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Úvod
Sekcia krízového riadenia ministerstva je odborným útvarom ministerstva
pre integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu, krízové riadenie, civilné
núdzové plánovanie, ochranu kritickej infraštruktúry, hospodársku mobilizáciu,
správu materiálu civilnej ochrany a humanitárnu pomoc. http://www.minv.sk/?okr
Zrušením okresných vojenských správ a vyšších doplňovacích veliteľstiev
boli spod riadenia Ministerstva obrany SR v roku 2013 včlenené do riadenia MV
SR oddelenia doplňovania a tým boli rozšírené súčasti riadenia krízových situácií
a civilná ochrana na miestnej samospráve.

Civilná ochrana
Civilná ochrana (zastaralo počas studenej vojny: civilná obrana; skr. CO)
je sústava úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku
obyvateľstva, ako aj národného hospodárstva. Tento termín zahŕňa aj organizácie
a inštitúcie vykonávajúce tieto úlohy (civilná obrana) a opatrenia (civilná ochrana
obyvateľstva). Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia, vo vykonávaní
opatrení na zníženie alebo elimináciu rizík ohrozenia a v odstraňovaní následkov
mimoriadnych udalostí, vrátane ohrozenia civilného obyvateľstva počas
vojenských konfliktov.

Vývoj pôvodcu registratúry
Civilná obrana sa začala rozvíjať začiatkom 20. a v priebehu 30. rokov
20. storočia. Významne ju urýchlil rozvoj vojenského a predovšetkým
bombardovacieho letectva, ktorý spôsobil počas druhej svetovej vojny veľké
ohrozenie civilného obyvateľstva i v hlbokom tyle bojujúcich armád. Neskôr
sa rozvíjala v dôsledku možnosti použitia zbraní hromadného ničenia,
predovšetkým jadrových zbraní, tiež ako ochrana pri únikoch nebezpečných látok,
priemyselných nehodách a živelných pohromách.
Opatrenia a postupy civilnej obrany boli
organizované na všetkých úrovniach spoločnosti
v mestách, dedinách, závodoch, školách, úradoch
a podobne. Vytvárali sa i objektové útvary,
ktorých cieľom bola ochrana obytných domov,
škôl či závodov. Od konca studenej vojny
sa ochrana civilného obyvateľstva prestala
sústreďovať na obranu pred vojenskými útokmi,
ale zamerala sa na ochranu pred katastrofami
a havarijnými situáciami vo všeobecnosti.
Medzinárodný znak civilnej obrany schválený prvým protokolom z roku 1977 ktorý
doplňoval Ženevskú konvenciu z roku 1949.
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História útvaru
Podľa výnosu MNO č. 004553-OMS zo dňa 25.10.1951 bol zriadený VÚ
3016 (6.prCO) v Bratislave – Rači. Velením bol poverený npor. Oskár Horský
a náčelníkom štábu útvaru por. Eduard Jakubovie.
Dňom 8. septembra 1958 bol prápor premiestnený z Bratislavy do Malaciek.
V roku 1970 (1.12.) je prápor reorganizovaný na 6. pluk civilnej obrany
v podriadenosti MV Praha.
Ďalší vývoj pluku na časovej osi:
- od 1.2.1976 – v podriadenosti MNO Praha
- od 1.10.1976 – v podriadenosti VVVO Trenčín
- 31.10.1991 – reorganizovaný na 31.vojenský záchranný pluk CO

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 útvaru 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 6. prCO Malacky bol spracovaný spisový materiál z rokov
1952 až 1970 (r.1971 a mladšie sú uložené vo Va-centrálnej registratúre Trnava).
Fond obsahuje písomnosti zrušeného 17. prCO Žilina (VÚ 2739) –
vytvorený 1.1.1953 a zrušený 31.12.1955.
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Využitie archívnych záznamov
Pred spracovaním mal fond 6. prCO Malacky 18 škatúľ písomného
materiálu a 20 škatúľ materiálu spoločenských organizácií (nie sú spracované).
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 civilnej obrany a jej
úlohami v miery.
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 inventárnej jednotky 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 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. 6.prCO
Malacky, i. č. 8“.
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Inventár
rok 1967
Odtajnené písomnosti!
1. Havária lietadla:
Materiály z nasadenia útvaru pri likvidácii havárie bulharského lietadla IL-18
v priestore Bratislava – Rača (r.1966).
Šk.č. 1, 1 zl.

2. Mimoriadne udalosti:
Vyšetrovacia správa vo veci samovraždy voj. Jána Muchu. Správa o strate
pištole (č. 728736) a služobných predpisov.
Šk.č. 1, 2 zl.

rok 1968
Odtajnené písomnosti!
3. Mimoriadne udalosti:
Vyšetrovacia správa vo veci dopravnej nehody s následkom usmrtenia.
Šk.č. 1, 1 zl.

4. Vyhodnotenie výcviku a disciplíny:
Vyhodnotenie bojovej a politickej prípravy, disciplíny, mimoriadnych udalostí
úrazovosti a súťaže za rok 1968.
Šk.č. 1, 2 zl.

rok 1969
Odtajnené písomnosti!
5. Vyhodnotenie výcviku a disciplíny:
Vyhodnotenie výcvikového roku 1968/1969.
Šk.č. 1, 2 zl.

6. Mimoriadne udalosti:
Hlásenie k zabezpečeniu rozkazu MV č. 38 a výsledkov šetrenia činnosti
a nesprávnych politických postojov.
Šk.č. 1, 1 zl.
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rok 1970
Odtajnené písomnosti!
7. Vyhodnotenie výcviku a disciplíny:
Vyhodnotenie výcvikového roka 1969/1970.
Šk.č. 1, 1 zl.

8. Mimoriadne udalosti:
Správa o nasadení likvidačnej skupiny na východnom Slovensku v okresoch
Trebišov, Michalovce a Humenné na vykonanie plošnej dezinfekcie.
Šk.č. 1, 1 zl.

rok 1968
Neutajované písomnosti!
9. Mimoriadne udalosti:
Hlásenie o ublížení na zdraví čat. Jozefom Veselovským zranením voj. Jiřího
Žáka. Regresná náhrada z hromadného úrazu z 25.6.1963 spôsobenej pri
demolácii budovy na Kapucínskej ulici v Bratislave.
Šk.č. 1, 2 zl.

rok 1969
Neutajované písomnosti!
10. Mimoriadne udalosti:
Vyšetrovacia zápisnica zo samovražedného úmyslu voj. Petra Hegera.
Dopravná nehoda zavinená voj. Štefanom Fulle, pri ktorej boli občianky Dana
Černá a Eliška Hynková.
Šk.č. 1, 2 zl.

11. Využívanie objektov vojenskej správy:
Dohoda o používaní hájovní Lesnou správou Mikulášov a Šranek.
Šk.č. 1, 1 zl.

rok 1970
Neutajované písomnosti!
12. Spoločenské dianie:
Správa
o výsledku
pracovníkmi.

politicko-pracovných

Šk.č. 1, 1 zl.
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pohovorov

s občianskymi

rok 1958
Neutajované písomnosti!
13. Právna agenda:
Administratívna dohoda o prevode správy národného majetku v katastrálnom
území Bratislava s plánmi.
Šk.č. 1, 1 zl.

rok 1959
Odtajnené písomnosti!
14. Mimoriadne udalosti:
Súhrnná správa o ukončení demolačných prác v okrese Horšovský Týn.
Šk.č. 1, 1 zl.

rok 1967
Odtajnené písomnosti!
15. Mimoriadne udalosti:
Zápisnice vo veci smrti voj. Jána Muchu. Zdravotné vyšetrenie vojakov
nasadených pri záchranných prácach havarovaného lietadla IL-18 Bulharskej
republiky. Dopravná nehoda s usmrtením voj. Ladislava Nábělka. Správa
o pokuse samovraždy voj. Jaroslava Liščáka.
Šk.č. 1, 1 zl.

16. Vyhodnotenie výcviku a disciplíny:
Vyhodnotenie výcvikového roka 1967.
Šk.č. 1, 1 zl.

rok 1968
Neutajované písomnosti!
17. Mimoriadne udalosti:
Súdne pojednávanie vo veci odškodnenia voj. Vlastimila Černockého.
Šk.č. 1, 1 zl.

8

rok 1969
Odtajnené písomnosti!
18. Prevzatie funkcie:
Zápis o prevzatí a odovzdaní funkcie veliteľa 6. práporu CO odovzdávajúcim
pplk. Jaroslavom Májkom (NŠ 6.plCO) a preberajúcim pplk. Ing. Jozefom
Hliníkom.
Šk.č. 1, 1 zl.

19. Vyhodnotenie výcviku a disciplíny:
Vyhodnotenie druhej polovice zákl. výcvikového obdobia 1969.
Šk.č. 1, 1 zl.

20. Mimoriadne udalosti:
Odškodnenie úrazov rtm. Petra Husáka a des. abs. Zdeňka Bahnera.
Šk.č. 1, 2 zl.

rok 1970
Odtajnené písomnosti!
21. Prevzatie funkcie:
Doklad ZVP pluku o odovzdaní funkcie.
Šk.č. 1, 1 zl.

22. Mimoriadne udalosti:
Odškodnenie úrazu voj. zákl. sl. Jána Verébeho.
Šk.č. 1, 1 zl.

rok 1972
Neutajované písomnosti!
23. Mimoriadne udalosti:
Riešenie odškodnenia zhoršenia sluchu po streľbách v roku 1970 voj. v zál.
Luďka Suka.
Šk.č. 1, 1 zl.
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rok 1974
Neutajované písomnosti!
24. Mimoriadne udalosti:
Vyšetrovanie úrazu voj. zákl. služby Michala Krajčiho, ktorého voj. zákl.
služby František Drafi trafil chlebom do oka.
Šk.č. 1, 1 zl.

rok 1975
Odtajnené písomnosti!
25. Hlásenia:
Doklad ZVP k opatreniam pre stranícko-politickú prácu k zabezpečeniu
reorganizácie pluku.
Šk.č. 1, 1 zl.

Neutajované písomnosti!
26. Mimoriadne udalosti:
Riešenie regresnej náhrady za úraz voj. Michala Krajčího spôsobeného vojakom
v zál. Františkom Drafim.
Šk.č. 1, 1 zl.

rok 1976
Odtajnené písomnosti!
27. Hlásenia:
Správa z veliteľsko-štábneho cvičenia s vojskami konaného v dňoch 17.–
18.8.1976 na tému „ Nasadenie pluku CO do PNJZ“.
Šk.č. 1, 1 zl.

Neutajované písomnosti!
28. Mimoriadne udalosti:
Správa o vyšetrovaní pokusu o samovraždu voj. Vojtecha Bugára. Zápis
z dopravnej nehody s následkom smrti voj. Mariana Nociara. Hlásenie
o dopravnej nehode vodiča voj. Milana Pekára, ktorému vstúpil do jazdnej
dráhy občan Michal Šovčík. Odškodnenie úrazu voj. Jozefa Semanišina, slob.
Bohuslava Chytru, voj. Mariána Schulza a voj. Miroslava Čecha.
Šk.č. 1, 7 zl.
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Zo zrušeného 17. práporu CO Žilina
29. Rozkazy - odtajnené:
Zvláštny rozkaz veliteľa 17. prCO

- r. 1954 - č. 1

Šk.č. 2, 1 zložka

30. Rozkazy - neutajované:
Hospodársky rozkaz vel. 17. prCO

- r. 1954 - č. 1 – 3 a 8

Šk.č. 2, 1 zložka

31. Rozkazy - neutajované:
Denné rozkazy vel. 17. prCO

-

r. 1954 - č. 1 – 300

Šk.č. 2, 1 zložka

32. Rozkazy - neutajované:
Denné rozkazy vel. 17. prCO

-

r. 1955 - č. 1 – 101

Šk.č. 3, 1 zložka

Spätný oddiel:
33. Rozkazy - neutajované:
Denné rozkazy vel. spätného oddielu - r. 1959 - č. 1 – 279
Šk.č. 3, 1 zložka

6. prápor CO (VÚ 3016 Bratislava, Rača – Malacky):
34. Rozkazy - odtajnené:
Tajné rozkazy vel. prCO
Tajné rozkazy vel. 6. prCO
Tajné rozkazy vel. 6. prCO
Tajné rozkazy vel. 6. prCO
Tajné rozkazy vel. 6. prCO
Tajné rozkazy vel. 6. prCO
Tajné rozkazy vel. 6. prCO
Tajné rozkazy vel. 6. prCO
Tajné rozkazy vel. 6. prCO
Tajné rozkazy vel. 6. prCO
Tajné rozkazy vel. 6. prCO
Tajné rozkazy vel. 6. prCO
Tajné rozkazy vel. 6. prCO

-

r. 1952
r. 1953
r. 1954
r. 1955
r. 1956
r. 1957
r. 1958
r. 1959
r. 1960
r. 1961
r. 1963
r. 1963
r. 1964

-

č. 2 – 21
č. 1 – 30
č. 1 – 22
č. 1 – 16
č. 1 – 52
č. 1 – 31
č. 2 – 30
č. 1 – 21
č. 1 – 33
č. 1 – 37
č. 1 – 28
č. 1 – 34
č. 1 – 26

-

r. 1952
r. 1966
r. 1968
r. 1969
r. 1970

-

č. 1
č. 1 – 32
č. 1 – 8
č. 1 – 34
č. 1 – 26

Šk.č. 4, 13 zložiek

35. Rozkazy - odtajnené:
Zvláštne rozkazy vel. 6. prCO
Zvláštne rozkazy vel. 6. prCO
Zvláštne rozkazy vel. 6. prCO
Zvláštne rozkazy vel. 6. prCO
Zvláštne rozkazy vel. 6. prCO
Šk.č. 4, 5 zložiek

11

36. Rozkazy - odtajnené:
Materiálne rozkazy
Materiálne rozkazy
Materiálne rozkazy
Materiálne rozkazy
Materiálne rozkazy
Materiálne rozkazy

vel. 6. prCO
vel. 6. prCO
vel. 6. prCO
vel. 6. prCO
vel. 6. prCO
vel. 6. prCO

-

r. 1953
r. 1954
r. 1955
r. 1956
r. 1957
r. 1958

-

č. 1 – 11
č. 1 – 8
č. 1 – 9
č. 1 – 6
č. 1 – 16 (ch.:8,10-13, 15)
č. 1 – 3

r. 1965
r. 1967
r. 1968
r. 1969
r. 1970

-

č. 1 – 23
č. 1 – 38
č. 1 – 36
č. 1 – 18
č. 1 – 25

r. 1952
r. 1953
r. 1954
r. 1955
r. 1956
r. 1957
r. 1958
r. 1959
r. 1960
r. 1961
r. 1962
r. 1963
r. 1964
r. 1965
r. 1966
r. 1967
r. 1968
r. 1969
r. 1970

-

č. 1 – 250
č. 1 – 303 (ch: 128, 177, 264)
č. 1 – 307 (ch: 73,)
č. 1 – 299
č. 1 – 306
č. 1 – 306
č. 1 – 306
č. 1 – 306
č. 1 – 301
č. 1 – 305
č. 1 – 306
č. 1 – 303
č. 1 – 302
č. 1 – 299
č. 1 – 303
č. 1 – 278
č. 1 – 267
č. 1 – 248
č. 1 – 261

Šk.č. 4, 6 zložiek

37. Rozkazy - odtajnené:
Kádrové rozkazy
Kádrové rozkazy
Kádrové rozkazy
Kádrové rozkazy
Kádrové rozkazy

vel. 6. prCO
vel. 6. prCO
vel. 6. prCO
vel. 6. prCO
vel. 6. prCO

-

Šk.č. 4, 5 zložiek

38. Rozkazy - neutajované:
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Denné rozkazy
Šk.č. 5,
Šk.č. 6,
Šk.č. 7,
Šk.č. 8,
Šk.č. 9,
Šk.č. 10,
Šk.č. 11,
Šk.č. 12,
Šk.č. 13,
Šk.č. 14,
Šk.č. 15,
Šk.č. 16,
Šk.č. 17,
Šk.č. 18,

veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa
veliteľa

-

2 zložky – 1952, 1953
2 zložky – 1954, 1955
1 zložka – 1956,
2 zložky – 1957, 1958 (1-150)
2 zložky – 1958 (151-306), 1959
2 zložky – 1960, 1961 (1-150)
2 zložky – 1961 (151-305), 1962
2 zložky – 1963, 1964 (1-150)
2 zložky – 1964 (151-302), 1965
1 zložka – 1966,
1 zložka – 1967,
2 zložky – 1968, 1969 (1-150)
2 zložky – 1969 (151-248), 1970 (1-150)
1 zložka – 1970 (151-261)
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39. Protokoly o úrazoch:
Protokoly o úrazoch v roku 1967, 1968, 1969 a 1970 podľa zoznamov osôb
zapísaných v zberných hárkoch.
Šk.č. 18, 4 zložky
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Menný register
Priezvisko

meno

vzťah k armáde

inventárne číslo

B
Bahner
Bugár

Zdeněk
Vojtech

des. abs.
voj.

20,
28,

Dana
Vlastimil
Miroslav

občianka
voj.
voj.

10,
17,
28,

František

voj.

26,

Štefan

voj.

10,

Peter
Eliška
Jozef
Peter

voj.
občianka
pplk. Ing.
rtm.

10,
10,
18,
20,

Bohuslav

slob.

28,

Michal

voj.

24,

Jaroslav

voj.

15,

Ján
Jaroslav

voj.
pplk.

2, 15,
18,

Č
Černá
Černocký
Čech

D
Drafi

F
Fulle

H
Heger
Hynková
Hliník
Husák

CH
Chytra

K
Krajči

L
Liščák

M
Mucha
Májek
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Priezvisko

meno

vzťah k armáde

inventárne číslo

N
Nábělka
Nociar

Ladislav
Marián

voj.
voj.

15,
28,

Milan

voj.

28,

Luděk
Jozef
Marián

voj.
voj.
voj.

23,
28,
28,

Michal

občan

28,

Jozef
Ján

čat.
voj.

9,
22,

Jiří

voj.

9,

P
Pekár

S
Suk
Semanišin
Schulz

Š
Šovčík

V
Veselovský
Verébe

Ž
Žák
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Miestny register
Názov

__________

inventárne číslo

B
Bratislava
Bratislava – Rača

9, 13,
1,

H
Humenné
Horšovský Týn

8,
14,

M
Michalovce
Mikulášov

8,
11,

Š
Šranek (Lesná správa)

11,

T
Trebišov

8,

16

Vecný register
Výraz

inventárna jednotka obsahujúca výraz

cvičenie pluku

27,

likvidácia havárie

1, 8,

odovzdanie funkcie

18, 21,

prevod majetku

13,

vyhodnotenie

4, 5, 7, 16, 19,

17

Skratky
Skratka

plné znenie

2VO
3. 5RP

-

2.vojenský okruh
tretí päťročný plán

ABF
abs.
AOZ
ATU
AU

-

armádny bytový fond
absolvent VKVŠ
Automobilový opravárenský závod
automatická telefónna ústredňa
Automobilové učilište

b. j.
bPS

-

bytová jednotka (byt)
brigáda pohraničnej stráže

CO
COK
COOK

-

civilná obrana (ochrana)
civilná obrana kraja
civilná obrana okresu

ČSD
ČSĽA
ČSSR

-

Československé štátne dráhy (železnica)
Československá ľudová armáda
Československá socialistická republika

DA
des.
DN
DOV
DŠ
DZ

-

dom armády
desiatnik
dopravná nehoda
doplňovacie okresné veliteľstvo (neskôr OVS)
dierny štítok
delostrelecká základňa

FVZ

-

filtračné vzduchotechnické zariadenie

GR

-

generálne riaditeľstvo

HPS
HZ (HS) -

hlavná politická správa
hospodárska zmluva

CHL
CHZJD

-

chemické laboratórium
Chemické závody Juraja Dimitrova

IU
IZ

-

Intendančné učilište
investičný zámer
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Skratka
JRD (JZD) JÚ
JZ
-

plné znenie
jednotné roľnícke družstvo
jadrový úder
jadrové zbrane

Kčs
KCHL
KNV
KO
KP
KR

-

Koruna československá (peňažná mena)
kádrovo-chemické laboratórium
krajský národný výbor
krajská organizácia, kádrové (personálne) opatrenie
kritická pripomienka
kádrový (personálny) rozkaz

KSČ
KSS
KSVD
k. ú.
KV
KVS
KVUSS

-

Komunistická strana Československa
Komunistická strana Slovenska
krajská správa vojenskej dopravy
katastrálne územie
krajský výbor
krajská vojenská správa
krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa

LPH
LTU
LZ

-

letecké pohonné hmoty
Letecké technické učilište
lesný závod

ME
MNB
MNO
MNV
MS
MsNV
MV

-

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

NOCO
N OS
n. p.
NVMB
NV
NŠ

-

náčelník odboru civilnej obrany
náčelník oblastnej správy
národný podnik
Národný výbor mesta Bratislavy
národný výbor
náčelník štábu

OBD
OHEO
ONV
OP
OR
OSP
OSV
OÚVO

-

okresné bytové družstvo
okruhový hygienicko-epidemiologický oddiel
okresný národný výbor
ochranné pásmo
obyčajný rozkaz
okresný stavebný podnik
okruhový sklad výstroja
Obvodný úrad Vojenského obvodu
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Skratka
OVIS
OVS
-

plné znenie
oblastná vojenská investičná správa
okresná vojenská správa

OZ
OZS
OŽS

odevné závody
okruhový zdravotnícky sklad
okruhový ženijný sklad

-

PBH
PDS
PIV
plo
plrp
PMS
PNJZ
PRH (PZH)PR
prpzn
PS
PSP (PS) PSB
PÚ
PVOS
PVŠ
PVT
-

podnik bytového hospodárstva
pokusná delostrelecká strelnica
plán investičnej výstavby
protilietadlový oddiel
protilietadlový raketový pluk
posádkový muničný sklad
priestor nasadených jadrových zbraní
pomocné roľnícke hospodárstvo (zemědelské)
prezident republiky
prápor pozemného zabezpečenia navigácie
pohraničná stráž, (posádková strelnica, pechotná strelnica)
posádková správa
posádková správa budov
projektová úloha
protivzdušná obrana štátu
protivzdušná ochrana štátu (PVS)
pracovisko výpočtovej techniky

RCA
RL
RLS
RNM
RMNO
RP
rtpr
RTU

rezortná cieľová analýza
rádioreleové (stanovište)
releová stanica, releové stanovište
rozkaz námestníka ministra
rozkaz ministra národnej obrany
riaditeľstvo podniku
rádiotechnický prápor
rádiotechnický uzol

-

SA
SAV
SB
Sb. z. a nar. slmpr
slob. (svob.) SOR
-

Sovietska armáda
Slovenská akadémia vied
správa budov
Zbierka zákonov a nariadení
cestný (silniční)mostný prápor
slobodník
Slovenská odborová rada

SOZ

Stredoslovenská operačná zóna

-

spojpr

-

spojovací prápor

SPZ
SSD
SSR

-

stále poplachové zariadenie (sieť posádkového zvolávania)
správa strednej železnice (dráhy)
Slovenská socialistická republika
20

Skratka

plné znenie

SU

-

SÚP
SVOD

-

Spojovacie učilište, spojovací uzol
stavebný územný plán

ŠAS
ŠaV
ŠM
ŠTK
ŠTM
ŠTOK

-

škola automobilových špecialistov
školenie a výcvik
štátny majetok (poľnohospodársky podnik)
štáb kraja
štáb mesta
štáb okresu

TAS
t. č.
TOO
TOV
tp
TR
TSC

-

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

ÚNV
ÚO KSČ
UPVO
USO
USS
ÚV
UVÚ
UVZ

-

útvar protivzdušnej obrany
ubytovacie a stavebné oddelenie V2VO
ústredná stavebná správa
ústredný výbor
ubytovací a výrobný úsek
učebno-výcviková základňa

V2VO
VCO
VCOK
VČS
VB
VDR
VKVŠ
vl. nar.
VLM
VLRZ
VLU
VMS
VOD
voj.
VOZ
VPS
v zál.

-

Veliteľstvo 2. vojenského okruhu
veliteľ civilnej obrany
veliteľ civilnej obrany kraja
výročná členská schôdza
verejná bezpečnosť (polícia)
Vietnamská demokratická republika (Vietnam)
vojenská katedra vysokej školy
vládne nariadenie
vojenské lesy a majetky (národný podnik)
vojenské liečebné a rekreačné zariadenia
Vyššie letecké učilište
vojenské meracie stredisko
vojenský obytný dom
vojak
vojenský opravárenský závod, vojenský odznak zdatnosti
veliteľstvo pohraničnej stráže
v zálohe

správa vojenských obytných domov

ústredný národný výbor
Útvarová organizácia Komunistickej strany Československa
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Skratka

plné znenie

VPÚ
VS
VSB
VSLOZ
VSS
VSÚ
VŠJŽ
VŠP
VUS
VÚ
VVP
VVVO
VZ
VZK

-

Vojenský projektový ústav
vojenská stráž, veliteľské stanovište
vojenská správa budov
Východoslovenská operačná zóna
vojenská stavebná správa
vojenský stavebný úrad
Vojenská škola Jána Žižku
Vysoká škola poľnohospodárska
Vojenský umelecký súbor
vojenský útvar
vojenský výcvikový priestor
Veliteľstvo Východného vojenského okruhu
Vojenská zotavovňa
Vojenská závodná kuchyňa

zákl. sl.
Zb.
ZSLOZ
Zs
ZSSR

-

základnej služby
zbierka (zákonov)
Západoslovenská operačná zóna CO
Západoslovenský (kraj, výbor,...)
Zväz sovietskych socialistických republík (SSSR)

ZVH
ZVL
ZVP

-

zlepšovateľské a vynálezcovské hnutie
Závody valivých ložísk
zástupca veliteľa pre politické veci (politruk)
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