. "Bol to priestor s voľne rastúcim lesným porastom a mnohými čistinami
a cestami, asi 12 km dlhý a 7 km široký. Tiahol sa od Malaciek na východ,
severnou časťou k obci Rárbochu (Rohožníku), južnou časťou k obci Kuchyňa.
So strelnicou susedilo letisko.“
Strelnica bola mimo zimného obdobia v prevádzke. Používalo ju vojenské
letectvo ČSR. V pravidelných intervaloch sa tu 1 x až 2 x do roka vystriedali letky
všetkých leteckých plukov. Na strelnici, ktorú okrem letectva využívala zbrojovka
Plzeň na skúšky kanónovej výzbroje a munície, letectvo plnilo úlohy cvičného
bombardovania na pozemné ciele a ostré streľby z palubných zbraní na pozemné
a pohyblivé ciele.

Vývoj pôvodcu registratúry
Samostatnou súčasťou dislokovanou na letisku Kuchyňa bola Armádna
letecká strelnica, ktorej činnosť sa datuje od roku 1923 – približne so vznikom
letiska (Nový dvor) Kuchyňa. Od tohto dátumu, bez ohľadu na svoje formálne
pomenovanie, zabezpečovala letecký výcvik československých vzdušných síl,
podľa koncepcií použitia vzdušných síl pri plnení úloh leteckého výcviku. Na túto
skutočnosť reagovala i jej infraštruktúra a technické vybavenie. Priestory leteckej
strelnice a priľahlé okolie, boli svedkami striedania rôznych technologických
historických etáp a politických usporiadaní, ktorými prechádzalo samotné využitie
vzdušných síl a poňatia ich leteckého bojového využitia a výcviku.
Vojnový Slovenský štát bol vyhlásený 14. marca 1939. A už v tom mesiaci
obsadilo letisko a strelnicu Nový dvor v Kuchyni nemecké letectvo - Luftwaffe
(Zmluva o prenajme letiska medzi MNO SR a nemeckými predstaviteľmi
ozbrojených síl bola podpísaná 21. januára 1941 s platnosťou od 21. apríla 1939).
Nemci prevzali strážnu službu nad objektmi, zabavili okrem iného 79 797 litrov
LPH a 18 lietadiel dislokovaných na letisku. Išlo o lietadla typu Š-328, Š-616,
Š-16, A-230, A-330.
Po vzniku Slovenského štátu nemecká letecká misia rozdelila protivzdušnú
obranu Slovenska do niekoľkých zón - Schutzzone. Jedna z týchto Schutzzone
sa kryla s územím dnešného Záhoria. Pred obsadením letiska patrila letecká
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strelnica Malacky do podriadenosti 3. leteckého pluku generála M. R. Štefánika,
konkrétne jeho IV. perute a bolo používané ako poľné letisko.
Vojenský útvar 4562 Kuchyňa bol založený v roku 1947, ako „Letecké
streliště Malacky“. Toto číslo zostalo zachované až do 31. októbra 1992. Menili
sa len otvorené názvy dislokovaných útvarov a čiastočne i ich určenie - využitie.
Útvar sa vyvíjal ako atypický a v celom Československom letectve štruktúra
útvaru nemala obdobu. S jeho používaním sa počítalo v súvislosti s využívaním
leteckej strelnice k čomu bol prispôsobený i jeho ďalší vývoj v nasledujúcich
rokoch. S umiestnením bojového útvaru sa nepočítalo z dôvodu blízkosti hraníc
susedného Rakúska.
Letecká strelnica Kuchyňa bola v podriadenosti 3. leteckej technickej
divízie, ktorá bola zriadená v roku 1950 výnosom GŠ MNO-OMS č. 3221.
Jej predchodcom bolo veliteľstvo III. leteckej oblasti, ktoré dňom 1.10.1947
nahradilo Veliteľstvo IV. leteckého zboru. Od 1.10.1950 nahradilo Veliteľstvo
2.vojenského okruhu so sídlom v Trenčíne zrušené Veliteľstvo 4. (vojenskej)
oblasti Bratislava.
Hlavná náplň činnosti v určitých obmenách spočívala v zabezpečení úloh
bojového použitia na leteckej strelnici pre útvary Československého vojenského
letectva.
Veliteľom leteckej strelnice bol mjr. Ľudovít Konya, NŠ npor. Štefan
Hlaváň, ZVT mjr. Karel Hadler.
Vznik útvaru v dnešnej podobe sa datuje dňom 1. septembra 1963, kedy
vznikla zlúčením Leteckej strelnice, Tylovej zálohy lietadiel a 15. práporu PZN Výcviková základňa letectva (f. 2467).
Výcvikovú základňu letectva tvorili:
- Veliteľstvo a štáb
- Skupina pilotov pre KVT,
- Ostatné služby
- Veliteľská rota
- Rota rádiotechnického zabezpečenia
- Rota zabezpečenia letovej prevádzky
- Skupina inžiniersko-leteckej služby (ILS)
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Vývoj registratúry v období existencie
Spisová a archívna služba v armáde sa riadila rezortnými predpismi
a nariadeniami, kde hlavným predpisom bol Adm-1-1 (Spisová a archívna služba
v ČSĽA). Štruktúra archívov a systém využívania archívnych dokumentov
umožňoval odovzdávať do archívov ČSĽA aj písomnosti obsahujúce utajované
skutočnosti. Sprístupnenie takýchto nosičov informácií širokej odbornej a laickej
verejnosti bolo umožnené až rozkazom ministra obrany SR č. 38/2004, ktorým
boli odtajnené archívne záznamy vzniknuté z činnosti organizačných zložiek
armády dislokovaných na Slovensku z rokov 1945 až 1992 (vo VHA Bratislava
sú uložené do roku 1970 a vo Va-centrálnej registratúre Trnava roky 1971
až 1992). Vzhľadom k veľkému množstvu písomného materiálu (12 tis. škatúľ)
je vyznačenie odtajnenia vykonávané až pri poskytovaní požadovaného
dokumentu žiadateľovi.
Spisový materiál bol po uzatvorení odovzdávaný spisovňou Leteckej
strelnice do Archívu ČSĽA Olomouc, kde bol vykonávaný výber dokumentov
a skartačné konania podľa platného skartačného poriadku a plánu. Vybrané
dokumenty boli odovzdané na trvalé uloženie do VHA Praha, odkiaľ boli
pri delimitácii po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky prevzaté
písomnosti útvarov so sídlom na Slovensku do VHA Bratislava.
V marci 1946 vznikol v Plaveckom podhradí Výcvikový tábor (DR č.1/46),
jeho reorganizáciou v roku 1950 vznikla Vojenská letecká strelnica s krycím
číslom 4562 (Dôv.r. 1/50, č.41/50). V roku 1951 podľa TR č.4, 5/1951 vznikol
Vojenský výcvikový tábor letectva (TR č.4,5/1951). Od 10.2.1953 po vykonanej
reorganizácii VVTL začína činnosť Letecká strelnica Kuchyňa (TR č. 1/1953).
Dňom 1.9.1963 zlúčením útvarov Letecká strelnica Kuchyňa, Tylová
záloha lietadiel Kuchyňa a 15.práporu pozemného zabezpečenia letectva Kuchyňa
vzniká zreorganizovaný nový vojenský útvar s názvom Výcviková základňa
letectva Kuchyňa – č. 0036188/1963 vel.7.armády (f. 1348-2/68, zl.18/3-3).
V rámci fondu LS Kuchyňa je spracovaný spisový materiál (rozkazy)
z rokov 1947 až 1949 Školskej základne VI. Malacky a z rokov 1954 až 1963
Posádkovej správy Kuchyňa a jedna zložka so straníckymi posudkami už z novej
Výcvikovej základne letectva.
Vyskartovanie písomností bolo vykonané v roku 1982 Archívom ČSĽA
v Olomouci podľa registratúrneho plánu a poriadku (ADM-1-1).
Využitie archívnych záznamov
Po spracovaní má fond Letecká strelnica Kuchyňa 10 škatúľ písomného
materiálu. Pri spracovaní boli dokumenty zaradené do podskupín s ohľadom
na rok vzniku písomnosti. Dokumenty sú spracované v slovenskom alebo českom
jazyku.
Spracované dokumenty môžu osloviť široký okruh bádateľov, ktorí
sa zaoberajú vojenskými dejinami Slovenska, vývojom letectva v armáde
a vplyvom politického systému na budovanie ozbrojených síl.
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Pre uľahčenie orientácie slúžia abecedne spracované registre - menný,
miestny a vecný.
Nakoľko pri spracovaní dokumentov boli použité skratky bežné len
v podmienkach armády a bez ich ovládania môžu byť poskytované informácie
nezrozumiteľné, je v inventári spracovaný prehľad použitých skratiek s ich
významom.
Inventár je členený podľa tematických celkov s príslušným inventárnym
číslom. Na konci tematického celku je vyznačené uloženie dokumentov
v príslušnej škatuli.
Pri požiadavke na štúdium je potrebné uviesť názov fondu, číslo
inventárnej jednotky, číslo škatule a číslo písomnosti (ak je požadovaná
jednotlivina a je číslo písomnosti uvedené). V zásade sa predkladá na štúdium celá
inventárna jednotka.
V publikácii pri citovaní archívneho dokumentu uvádzajte názov archívu,
značku fondu, inventárne číslo a číslo písomnosti, napr. „VHA Bratislava, f. LS
Kuchyňa, i. č.5, č.213“.
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Tematické členenie inventára
Oblasť

inventárna jednotka

Kategorizácia objektov a techn. posudky

7,

Kolaudácie a preberanie objektov

15,

Mimoriadne udalosti

1, 5, 6, 9, 12, 13,

Odovzdanie a prevzatie stavby

3,

Personálna oblasť

2,

Právna agenda a zmluvy

4, 14,

Rozkazy

16, 17, 18, 20, 21,

Stavebné akcie

8, 10, 11,

Spoločenské a politické organizácie

19,
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Inventár

LETECKÁ STRELNICA
KUCHYŇA
rok 1953
Odtajnené písomnosti!
1 Mimoriadne udalosti:
Čat. z povolania Ján Šarina – hlásenie samovraždy. Hlásenie zranenia voj.
základnej služby Otakara Křtěna.
Šk.č. 1, 22 listov (1 - 22)

rok 1957
Odtajnené písomnosti!
2 Personálna oblasť:
Hlásenie o prevzatí funkcie veliteľa Leteckej strelnice Kuchyňa.
Šk.č. 1, 43 listov (23 - 65)

rok 1958
Odtajnené písomnosti!
3 Odovzdanie a prevzatie stavby:
Zápis o odovzdaní stavebnej akcie opravy štartovacích a otáčacích plôch.
Zápis o prevzatí a odovzdaní stavebnej akcie úpravy letiskovej dráhy.
Šk.č. 1, 4 listy (66 - 69)

4 Právna agenda a zmluvy:
Zápisnica z delimitácie ubytovacích priestorov v posádke Malacky.
Šk.č. 1, 4 listy (70 - 73)

Obyčajné písomnosti!
5 Mimoriadne udalosti:
Správa o zranení vojaka základnej služby Jána Kaňku.
Šk.č. 1, 1 list (74)
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rok 1959
Obyčajné písomnosti!
6 Mimoriadne udalosti:
Zápisnica z overovania príčiny úrazu vojaka základnej služby Cyrila Žihalu.
Šk.č. 1, 7 listov (75 - 81)

rok 1960
Odtajnené písomnosti!
7 Kategorizácia objektov a technické posudky:
Situačný plán letiska Kuchyňa.
Šk.č. 1, 4 listy (82 - 85)

8 Stavebné akcie:
Schválený zadávací projekt stavebnej akcie výstavby kuchynského bloku
na letisku v Kuchyni.
Šk.č. 1, 11 listov (86 - 96)

Obyčajné písomnosti!
9 Mimoriadne udalosti:
Protokol o úraze vojaka Tibora Rajkoviča.
Šk.č. 1, 2 listyv (97, 98)

10 Stavebné akcie:
Schvaľovací zápis na generálnu opravu príjazdovej cesty k letisku Kuchyňa.
Svojpomocná stavebná akcia na spevnenie príjazdovej cesty k leticku
Kuchyňa.
Šk.č. 1, 29 listov (99 – 127)

rok 1961
Odtajnené písomnosti!
11 Stavebné akcie:
Schválená investičná úloha na výstavbu kuchynského bloku pre 800 dávok
v priestore kasární v Kuchyni. Projekt na zabezpečenie osvetlenia letiska
Kuchyňa. Svojpomocné vybudovanie pieskových a náletových terčov.
Stavebná akcia na vybudovanie betónových pätiek pod oceľovú konštrukciu
pozorovateľne. Schválenie stavebnej akcie generálnej opravy štartovacích dráh
a betónových plôch.
Šk.č. 1, 92 listov (128 - 220)
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Obyčajné písomnosti!
12 Mimoriadne udalosti:
Protokol o úraze kpt. Štefana Hlavána.
Šk.č. 1, 1 list (221)

rok 1962
Odtajnené písomnosti!
13 Mimoriadne udalosti:
Hlásenie o dopravnej nehode spôsobenej slob. Štefanom Pavúkom.
Šk.č. 1, 13 listov (222 - 234)

14 Právna agenda a zmluvy:
Zápis o odovzdaní a prevzatí skladu č. 3 VÚ 4562 Kuchyňa.
Šk.č. 1, 2 listy (235, 236)

rok 1963
Odtajnené písomnosti!
15 Kolaudácie a preberanie objektov:
Hlásenie o usmrtení pyrotechnika kpt. Jána Kvasničku.
Šk.č. 1, 1 list (237)

16 Rozkazy - odtajnené:
Dôverný VÚ 4562 –
Dôverný VLS
–

r. 1950 - č. 1 – 53
r. 1950 - č. 55 – 57
r. 1951 - č. 1, 2

Šk.č. 1, 1 zložka - ročník 1950
1 zložka - ročník 1951
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17 Rozkazy - obyčajné:
Denný rozkaz VT Pl. Podhradie –

Výcvikový rozkaz VÚ 4562
Výcvikový rozkaz VLS
Denný rozkaz VVTL

–
–
–

Rozkaz veliteľa LS

–

Šk.č. 1, 1 zložka
1 zložka
Šk.č. 2, 1 zložka
1 zložka
1 zložka
Šk.č. 3, 1 zložka
1 zložka
Šk.č. 4, 1 zložka
1 zložka
1 zložka
1 zložka
Šk.č. 5, 1 zložka
1 zložka
1 zložka
Šk.č. 6, 1 zložka
1 zložka
Šk.č. 7, 1 zložka
1 zložka
Šk.č. 8, 1 zložka
1 zložka

r. 1946
r. 1947
r. 1948
r. 1949
r. 1950
r. 1950
r. 1951
r. 1952
r. 1953
r. 1953
r. 1954
r. 1955
r. 1956
r. 1956
r. 1957
r. 1958
r. 1959
r. 1960
r. 1960
r. 1961
r. 1962
r. 1963

– ročník 1946
– ročník 1947
– ročník 1948
– ročník 1949
– ročník 1950
– ročník 1951
– ročník 1952
– ročník 1953
– ročník 1954
– ročník 1955
– ročník 1956
– ročník 1956 (od č. 71)
– ročník 1957
– ročník 1958
– ročník 1959
– ročník 1960
– ročník 1960 (od 151)
– ročník 1961
– ročník 1962
– ročník 1963
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-

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

1 - 100
1 - 118
5 - 104 (č. 1-4 chýba)
1 - 137
1 - 51
52 - 79
1 - 239
1 - 254
1 - 91 (č.92 chýba)
93 - 104
1 - 74
1 - 62
1 - 70
71 - 133
1 - 92
1 - 252 (č. 251 chýba)
1 - 262
1 - 150
151 - 264
1 - 258
1 - 259
1 - 150

18 Tajné rozkazy - odtajnené:
Vojenskej LS
Vojenského VTL
Veliteľa LS

–
–
–

r. 1951
r. 1951
r. 1952
r. 1953
r. 1953
r. 1954
r. 1955
r. 1956
r. 1957
r. 1958
r. 1959
r. 1960
r. 1961
r. 1962

Šk.č. 9, 2 zložky - ročník 1951
1 zložka - ročník 1952
2 zložky - ročník 1953
1 zložka - ročník 1954
1 zložka - ročník 1955
1 zložka - ročník 1956
1 zložka - ročník 1957
1 zložka - ročník 1958
1 zložka - ročník 1959
1 zložka - ročník 1960
1 zložka - ročník 1961
1 zložka - ročník 1962

12

-

č. 1 – 4
č. 4 – 46 (č. 23 nevydaný)
č. 1 – 42
č. 1 – 6
č. 1 – 34
č. 1 – 35
č. 1 – 30
č. 1 – 32
č. 1 – 27
č. 1 – 22
č. 1 – 15
č. 1 – 12
č. 1 – 12
č. 1 – 18

VÝCVIKOVÁ ZÁKLADŇA LETECTVA
KUCHYŇA

rok 1963
Odtajnené písomnosti!
19 Spoločenské a politické organizácie:
Stranícky posudok na s. Pavla Dúbravského pre Univerzitu Komenského
Bratislava. Stranícky posudok na kpt. Miloslava Lavrenova pre Vojenský
útvar 7328 Vyšní Lhota. Stanovisko v trestnej veci obžalovaného pplk.
Františka Šmída pre vyššieho vojenského prokurátora Praha.
Šk.č. 9, 4 listy (1 - 4)
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LETECKÁ A ŠKOLSKÁ ZÁKLADŇA VI.
MALACKY

20 Rozkazy - obyčajné:
Letecká základňa LSU Malacky
Letecká základňa VI. Malacky
Školská základňa VI. Malacky
Školská základňa VI. Malacky
Školská základňa VI. Malacky

–
–
–
–
–

r. 1947
r. 1947
r. 1947
r. 1948
r. 1949

Šk.č. 9, 1 zložka - ročník 1947
Šk.č. 10, 1 zložka - ročník 1948
1 zložka - ročník 1949

14

-

č.
č.
č.
č.
č.

1- 6
7
8 - 92
1 - 182
1 - 149

POSÁDKOVÁ SPRÁVA
KUCHYŇA

21 Rozkazy náčelníka posádky:
Odtajnené –
Obyčajné –

r. 1954
r. 1955
r. 1956
r. 1957
r. 1958
r. 1959
r. 1960
r. 1961
r. 1962
r. 1963

Šk.č. 10, 10 zložiek (ročník 1954 – 1963)

15

-

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

1 - 11
1- 7
1- 2
1 - 32
1 - 38
1 - 18
1 - 24
1 - 34
1 - 28
1 - 18

Menný register
Priezvisko,titul

meno

hodnosť

inventárne číslo

Pavol

-

19,

Štefan

kpt.

12,

Ján
Otakar
Ján

voj.
voj.
kpt.

5,
1,
15,

Miloslav

kpt.

19,

Štefan

slob.

13,

Tibor

voj.

9,

Ján
František

čat. z povolania
pplk.

1
19,

Cyril

voj.

6,

D
DÚBRAVSKÝ

H
HLAVÁN

K
KAŇKA
KŘTĚN
KVASNIČKA

L
LAVRENOV

P
PAVÚK

R
RAJKOVIČ

Š
ŠARINA
ŠMÍD

Ž
ŽIHALA
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Miestny register
Názov

__________

inventárne číslo

B
Bratislava

19,

K
Kuchyňa

2, 7, 10, 11, 14,

M
Malacky

4, 20,

P
Plavecké Podhradie
Praha (ČR)

17,
19,

V
Vyšní Lhota (ČR)

19,

17

Vecný register
Výraz

inventárna jednotka obsahujúca výraz

dráha (štartovacia)

3, 11,

hlásenie

1, 2, 13, 15,

kasáreň, kasárne

11,

letisko, letiskový

3, 7, 8, 10, 11,

plán (situačný)

7,

prevzatie (funkcie, stavby, skladu)

2, 3, 14,

príjazdová cesta

10,

sklad

14,

stavebná akcia

3, 8, 10, 11,

strelnica

2,

zápisnica/ zápis

3, 4, 6, 10, 14,

zranenie

1, 5,

18

Skratky
plné znenie

Skratka
2VO
3. 5RP

-

2.vojenský okruh
tretí päťročný plán

ABF
AOZ
AU

-

armádny bytový fond
Automobilový opravárenský závod
Automobilové učilište

b. j.
bps

-

bytová jednotka (byt)
brigáda pohraničnej stráže

ČSĽA
ČSSR

-

Československá ľudová armáda
Československá socialistická republika

DA
DN
DZ

-

dom armády
dopravná nehoda
delostrelecká základňa

HPS
HZ (HS) -

hlavná politická správa
hospodárska zmluva

CHZJD

-

Chemické závody Juraja Dimitrova

IU
IZ

-

Intendančné učilište
investičný zámer

JRD (JZD) -

jednotné roľnícke družstvo

k. ú.
Kčs
KNV
KO
KP
KSČ
KSS
KSVD
KV
KVS
KVUSS

katastrálne územie
Koruna česko-slovenská (peňažná mena)
krajský národný výbor
krajská organizácia
kritická pripomienka
Komunistická strana Československa
Komunistická strana Slovenska
krajská správa vojenskej dopravy
krajský výbor
krajská vojenská správa
krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa

-
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Skratka
LPH
LS
LTU
LZ
LZ VI.

-

plné znenie
letecké pohonné hmoty
letecká strelnica
Letecké technické učilište
lesný závod, letecká základňa
Letecká základňa VI.

ME
MNO
MNB
MNV
MS
MsNV
MV

-

mechanizovaná evidencia (budov a stavieb)
ministerstvo národnej obrany
ministerstvo národnej bezpečnosti
miestny národný výbor
muničný sklad
mestský národný výbor
ministerstvo vnútra

NVMB
NV
n. p.

-

Národný výbor mesta Bratislavy
národný výbor
národný podnik

OBD
OHEO
ONV
OP
OSP
OSV
OÚVO
OVIS
OZ
OZS
OŽS

-

okresné bytové družstvo
okruhový hygienicko-epidemiologický oddiel
okresný národný výbor
ochranné pásmo
okresný stavebný podnik
okruhový sklad výstroja
Obvodný úrad Vojenského obvodu
oblastná vojenská investičná správa
odevné závody
okruhový zdravotnícky sklad
okruhový ženijný sklad

PBH
PDS
PIV
plo
plrp
PMS
PRH (PZH)PS
PSP (PS) PVOS
PVOO PVŠ
-

podnik bytového hospodárstva
pokusná delostrelecká strelnica
plán investičnej výstavby
protilietadlový oddiel
protilietadlový raketový pluk
posádkový muničný sklad
pomocné roľnícke hospodárstvo (zemědelské)
pohraničná stráž, (posádková strelnica, pechotná strelnica)
posádková správa
protivzdušná obrana štátu
protivzdušná ochrana objektov
protivzdušná ochrana štátu (PVS)
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Skratka
RNM
RMNO
RP
rtpr
RTU

-

plné znenie
rozkaz námestníka ministra
rozkaz ministra národnej obrany
riaditeľstvo podniku
rádiotechnický prápor
rádiotechnický uzol

SA
SAV
SB
Sb. z. a nar. slmpr
SOR
SPZ
SR
SSR
SU
SÚP
SVOD SVŠT
-

Sovietska armáda
Slovenská akadémia vied
správa budov
Zbierka zákonov a nariadení
cestný (silniční)mostný prápor
Slovenská odborová rada
stále poplachové zariadenie (sieť posádkového zvolávania)
strážna rota
Slovenská socialistická republika
Spojovacie učilište
stavebný územný plán
správa vojenských obytných domov
Slovenská vysoká škola technická Bratislava

ŠAS
ŠM
ŠZ VI.

-

škola automobilových špecialistov
štátny majetok (poľnohospodársky podnik)
Školská základňa VI.

TAS
t. č.
tp
TOO
TOV
TSC

-

tanková a automobilová služba
toho času
tankový pluk
technicko-organizačné opatrenia
technická opravovňa vozidiel
tanko-strelecké cvičisko

USO
USS
UVÚ
ÚO KSČ
ÚNV

-

ubytovacie a stavebné oddelenie V2VO
ústredná stavebná správa
ubytovací a výrobný úsek
Útvarová organizácia Komunistickej strany Československa
ústredný národný výbor
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Skratka
V2VO
VB
VČS
VDR
VK
vl. nar.
VLM
VLRZ
VLS
VLU
VMS
VOD
VOZ
VPS
VPÚ
VÚ
VS
VSB
VSS
VSÚ
VŠJŽ
VŠP
VT
VTL
VUS
VÚ
VVP
VVVO
VVTL
VZ
VZK

-

plné znenie
Veliteľstvo 2. vojenského okruhu
verejná bezpečnosť (polícia)
výročná členská schôdza
Vietnamská demokratická republika (Vietnam)
vojenská katedra
vládne nariadenie
vojenské lesy a majetky (národný podnik)
vojenské liečebné a rekreačné zariadenia
vojenská letecká strelnica
vojenské letecké učilište
vojenské meracie stredisko
vojenský obytný dom
vojenský opravárenský závod, vojenský odznak zdatnosti
veliteľstvo pohraničnej stráže
Vojenský projektový ústav
Vojenský útvar
vojenská stráž, veliteľské stanovište
vojenská správa budov
vojenská stavebná správa
vojenský stavebný úrad
Vojenská škola Jána Žižku
Vysoká škola poľnohospodárska
vojenský tábor
výcvikový tábor letectva
Vojenský umelecký súbor
vojenský útvar
vojenský výcvikový priestor
Veliteľstvo Východného vojenského okruhu
Vojenský výcvikový tábor letectva
Vojenská zotavovňa
Vojenská závodná kuchyňa

Zb.
Zs
ZSSR
ZVH

-

zbierka (zákonov)
Západoslovenský (kraj, výbor,...)
Zväz sovietskych socialistických republík (SSSR)
zlepšovateľské a vynálezcovské hnutie
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