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Ú v o d 
 

Dôležitou súčasťou štátnej správy bola na úseku zabezpečenia obrany  štátu 

vojenská správa. Jej úlohou bolo budovať a zabezpečiť armádu tak, aby bola 

schopná splniť svoju úlohu.   

Neoddeliteľným prvkom vojenskej správy v armáde je ubytovacia a stavebná 

služba. V histórii vojenstva zabezpečovala jednu zo základných potrieb  armády  

a vojenského ťaženia -  ubytovanie vojsk a správu vojenských objektov. 
 

Vývoj pôvodcu registratúry 
 

Po skončení 2. svetovej vojny v prvej povojnovej organizácii MNO, ktorá 

začala platiť dňom 15. apríla 1945 bolo vytvorené oddelenie – Služieb, 

zásobovania a dopravy. Súčasťou hlavného štábu bola vojenská správa, ktorá mala 

v rámci III. odboru (Intendancia) 4. oddelenie (stavebná služba). Toto oddelenie 

zabezpečovalo správu vojenských objektov. 

V júnovej organizácii MNO z roku 1945 boli riešené nové požiadavky 

armády z pohľadu zabezpečenia mierového života a v rámci Hlavného štábu čs. 

brannej moci bol  III. odbor (intendančný) rozšírený o 5. oddelenie pod názvom 

„Ubytovacie a stavebné“. Nariadením náčelníka hlavného štábu čs. brannej moci  

bola k 12.6.1945 na území Slovenska vytvorená 4. (vojenská) oblasť 

s veliteľstvom v Bratislave. Do organizačnej štruktúry bolo začlenené v rámci tyla 

Vojenské stavebné riaditeľstvo a Hospodárska správa.    

V mierovej organizácii armády, ktorá platila od 1.10.1945 intendančná služba 

zabezpečovala ubytovanie vojsk cestou hospodárskych správ vojskových telies 

a samostatných útvarov. Stavebná služba bola zaradená medzi základné služby 

a členila sa na vojenské stavebné správy a vojenský stavebný dozor. 

Prijatím organizácie MNO od 1. 10.1947 naďalej bola ubytovacia služba 

zaradená do III. odboru (intendančný) ako piate oddelenie. Stavebná správa 

podliehala V. odboru (letecký a stavebný), ktorý sa zaoberal otázkami vojenských 

stavieb a všetkým, čo sa týkalo letectva. Odbor viedol celú spisovú agendu 

stavebnej správy z rokov 1945 až 1950. 

Dňom 20. septembra 1950 došlo k zásadnej zmene v mierovej organizácii 

armády – okrem iného bolo zrušené veliteľstvo 4. oblasti so sídlom v Bratislave 

a zároveň bol vytvorený 2. vojenský okruh s veliteľstvom v Trenčíne. 

V organizačnej štruktúre veliteľstva bolo vytvorené ubytovacie a stavebné 

oddelenie.  

 

Od 1. júla 1951 bola novovytvorená Vojenská stavebná správa, ktorá po 

reorganizácii od 1.11.1956 pokračovala v činnosti pod názvom Krajská vojenská 

ubytovacia a stavebná správa, ktorá bola zmenená na Vojenskú ubytovaciu 

a stavebnú správu od 1.1.1992. Pod KVUSS patrili vojenské správy budov 

posádok a útvarov.  
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Vývoj registratúryv 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 KVUSS 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 rámci fondu Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy Košice bol 

spracovaný spisový materiál z rokov 1955 až 1970 a rozkazy náčelníka KVUSS 

z rokov 1959 – 1970 (r.1971 a mladšie sú uložené vo Va-centrálnej registratúre 

Trnava).  

 

Využitie archívnych záznamov 

 

Po spracovaní má fond Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa 

Košice 8 škatúľ písomného materiálu. Pri spracovaní boli dokumenty zaradené do 

podskupín s ohľadom na rok vzniku písomnosti.  Dokumenty sú spracované 

v slovenskom a českom jazyku.  

Spracované dokumenty môžu osloviť široký okruh bádateľov, ktorí sa 

zaoberajú vojenskými dejinami Slovenska, vývojom ubytovacej a stavebnej 

činnosti v armáde a vplyvom politického systému na budovanie ozbrojených síl.  

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 
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jednotlivina a je číslo 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. KVUSS 

Košice, i. č. 9, č. : 11716“. 
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T e m a t i c k é   č l e n e n i e   i n v e n t á r a 
 

 

Oblasť                                                              inventárna jednotka 
 
Agenda 21,  23,   

 

Hlásenia  27,  36, 51, 56,  60,   

 

Kategorizácia objektov  3,    

 

Mimoriadne udalosti  24, 57,    

 

Organizačné zmeny 4, 8, 11, 14, 17, 25, 40, 47, 49, 52, 61,  

 

Personálie 19, 28,  44, 62,   

 

Povolenie na užívanie a zbúranie objektu 15, 20,  29, 32, 37, 38, 41, 53, 58, 63,  

 

Prevod majetku  pod civilnú správu 5, 9, 12, 18, 26, 42,  

 

Prevod majetku  pod vojenskú správu 1, 59,  

 

Mimoriadne udalosti 46,   

 

Rozkazy 66,    

 

Stavebné akcie 16,  30, 33, 43, 45,  

   

Súťaž a zlepšovateľstvo 6,   

 

Využitie vojenských objektov 10, 13, 22, 31,  34, 48, 54, 64,  

 

Vyvlastnenie majetku 2, 7, 35, 39,  

 

Zabezpečenie Sovietskej armády 50, 55, 65,    
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I n v e n t á r 

 
rok 1955 
 

Odtajnené písomnosti! 

 
    1 Prevod majetku pod vojenskú správu: 

Generálna inventarizácia základných fondov – prevzatie pozemkov a objektov 

od mesta Košice pre potreby vojenskej správy. 
Šk.č. 1, 4 listy (1 - 4) 

 
   2 Vyvlastnenie majetku: 

Vyvlastnenie pozemkov pre vojenskú bytovú výstavbu od náboženského 

spolku v Košiciach, sídlisko II. 
Šk.č. 1, 7 listov (5 - 11) 

 

rok 1957 
 

Odtajnené písomnosti! 

 
   3 Kategorizácia objektov: 

Zoznam kategorizovaných objektov podľa podriadenosti. 
Šk.č. 1, 2 listy (12, 13) 

 
   4 Organizačné zmeny: 

Odovzdanie kasárenského objektu v Rožňave pre uloženie zdravotníckeho 

materiálu Posádkovej nemocnice Košice. 
Šk.č. 1, 5 listov (14 - 18) 

 
   5 Prevod majetku pod civilnú správu: 

Odovzdanie objektov vojenskej správy mestám Košice a Levoča. 
Šk.č. 1, 4 listy (19 - 22) 

  
Obyčajné písomnosti! 

 
   6 Súťaž a zlepšovateľstvo: 

Úprava centrálnej evidencie vojenských objektov – zlepšovací návrh. 
Šk.č. 1, 6 listov (23 - 28) 

   
  7 Vyvlastnenie majetku: 

Odvolanie proti výmeru výšky náhrady za vyvlastnenú nehnuteľnosť rodiny 

Váczyovej (Viliam a Helena) v Košiciach. 
Šk.č. 1, 4 listy (29 - 32) 
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rok 1958 
 
Odtajnené písomnosti! 

   

 8 Organizačné zmeny: 

Odovzdanie a prevzatie agendy investičnej skupiny KVUSS Košice z dôvodu 

ukončenia činnosti dňom 1.9.1958. 
Šk.č. 1, 75 listov (33 – 107) 

 
9 Prevod majetku pod civilnú správu: 

Vrátenie prebytočnej pôdy z posádkového cvičiska v Košiciach a okolí. 
Šk.č. 1, 21 listov (108 – 128) 

 
 10 Využitie vojenských objektov: 

Správa o využití výcvikových priestorov v Kežmarku a Kamenici nad 

Cirochou. 
Šk.č. 1, 60 listov (129 - 188) 

 
Obyčajné písomnosti! 
 

 11 Organizačné zmeny: 

Hlásenie o zrušení Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy Prešov. 
Šk.č. 1, 1 list (189) 

 
 12 Prevod majetku pod civilnú správu: 

Uvoľnenie priestorov na Komenského ulici č. 16 pre účely asanácie domu 

a následnú stavebnú činnosť. Odmietnutie administratívnych dohôd o prevode 

obytných domov Mestským národným výborom v Poprade. 
Šk.č. 1, 8 listov (190 - 197) 

 
 13 Využitie vojenských objektov: 

Výkaz pôdy užívanej vojenskou správou v Košickom a Prešovskom kraji. 
Šk.č. 1, 11 listov (198 - 208) 

 

rok 1959 
 
Odtajnené písomnosti! 

 
  14 Organizačné zmeny: 

Zápisnica z prevzatia staveniska  Vojenskej ozdravovne v Tatranských 

Matliaroch. Pripomienky k tabuľkám počtov KVUSS Košice. Zoznam 

vojenských objektov v Košickom kraji, ktoré sú zrušené v dôsledku územných 

plánov. Organizačné a dislokačné zmeny v roku 1959 a zabezpečenie 

ubytovania. Oznámenie zrušenia školskej strelnice v Spišskej Novej Vsi (+ 

mapy). Prehľad rajonizácie 18. motostreleckej divízie Košice.    
Šk.č. 1,  170 listov (209 - 378) 
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  15 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu: 

Zápisnica o posúdení objektu Vojenského ústavu pre choroby pľúcne Nová 

Polianka k určeniu podmienok pre dodatočné vydanie povolenia do trvalého 

užívania. Povolenie do trvalého užívania objektov Kasárne Slovenského 

národného povstania a Kasárne Slovenských partizánov. Povolenie na 

uvedenie do trvalého užívania kasární pod Stalinovým štítom v Poprade. 

Povolenie na uvedenie do trvalého užívania Duklianskych kasární v Poprade. 

Povolenie na uvedenie do trvalého užívania objektu Muničný sklad a 

kasárenská baraková strážna jednotka Kvetnica. Povolenie na uvedenie do 

trvalého užívania objektu Vojenský ústav pre choroby pľúcne Nová Polianka. 

Povolenie na uvedenie do trvalého užívania kasárne Za Hornádom Košice. 

Povolenie na uvedenie do trvalého užívania Posádkovej nemocnice Košice. 

Povolenie na uvedenie do trvalého užívania Pribinových kasární v Košiciach. 

Povolenie na uvedenie do trvalého užívania kasární v Rožňave, Posádkového 

cvičiska v Brzotíne a Posádkového muničného skladu v Rožňave. Povolenie 

na uvedenie do trvalého užívania Ústredného automobilového a traktorového 

skladu v Spišskej Sobote – Poprade. 
Šk.č. 1,  34 listov (379 - 412) 

 

 16 Stavebné akcie: 

Súhlas s výstavbou obilných skladov v regióne Krajského výkupného podniku 

v Košiciach (+ mapy). Zriadenie posádkovej strelnice pri Posádkovej správe 

Spišská Nová Ves - č. 1855 a 1892.  
Šk.č. 1,  16 listov (413 - 428) 

 
Obyčajné písomnosti! 

 
 17 Organizačné zmeny: 

Zápisnica o odovzdaní objektov 64.streleckého pluku pre potreby KVUSS, 

UPVO Košice a 55. streleckého pluku Trebišov.   
Šk.č. 1,  22 listov (429 - 450) 

 
 18 Prevod majetku pod civilnú správu: 

Použitie vojenskej parcely pre občiansku výstavbu v Košiciach (+ mapa). 

Odovzdanie časti plochy vojenského objektu Staré letisko ČSD Košice a zápis 

o mimoriadnej udalosti vo VÚ 6199 Košice v bunkri Staré letisko zasypalo 

slob. Jána Podzimeka, voj. Jozefa Drapalíka a voj. Antonína Čurdu. 
Šk.č. 1,  15 listov (451 - 465) 

 

rok 1960 

 
 Odtajnené písomnosti! 

 
 19 Personálie: 

Zápis o komisionálnom odovzdaní a prevzatí funkcie technika KVUSS Košice 

medzi o. z. Ladislavom Törökom a o. z. Júliou Beňákovou. Zápisnica 



 10 

o odovzdaní zememeračskej a majetkovoprávnej agendy pri personálnych 

zmenách KVUSS medzi pplk. Ing. Blažejom Tomašovičom a kpt. Ing. Ivom 

Forstom.  
Šk.č. 1,  64 listov (466 - 529) 

  
 20 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu: 

Povolenie na trvalé užívanie kasární Slobody v Košiciach. Povolenie na trvalé 

užívanie Delostreleckých kasární v Kežmarku, Posádkového skladu Mlynčoky 

v Kežmarku, Vojenského obvodu VVP Javorina a Stanovišťa RL Spišská 

Belá. Povolenie na trvalé užívanie objektu (bývalého DOV) na Garbiarskej 

ulici č. 14 v Košiciach. Povolenie na trvalé užívanie kasárne Jána Jiskru 

z Brandýsa v Košiciach. Povolenie na trvalé užívanie objektu Vojenských 

justičných úradov v Košiciach. Povolenie na trvalé užívanie Malinovského 

kasární v Košiciach. 
Šk.č. 1,  12 listov (530 -541) 

 
 21 Agenda: 

Odovzdanie agendy zememeračského referátu – rôzne materiály 

z predchádzajúcich rokov z činnosti referátu. 
Šk.č. 1,  114 listov (542 - 655) 

 
 22 Využitie vojenských objektov: 

Zoznam objektov podľa stavu v roku 1959 a 1960. Evidencia stavebných 

aktivít v Košiciach, Prešove a okolí. Previerky pôdy podľa rozkazu MNO 

3/1956 v roku 1957 a Protilietadlovej strelnici Jelšava.  
Šk.č. 2,  670 listov (1 - 670) 

 
Obyčajné písomnosti! 

 
 23 Agenda: 

Vyjadrenie vojenskej správy k smernému územnému plánu mesta Košice so 

sprievodnou správou Krajského projektového ústavu Košice. 
Šk.č. 2,  133 listov (671 - 803) 

 
 24 Mimoriadne udalosti: 

Správa o usmrtení zamestnanca Ondreja Gallika, nar. 14.11.1919. 
Šk.č. 2,  19 listov (804 - 822) 

 
 25 Organizačné zmeny: 

Zápis o odovzdaní a prevzatí kasárne Matúša Čáka Trenčianskeho 

(Svobodových) v Košiciach pre 4. prpzn od 10. spojpr Prešov. Zápis 

o odovzdaní a prevzatí objektov na Starom letisku pre Posádkovú nemocnicu 

Košice od 18. motostreleckej divízie. 
Šk.č. 2, 9 listov (823 - 831) 
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 26 Prevod majetku pod civilnú správu: 

Zápis o odovzdaní budovy „Domu armády“ s nádvorím a záhradou po 

ukončení nájmu MNV Jelšava pre potreby Posádkovej správy. Odovzdanie 

pozemkov stanovišťa Releovej stanice Poľov  do správy Štátnych majetkov. 

Zápis o odovzdaní objektu Fučíkových kasární do správy KNV v Košiciach.    
Šk.č. 2, 16 listov (832 - 847) 

 

rok 1961 

 
 Odtajnené písomnosti! 

 
  27 Hlásenia: 

Hlásenie o stavebno-ubytovacom zabezpečení jednotiek vo 

Východoslovenskom kraji. Zabezpečenie dislokačných zmien k 1.9.1961.  
Šk.č. 3, 20 listov (1 - 20) 

 
  28 Personálie: 

Zápis z prevzatia funkcie náčelníka KVUSS Košice mjr. Jánom Poljovkom. 
Šk.č. 3, 81 listov (21 - 101) 

 
  29 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu: 

Povolenie na trvalé užívanie objektov Lesovňa - Kamienka,  a Koniareň -

Kamienka vo Vojenskom obvode Valaškovce. Povolenie na užívanie 

posádkového skladu v Malej Ide. Rozhodnutie na prestavbu v objekte 51. 

delostreleckej základne Poprad.  Povolenie na uvedenie do prevádzky 

barakového tábora na letisku Košice – Barca.  Rozhodnutie o povolení do 

trvalej prevádzky Duklianskych kasární v Levoči, Žižkových kasární v Levoči 

a posádkovej strelnice. Rozhodnutie o povolení trvalej prevádzky objektu 

Podjavorinských kasární v Podolinci. Rozhodnutie o prípustnosti prestavby 

v areáli kasárne Poprad – Kvetnica. Povolenie na užívanie objektu Leteckých 

kasární na starom letisku Košice. Rozhodnutie o povolení na trvalú prevádzku 

objektu Kasárne Kamenica nad Cirochou, Strelnica Porúbka, Vojenského 

obvodného úradu Valaškovce a Letisko. Rozhodnutie o trvalej prevádzke 

objektov Kasárne kpt. Nálepku, vojenského skladu Veľké Ozorovce, strelnice 

vo Veľkých Ozorovciach, školskej strelnice Vojčice a skladu v Trebišove. 

Rozhodnutie o prestavbe v budove č. V v Daxnerových kasárňach Košice.  
Šk.č. 3, 34 listov (102 - 135) 

 
  30 Stavebné akcie: 

Rozhodnutie na výstavbu murovanej tribúny v Jiráskových kasárňach 

v Prešove. Povolenie na prestavbu v budove č. V kasárne Spišská Nová Ves.  
Šk.č. 3, 6 listov (136 - 141) 

 
  31 Využitie vojenských objektov: 

Prehľad o zaistení jednotiek ubytovacími fondmi pre rok 1961.  
Šk.č. 3, 18 listov (142 - 159) 
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Obyčajné písomnosti! 

 
  32 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu: 

Demoličný výmer na zbúranie smetníka pri budove č. III. v kasárni M. Čáka 

Trenčianskeho v Košiciach. Povolenie na výrub stromov pred ošetrovňou 

v Malinovského kasárni v Košiciach. Rozhodnutie o zbúraní stavieb – 

podzemný sklad PHM, garáže, drevená remíza a oplotenie v Intendančných 

skladoch na Kukučínovej ulici v Košiciach. Rozhodnutie o zbúraní štyroch 

drevených barakov v skladoch Koškovce, okres Humenné. Povolenie 

k trvalému užívaniu cesty od Vojenského obvodu smerom k Vinici 

v Klokočove. Rozhodnutie o zbúraní smetníka pri budove č. 1 v kasárni 

v Humennom. Rozhodnutie na výrub stromov v Košiciach. Rozhodnutie 

o zbúraní budovy XII a XVII v Tatranských Matliaroch. Rozhodnutie 

o zbúraní dreveného prístrešku v Duklianskych kasárňach v Prešove.   
Šk.č. 3, 30 listov (160 - 189) 

 
  33 Stavebné akcie: 

Rozhodnutie o prestavbe v objekte kasární Matúša Čáka Trenčianskeho 

v Košiciach. 
Šk.č. 3, 9 listov (190 - 198) 

 
  34 Využitie vojenských objektov: 

Výkaz plôch pôdneho fondu vojenskej správy vo Východoslovenskom kraji. 
Šk.č. 3, 37 listov (199 - 235) 

 
  35 Vyvlastňovanie a prevody nehnuteľností: 

Zaplatenie vyvlastňovacej náhrady za pozemok majiteľke Gizele Rudolfovej, 

rod. Nemcovej v katastrálnom území Humenné. Náhrada za pozemky vo 

Vyšnej Šebastovej a Nižnej Šebestovej. Doplatok náhrady za vyvlastnené 

pozemky v katastrálnom území Šaca.  
Šk.č. 3, 91 listov (236 - 326) 

 

rok 1962 
 

Odtajnené písomnosti! 

 
  36 Hlásenia: 

Nedostatky z kontroly po vykonaní redislokácie vojenských útvarov. 
Šk.č. 3, 5 listov (327 - 331) 

 
  37 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu: 

Rozhodnutie o zbúraní troch krytov v kasárni Slovenských partizánov 

v Jelšave. Rozhodnutie o zbúraní budov Bližná a Dialna na letisku Šebastavce 

– Haniská (Košice-Barca). 
Šk.č. 3, 6 listov (332 - 337) 
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Obyčajné písomnosti! 

 
  38 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu: 

Rozhodnutie o zbúraní smetníka pri budove XV na Kukučínovej ulici 2, 

Košice – SID. Povolenie k trvalému užívaniu senníkov vo VVP Valaškovce – 

Jovsa, v obci Modrá a v obci Hamra. Rozhodnutie o zbúraní dreveného 

prístrešku budovy č. XVI v Malinovského kasárni Košice. Rozhodnutie 

o zbúraní smetníka pri budove I v objekte 1.ústredného automobilového 

a traktorového skladu Poprad – Stráže. Rozhodnutie o zbúraní smetníkov  pri 

budovách č. IV a V a hnojiska v kasárenskom objekte Spišská Nová Ves. 

Rozhodnutie o zbúraní drevenej trafostanice v areáli Vojenského ústavu pre 

choroby pľúcne (VÚCHP) Nová Polianka. Povolenie do trvalej prevádzky 

cesty Ľubická dolina  a Nové Repáše. Rozhodnutie o zbúraní drevených 

prístreškov za barakovým táborom na letisku Košice – Barca.  
Šk.č. 3, 17 listov (338 - 354) 

  

 39 Vyvlastnenie majetku: 

Náhrada za pozemky v katastrálnom území Vyšná a Nižná Šebestová. 
Šk.č. 3, 7 listov (355 - 361) 

 

rok 1965 
 

Odtajnené písomnosti! 

 
  40 Organizačné zmeny: 

Návrh komisie 18. motostreleckej divízie na umiestnenie jednotiek v posádke 

Humenné.  
Šk.č. 3, 11 listov (362 - 372) 

 
  41 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu: 

Povolenie na trvalú prevádzku pechotnej strelnice z ručných zbraní vo 

Veľkých Ozorovciach. Rozhodnutie o trvalom užívaní stavieb barakového 

tábora a skladu Poprad – Kvetnica. Povolenie na užívanie Pechotných kasární 

v Humennom, Ulica mieru č. 245. Povolenie  k užívaniu kasárne Antonína 

Zápotockého (bývalé J.Jiskru z Brandýsa) Prešov s určením ich užívania. 

Povolenie k užívaniu Duklianskych kasární v Prešove s rozpisom ich užívania. 

Povolenie k užívaniu Kasárne pre pechotu v Humennom s určením ich 

užívateľa. Povolenie k užívaniu Sokolovských kasární v Prešove s určením ich 

užívateľov. Povolenie k užívaniu Kasárne Slobody v Košiciach s určením ich 

užívateľov. Povolenie na trvalé užívanie kasárne v Humennom, Posádkových 

skladov, Posádkovej strelnice a Posádkového cvičiska. Povolenie na trvalé 

užívanie Daxnerových kasární v Košiciach. Povolenie na uvedenie do trvalého 

užívania Letiska Prešov – Nižná Šebastová a SLS-pas Prešov. Povolenie na 

užívanie kasárne SNP Prešov. Povolenie na trvalé užívanie objektu na Ulici 

kpt. Nálepku malá krytá jazdiareň v Košiciach. Povolenie na užívanie kasární, 

školskej strelnice a Letiska v Spišskej Novej Vsi. Povolenie na užívanie 
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kasární Veľká Ida. Povolenie na užívanie Stálej intendančnej dielne 

a práčovne v Košiciach. Povolenie na užívanie Šrobárovej kasárne (kadetka) 

Košice. Povolenie na užívanie kasárne M. Čáka Trenčianskeho Košice. 

Povolenie na užívanie Posádkového domu armády Košice. Povolenie na 

užívanie Malinovského kasární Košice.  
Šk.č. 3, 101 listov (373 - 473 

 
  42 Prevod majetku pod civilnú správu: 

Odovzdanie prebytočnej pôdy posádkového cvičiska pre účely 

poľnohospodárskej výroby v Ťahanovciach. Pridelenie pôdy, ktorej sa neujali 

súkromne hospodáriaci roľníci, na rozšírenie letiskovej trávnatej plochy vo 

Vyšnej Šebastovej. 
Šk.č. 4, 11 listov (1 - 11) 

 
  43 Stavebné akcie: 

Stavebné povolenie na svojpomocnú výstavbu muničnej kobky v kasárňach 

Spišská Nová Ves. 
Šk.č. 4, 2 listy (12 - 13) 

 

rok 1966 
 

Odtajnené písomnosti! 

 
  44 Personálie: 

Návrh na tabuľky počtov Vojenskej správy budov Nová Polianka – Vysoké 

Tatry. 
Šk.č. 4,  4 listy (14 - 17) 

 
  45 Stavebné akcie: 

Povolenie stavebných úprav v budove č. I v kasárňach za Hornádom Košice. 
Šk.č. 4, 5 listov (18 – 22) 

 

rok 1967 
 

Odtajnené písomnosti! 

 
  46 Mimoriadne udalosti: 

Zranenie pplk. Františka Tomku pri kasárňach Slobody v Košiciach. 
Šk.č. 4, 5 listov (23 - 27) 

 
  47 Organizačné zmeny: 

Prehľad o plnení plánu činnosti stavebno-ubytovacej služby. Hlásenie 

o zabezpečení organizačných a dislokačných zmien k 15.7.1967. Odovzdanie 

budovy č.I v kasárňach kpt. Jaroša VÚ 9399 Trebišov do užívania VÚ 3294 

Košice. 
Šk.č. 4, 20 listov (28 - 47) 
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  48 Využitie vojenských objektov: 

Zápisnica z generálno-technickej prehliadky budov, stavieb a zariadení 

v užívaní VÚ 5958 a VÚ 9399 Trebišov. Zápisnica z generálno-technickej 

prehliadky budov, stavieb a zariadení v užívaní Školy spojovacích špecialistov 

v Poprade. Zápisnica z generálno-technickej prehliadky budov, stavieb 

a zariadení kasární Jana Jiskru z Brandýsa v Sabinove. Zápisnica z generálno-

technickej prehliadky budov, stavieb a zariadení v správe Vojenskej správy 

budov 1001 Košice. Zápisnica z generálno-technickej prehliadky budov, 

stavieb a zariadení v užívaní VÚ 2495/1 Poprad - Stráže. Zápisnica 

z generálno-technickej prehliadky budov, stavieb a zariadení v objektoch 

Duklianske kasárne, budova VÚ 5201 Prešov a MS Záborske. Zápisnica 

z generálno-technickej prehliadky budov, stavieb a zariadení v užívaní VÚ 

7540 Čierna nad Tisou. Zápisnica z generálno-technickej prehliadky budov, 

stavieb a zariadení kasární a letiska obhospodarovaných VSB 1018 Prešov. 

Zápisnica z generálno-technickej prehliadky budov, stavieb a zariadení 

v objektoch kasární a letiska Nižná Šebastová v správe VSB 1018 Prešov. 

Zápisnica z generálno-technickej prehliadky budov, stavieb a zariadení 

v objektoch kasární SNP v Jelšave. Zápisnica z generálno-technickej 

prehliadky budov, stavieb a zariadení v objektoch Podjavorinských kasární 

Podolinec. Zápisnica z generálno-technickej prehliadky budov, stavieb 

a zariadení v objektoch Duklianskych kasární  v Levoči. Zápisnica 

z generálno-technickej prehliadky budov, stavieb a zariadení v objektoch 

Vojenského opravárenského závodu Moldava nad Bodvou pobočka Humenné.  

Zápisnica z generálno-technickej prehliadky budov, stavieb a zariadení 

v objektoch Vojenského opravárenského závodu Moldava nad Bodvou 

pobočka Poprad.   
Šk.č. 4, 65 listov (48 - 112) 

 

rok 1968 
 

Odtajnené písomnosti! 

 

 

  49 Organizačné zmeny: 

Nesúhlas ÚSS s prevodom objektov v Poprade a Humennom do užívania VOZ 

Moldava nad Bovou. Smernice pre dislokačné a organizačné opatrenia. 

Odovzdanie objektu v Duklianskych kasárňach v Poprade redislokovaným 

útvarom.  
Šk.č. 4, 66 listov (113 - 178) 

 
  50 Zabezpečenie Sovietskej armády: 

Výpočet úhrady za objekty prenajaté útvarom Sovietskej armády. Hlásenie 

o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv objektov odovzdaných k dočasnému 

užívaniu útvarom Sovietskej armády. 
Šk.č. 4, 11 listov (179 - 189) 
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rok 1969 
 

Odtajnené písomnosti! 

 
  51 Hlásenia: 

Hodnotenie činnosti zásobovacieho oddelenia za rok 1969.  Rozhodnutie 

odboru výstavby Okresného národného výboru v Prešove o výstavbe 

vojenského cvičiska v Malom Šariši, okres Prešov.  
Šk.č. 4, 10 listov (190 - 199) 

 
  52 Organizačné zmeny: 

Stav v ubytovaní dôstojníkov a práporčíkov z útvarov dislokovaných 

v pôsobnosti KVUSS Košice. Zápis o odovzdaní skladového priestoru  

vo VSSŠ Poprad.  Schvaľovací protokol na výstavbu kasární v Košiciach 

(náhradou za Daxlerove kasárne a kasárne M. Čáka Trenčianskeho). Výpis 

z prehľadu organizačných a dislokačných zmien v roku 1969 nariadených 

rozkazom MNO. Delimitácia pôdneho fondu vo Vojenskom výcvikovom 

priestore Kamenica nad Cirochou.   
Šk.č. 4, 16 listov (200 - 215) 

 
  53 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu: 

Povolenie k trvalému užívaniu protitankovej strelnice vo VVP Kežmarok.  
Šk.č. 4, 3 listy (216 - 218)  

 

  54 Využitie vojenských objektov: 

Plán technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie výstavby učebno-

výcvikovej základne pre 14. tankovú divíziu. Doklad náčelníka KVUSS 

Košice o stavebno-ubytovacom zabezpečení novodislokovaných jednotiek.  
Šk.č. 4, 20 listov (219 - 238) 

 
  55 Zabezpečenie Sovietskej armády: 

Zoznam posádok a objektov využívaných sovietskymi vojskami. Zápisnice 

o výbere stavenísk pre výstavbu bytových jednotiek Sovietskej armády.  
Šk.č. 4, 26 listov (239 – 264) 

 
  56 Hlásenia: 

Územné rozhodnutie na stavbu rodinného domu občana Vasila Karpjaka 

v Prešove na Vodárenskej ulici. Určenie výšky odplaty za užívanie 

nebytových priestorov v Duklianskych kasární v Bardejove používaných 

Závodom 29.augusta. Vyhodnotenie strát na poľnohospodárskej produkcii 

vzniknutej zabratím pozemkov pre rozšírenie vojenského objektu 

v katastrálnom území mesta Humenné. 
Šk.č. 4, 5 listov (265 - 269) 
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Obyčajné písomnosti! 

 
  57 Mimoriadne udalosti: 

Zápis o výpovedi mjr. Jozefa Lopuška z VÚ 2744 Revúca k dopravnej nehode. 

Hlásenie úrazu obč. pracovníka Jozefa Plevu pri dopravnej nehode. Hlásenie 

pracovného úrazu zamestnancov Ladislava Hudáčka a Jána Tízika.   
Šk.č. 4, 9 listov (270 - 278) 

 
  58 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu: 

Povolenie na zbúranie stavby koniarne Rettenhág vo VVP Kežmarok. 

Povolenie k trvalému užívaniu pre malorážkovú strelnicu MRS-50 

v Mestských kasárňach Michalovce.  Rozhodnutie o povolení trvalého 

užívania ďalekopisnej automatickej ústredne v Kasárňach za Hornádom 

Košice. Povolenie na zbúranie stavby budovy č. 16 a studne v kasárňach VÚ 

5946 Humenné. Rozhodnutie na zbúranie stavieb vo VVP Kežmarok – 

strážnica, malý sklad, veľký sklad, kobka na strelivo a palebné postavenie VS 

Dvorce. Povolenie na zbúranie stavby dočasnej nabíjacej stanice 

akumulátorov v kasárňach kpt. Nálepku v Trebišove. Povolenie k trvalému 

užívaniu lesnej cesty Kolačkovská vo VVP Kežmarok. Povolenie na zbúranie 

skladu a požiarnej zbrojnice v kasárňach za Hornádom Košice. Búracie 

povolenie na budovy VI a XXIX na vybudovanie 200 lôžkovej slobodárne. 

Povolenie na zbúranie stavby dreveného Delta baraku v kasárňach kpt. 

Nálepku Trebišov.  
Šk.č. 4, 18 listov (279 - 296) 

 
  59 Prevod majetku pod vojenskú správu: 

Odňatie poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu vojenskej strelnice 

v katastrálnom území Ruská Nová Ves, okr. Prešov. Vyjadrenie 

k predčasnému odlesneniu v lesnom hospodárskom celku Podolinec za účelom 

rozšírenia tankovej strelnice. Zápisnica vo veci prevzatia obytného domu 1058 

na Ulici kpt. Nálepku v Trebišove.  
Šk.č. 4, 7 listov (297 - 303) 

 

rok 1970 
 

Odtajnené písomnosti! 

 

60 Hlásenia: 

Vyhodnotenie stavu bojovej a mobilizačnej pohotovosti. Analýza stavu 

jednotlivých odborných činností služby a návrhy na riešenie. Rozbor splnenia 

úloh v roku 1970. 
Šk.č. 4, 61 listov (304 - 364) 

 
  61 Organizačné zmeny: 

Zápis o odovzdaní a prevzatí výcvikových zariadení vo VVP Kežmarok. 

Doplnok k dokladu náčelníka KVUSS Košice pri zmene podriadenosti.  
Šk.č. 4, 8 listov (365 - 372) 
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  62 Personálie: 
Doplňujúci doklad náčelníka KVUSS Košice pri zmene funkcie náčelníka týlu-

zástupcu veliteľa VVO.  
Šk.č. 4, 44 listov (373 – 410)  

 
  63 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu: 

Povolenie k trvalému užívaniu Pechotnej strelnice jednotlivcov v katastri obce Ruská 

Nová Ves pre posádku Prešov.  
Šk.č. 4, 4 listy (411 – 414)  

 
  64 Využitie vojenských objektov: 

Zápis o riešení rozboru ubytovacej situácie v útvaroch Vyššieho leteckého učilišťa 

dislokovaných v Košiciach. 
Šk.č. 4, 8 listov (415 – 422)  

 
  65 Zabezpečenie Sovietskej armády: 

Záznam z porady o zaistení bytových jednotiek pre Sovietsku armádu. Vrátenie 

projektovej dokumentácie k akcii bytové jednotky pre Sovietsku armádu v Jelšave. 

Odovzdanie bytov pre sovietske vojská. 
Šk.č. 4, 23 listov (423 – 4445)  

 
 

66 Rozkazy - obyčajné: 
Krajská vojenská ubytovacia  

a stavebná správa Bratislava – r. 1959 -  č.  1 - 51 

  r. 1960 -  č.  1 - 54  

 r. 1961 -  č.  1 - 61 

 r. 1962  -  č.  1 - 53 

 r. 1963 -  č.  1 - 51 

  r. 1964 -  č.  1 - 53 

 r. 1965 -  č.  1 - 52 

  r. 1966 -  č.  1 - 52  

 r. 1967 -  č.  1 - 52 

 r. 1968  -  č.  1 - 51 

 r. 1969 -  č.  1 - 52 

  r. 1970 -  č.  1 – 52 (chýba č. 2 a 3) 
Šk.č. 5,  2 zväzky r. 1959, 1960 

Šk.č. 6,  3 zväzky r. 1961, 1962, 1963 

Šk.č. 7,  4 zväzky r. 1964, 1965, 1966, 1967 

Šk.č. 8,  3 zväzky r. 1968, 1969, 1970 
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M e n n ý   r e g i s t e r 
 

Priezvisko,titul              meno                    vzťah k armáde            inventárne číslo 

 

B 
 Beňáková Júlia zamestnankyňa 19, 

 

Č 
Čurda Antonín voj. 18,  

 

D 
Drapalík Jozef voj. 18,  

 

F 
Forst Ivo kpt. Ing. 19, 

 

G 
Gálik Ondrej zamestnanec 24,  

 

H 
Hudáček Ladislav zamestnanec 57, 

 

K 
Karpjak Vasil občan 56, 

 

L 
Lopuška  Jozef mjr. 57, 

 

P 
Pleva Jozef zamestnanec 57, 

Podzimek Ján slob. 18, 

Poljov    Ján  mjr.  28, 
 

R 
Rudolfová r. Nemcová Gizela občianka 35, 

 

T 
Török  Ladislav zamestnanec 19,  

Tomašovič Blažej pplk. Ing. 19,  

Tomka František pplk. 46,  

Tízik Ladislav zamestnanec 57, 
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Priezvisko,titul              meno                     hodnosť                     inventárne číslo 

 

V 
Váczy Viliam občan 7, 

Váczyová Helena občianka 7, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

M i e s t n y   r e g i s t e r 
 

Názov                                                  __________      inventárne číslo 
 

B 
Bardejov 56,  

Brzotín 15,  

 

Č 
 Čierna nad Tisou 48,  
 

H 
Humenné 35, 40, 41, 48, 49, 56, 58,  

Hamra 38,  

 

J 
Jelšava 22, 26, 37, 48, 65,  

 

K 
Kamienka 29,   

Kamenica nad Cirochou 10, 29, 52,  

Kežmarok 10, 20, 53, 58, 61,   

Košice 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18,  

 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32,  

 38, 41, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 58,  

 61, 62, 64,  

Košice – Barca 29, 37, 38,  

 

L 
Levoča 5,  29, 48,  

 

M 
Malá Ida 29,  

Malý Šariš 51 

Modrá 38,  

Moldava nad Bodvou 48, 49,  

Michalovce 58,  

 

N 
Nižná Šebastová 35, 39, 41, 48,  

Nová Polianka 15, 38, 44,  
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Názov                                                  __________      inventárne číslo 

 

P 
Poľov 26,  

Podolinec 29, 48, 59,  

Poprad 12, 15, 29, 48, 49, 52,  

Poprad – Kvetnica 15, 29, 41,  

Poprad – Spišská Sobota 15,   

Poprad – Stráže 38, 48,  

Porúbka 29, 

Prešov 11, 22, 25, 30, 41, 48,  51, 56,  

 

R 
Rožňava 4, 15,  

Revúca 57, 

Ruská Nová Ves 59, 63,  

 

S 
Spišská Nová Ves 14, 16, 30, 38, 41, 43,  

Spišská Belá 20,  

Sabinov 48,   

 

Š 
Šaca 35,  

 

T 
Tatranské Matliare 14,  
Trebišov  17, 29,  47, 48, 58, 59,  

 

Ť 
Ťahanovce 42,  
 

V 
Valaškovce 29,  

Valaškovce-Jovsa 38,  

Veľká Ida 41, 

Veľké Ozorovce 29, 41,  

Vojčice 29,  

Vyšná Šebastová 35, 39, 42,  

 

Z 
Záborske 48,   
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V e c n ý   r e g i s t e r 
 

Výraz                                                    inventárna jednotka obsahujúca výraz 

 

byt, bytová, ubytovanie, ubytovňa  2, 11, 27,  

 

búracie, zbúranie, 15,  20, 29, 32, 37, 38, 41, 53, 58, 63,  

 

kasáreň, kasárne 15, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 41, 43, 

45, 46, 47, 48, 52, 56, 58,   

 

kataster –i, -rálny,  35, 39, 56, 59, 63,     

 

náhrada/ náhradný 7,    

 

nehoda/ -e/ -y 57,   

 

odovzdanie 4, 5, 8, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 42, 47, 49, 50, 

52, 61, 65,     

 

oplotenie/ plot 32,   

 

povolenie 15, 20, 29,  30, 32, 37, 38, 41, 43, 45, 53, 

58, 63,   

 

prenájom/ nájom/ nájomné, ... 50,    

 

prevádzka/-ky/ -ový 29, 38,  41, 50,  

 

previerka/ -y 22,   

 

prevod/-y 1, 5, 9,  12, 18, 26, 35, 42, 49, 59,    

 

projekt/-ová, projektant 23, 65,   

 

stavebná/ -é/ -ej/ -ý 12, 16, 22, 27, 30, 33, 43, 45, 47, 54,  

  

užívanie (povolenie, pozemky, stavby ) 13, 15, 20, 29, 32, 37, 38, 41, 47, 48, 49, 

50, 53, 55, 56, 58, 63,    

 

vyhodnotenie 56, 62,   

 

vyvlastnenie 2, 7, 35,  39,  
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Výraz                                                    inventárna jednotka obsahujúca výraz 

 

výmer  7, 32,    

 

zápisnica 14, 15, 17, 19, 48, 55, 59,    

 

zbúrať/ zbúranie /-ím 15, 20, 29, 32, 37, 38, 41, 53, 58, 63,    
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Skratky 
 

Skratka                          plné znenie 

 

2VO - 2.vojenský okruh 

3. 5RP -  tretí päťročný plán 

 

ABF - armádny bytový fond 

AOZ - Automobilový opravárenský závod 

AU - Automobilové učilište 

 

b. j. -  bytová jednotka (byt) 

bps - brigáda pohraničnej stráže 

 

ČSD -  Československé štátne dráhy (železnica) 

ČSĽA - Československá ľudová armáda 

ČSSR -  Československá socialistická republika 

 

DA - dom armády 

DN - dopravná nehoda 

DOV - doplňovacie okresné veliteľstvo (neskôr OVS) 

DZ - delostrelecká základňa 

 

HPS - hlavná politická správa 

HZ (HS)   -         hospodárska zmluva 

 

CHZJD - Chemické závody Juraja Dimitrova 

 

IU - Intendančné učilište 

IZ -  investičný zámer 

 

JRD (JZD) - jednotné roľnícke družstvo 

 

k. ú. -  katastrálne územie 

Kčs - Koruna česko-slovenská (peňažná mena) 

KNV - krajský národný výbor 

KO - krajská organizácia 

KP - kritická pripomienka 

KSČ - Komunistická strana Československa 

KSS - Komunistická strana Slovenska 

KSVD - krajská správa vojenskej dopravy 

KV -  krajský výbor 

KVS -  krajská vojenská správa 

KVUSS - krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa 

 

LPH - letecké pohonné hmoty  
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Skratka                          plné znenie 

LTU - Letecké technické učilište 

LZ - lesný závod 

 

ME - mechanizovaná evidencia (budov a stavieb) 

MNB  - ministerstvo národnej bezpečnosti 

MNO -  ministerstvo národnej obrany 

MNV -  miestny národný výbor 

MS - muničný sklad 

MsNV - mestský národný výbor 

MV - ministerstvo vnútra 

 

NVMB - Národný výbor mesta Bratislavy 

NV - národný výbor  

n. p. - národný podnik 

 

OBD - okresné bytové družstvo 

OHEO - okruhový hygienicko-epidemiologický oddiel 

ONV -  okresný národný výbor 

OP - ochranné pásmo 

OSP - okresný stavebný podnik 

OSV -  okruhový sklad výstroja 

OÚVO -  Obvodný úrad Vojenského obvodu 

OVS - okresná vojenská správa 

OVIS - oblastná vojenská investičná správa 

OZ - odevné závody 

OZS -  okruhový zdravotnícky sklad 

OŽS - okruhový ženijný sklad 

 

PBH - podnik bytového hospodárstva 

PDS - pokusná delostrelecká strelnica 

PIV - plán investičnej výstavby 

plo - protilietadlový oddiel 

plrp - protilietadlový raketový pluk 

PMS - posádkový muničný sklad 

PRH (PZH)- pomocné roľnícke hospodárstvo (zemědelské) 

prpzn - prápor pozemného zabezpečenia navigácie 

PS - pohraničná stráž, (posádková strelnica, pechotná strelnica) 

PSP (PS) - posádková správa 

PVOS - protivzdušná obrana štátu 

PVŠ -  protivzdušná ochrana štátu (PVS) 

 

RL -  rádioreleové (stanovište) 

RLS - releová stanica, releové stanovište  

RNM - rozkaz námestníka ministra 

RMNO - rozkaz ministra národnej obrany 

RP - riaditeľstvo podniku 
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Skratka                          plné znenie 

rtpr -  rádiotechnický prápor 

RTU - rádiotechnický uzol 

 

SA - Sovietska armáda 

SAV - Slovenská akadémia vied 

SB - správa budov 

Sb. z. a nar. -  Zbierka zákonov a nariadení  

slmpr - cestný (silniční)mostný prápor 

SOR - Slovenská odborová rada 

spojpr   - spojovací prápor 
SPZ -  stále poplachové zariadenie (sieť posádkového zvolávania) 

SSR - Slovenská socialistická republika 

SU -  Spojovacie učilište 

SÚP -  stavebný územný plán 

SVOD - správa vojenských obytných domov 

SVŠT -  Slovenská vysoká škola technická (Bratislava) 

 

ŠAS -  škola automobilových špecialistov 

ŠM - štátny majetok (poľnohospodársky podnik) 

 

TAS -  tanková a automobilová služba 

t. č. -   toho času  

TOO - technicko-organizačné opatrenia 

TOV - technická opravovňa vozidiel 

tp - tankový pluk 

TSC -          tanko-strelecké cvičisko  

 

ÚNV - ústredný národný výbor 

 

ÚO KSČ - Útvarová organizácia Komunistickej strany Československa  

UPVO - útvar protivzdušnej obrany  

UVZ - učebno-výcviková základňa 

USO -  ubytovacie a stavebné oddelenie V2VO 

USS - ústredná stavebná správa 

UVÚ - ubytovací a výrobný úsek 

 

V2VO - Veliteľstvo 2. vojenského okruhu 

VB - verejná bezpečnosť (polícia) 

VČS - výročná členská schôdza 

VDR - Vietnamská demokratická republika (Vietnam) 

VK - vojenská katedra 

vl. nar. - vládne nariadenie 

VLM - vojenské lesy a majetky (národný podnik) 

VLRZ - vojenské liečebné a rekreačné zariadenia 

VLU - Vyššie  letecké učilište 

VMS - vojenské meracie stredisko 
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Skratka                          plné znenie 

VOD -  vojenský obytný dom 

VOZ -  vojenský opravárenský závod, vojenský odznak zdatnosti 

VPS - veliteľstvo pohraničnej stráže 

VPÚ -  Vojenský projektový ústav 

VS - vojenská stráž, veliteľské stanovište 

VSB - vojenská správa budov 

VSS - vojenská stavebná správa 

VSÚ - vojenský stavebný úrad 

VŠJŽ - Vojenská škola Jána Žižku  

VŠP - Vysoká škola poľnohospodárska 

VVP -  vojenský výcvikový priestor 

VVVO - Veliteľstvo Východného vojenského okruhu 

VUS - Vojenský umelecký súbor 

VÚ - vojenský útvar 

VZ - Vojenská zotavovňa 

VZK - Vojenská závodná kuchyňa 

 

Zb. -  zbierka (zákonov) 

Zs - Západoslovenský (kraj, výbor,...) 

ZSSR - Zväz sovietskych socialistických republík (SSSR) 

ZVH - zlepšovateľské a vynálezcovské hnutie 
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VHA Bratislava  

 

 9. Ondruš, M.: Inventár Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa 
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www.vhu.sk  

www.valka.cz 

www.vojenstvi.cz 
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http://www.valka.cz/
http://www.vojenstvi.cz/
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