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Úvod
Dôstojníci intendančnej služby (hospodárska služba, proviantná služba,
výstrojnej služby a hospodárskej kontroly) vyšších stupňov velenia, boli
pripravovaní na Vysokej intendančnej škole v Prahe, ktorá bola založená v roku
1920 pod názvom Škola pre výchovu dôstojníkov zásobovacieho zboru. V roku
1922 bol názov zmenený na Vojenskú intendančnú školu a v roku 1934 opäť zmena
názvu na Vysokú intendančnú školu. Vysoká intendančná škola (VIŠ) organizovala
aj kurzy pre dôstojníkov hospodárskej služby, hospodárov vojenských telies a pre
vyšších dôstojníkov hospodárskej služby. Okrem týchto kurzov pri VIŠ bol Kurz
pre dôstojníkov hospodárskej služby z povolania v Jozefove (ČR) a Škola pre
dôstojníkov hospodárskej služby v zálohe v Prahe.
Po skončení druhej svetovej vojny vysokoškolskú prípravu dôstojníkov
intendančnej služby čs. armády naďalej realizovala Vysoká intendančná škola,
pôsobiaca v rámci Vysokej školy vojenskej. Vysoká intendančná škola bola
v októbri 1948 premenovaná na Vysokou tylovú akadémiu. Následnou
reorganizáciou vznikla dňom 15.8.1951 Vojenská akadémia Praha. Dňom 1.9.1958
došlo k zlúčeniu VA KG Praha s VTA AZ Brno na VA AZ, ktorá už tylovú fakultu
nemala.
Na príprave dôstojníkov hospodárskej služby sa v rokoch 1945 až 1951 mala
podieľať aj Vojenská akadémia v Hraniciach prípravou poručíkov hospodárskej
služby.
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Z histórie školy

Vysoká vojenská škola tylového a technického zabezpečenia
hrdinu ČSSR Jána Švermu.
Krátko po skončení 2. svetovej vojny v lete roku 1945 bola zriadená Škola
pre dôstojníkov hospodárskej služby z povolania a v zálohe v Hostinnom nad
Labem (DR č. 1/1945).
Po krátkej dobe existencie v rámci reorganizácie armády bola dňom
17.9.1945 škola premenovaná na Výcvikové stredisko hospodárskej služby (DR č.
5/1945). Na začiatku roka 1946 dostalo stredisko nový názov Hospodárske učilište.
Zmenou dislokácie od 30.10.1947 učilište pôsobí v Rokytnici v Orlických
horách (DR č. 220/1947).
Ďalšia zmena v dislokácii nastala 7.8.1950, kedy výcvikové stredisko sa
sťahuje do Žiliny (DR č. 180/1950).
Ďalšou významnou zmenou v živote školy je, že od 3.10.1950 dostáva názov
Intendančné učilište (DR č. 229/1950).
Od 1.9.1951 v rámci učilišťa vzniká Vyššia škola dôstojníkov intendancie,
nahradená 1.10.1955 Zdokonaľovacím kurzom dôstojníkov intendancie.
S názvom Intendančné učilište pôsobí do 31.8.1958, kedy výnosom ministra
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obrany MNO č.j. 0055020-ZD-OMS-1958 je zmenený názov na Intendančné
školiace a výcvikové stredisko a zároveň mu je pridelené krycie číslo VÚ 8721(DR
č. 1/1958). Vo fonde je uložené hlásenie o reorganizácii Intendančného učilišťa na
Intendančnú školu a výcvikové stredisko k 25.9.1958 (č. 0010843/1958).
Nasledujúcou organizačnou zmenou je pri zachovaní krycieho čísla zmena
názvu od 1.9.1960 na Školiace a výcvikové stredisko tylu Žilina (TR č. 09/1960),
ktoré bolo podriadené školskému oddeleniu ministerstva národnej obrany.
Veliteľom strediska bol od augusta 1970 do 1.9.1973 genmjr. Pavel Bobor. Ako
vojenskému útvaru bolo 1.10.1960 pridelené krycie číslo VÚ 8721, ktoré v roku
1961bolo zmenené na VÚ 1323.
Pre prípravu práporčíkov z povolania sa pri stredisku v roku 1967 vytvorila
Vojenská stredná odborná škola tyla. Od 1.9.1971 v rámci strdiska vznikla Ročná
dôstojnícka škola (RDŠ) a Dvojročná dôstojnícka škola (DDŠ) bez
vysokoškolského vzdelania.
Dňom 31. augusta 1973 bolo Školiace a výcvikové stredisko tylu v Žiline
zrušené a dňom 1. septembra 1973 (TR č. 01/1973) vznikla na jeho základoch
Vysoká vojenská škola tylového a technického zabezpečenia v Žiline s
podriadenosťou náčelníkovi hlavného tylu – zástupcovi ministra národnej obrany.
Škola pripravovala tylový personál v štvorročných študijných ekonomicky
zameraných odboroch pre výkon základných a stredných funkcií služieb tylu a
finančnej služby. Škola po dobu svojej existencie sídlila v kasárni Petra
Jilemnického v Žiline, niesla čestný názov VVŠ TTZ hrdinu ČSSR Jána Švermu.
Krycie číslo VÚ 1323 bolo zachované po predchodcovi.
Na základe rozkazu prezidenta republiky č. 8 zo dňa 14. júna 1982 o
zmenách vo vojenskom školstve bolo nariadené dňom 1. septembra 1983 VVŠTTZ
zrušiť a študijný odbor ekonomika armády so študijnými špecializáciami
vševojskový tyl, proviantné zabezpečenie, výstrojné zabezpečenie a zásobovanie
PHM bol preložený do novej fakulty tylového a technického zabezpečenia Vysokej
vojenskej školy pozemného vojska vo Vyškove na Morave.
Velitelia školy:
genmjr. Ing. Pavel Bobor
plk. Ing. Pavol Šiveň

1973 – 1981
1981 – 1983

Zmenu v príprave tylového personálu prináša RMNO č. 009/1969, ktorým
bola zavedená príprava stredoškolských kádrov služieb tyla vo Vojenskom učilišti
v Žiline (fond 2825).
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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 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 (VHA -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 z územia Slovenska prevzaté
do VHA Bratislava.
V rámci fondu VVŠTTZ Žilina je spracovaný spisový materiál a rozkazy
z rokov 1952 až 1970.

Využitie archívnych záznamov
Po spracovaní má fond VVŠTTZ Žilina 32 škatúľ písomného materiálu. Pri
spracovaní boli dokumenty zaradené do podskupín s ohľadom na rok vzniku
písomnosti. Dokumenty sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
Spracované dokumenty môžu osloviť široký okruh bádateľov, ktorí sa
zaoberajú vojenskými dejinami Slovenska, vývojom logistického zabezpečenia
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 jednotlivina a je číslo
písomnosti uvedené). V zásade sa predkladá na štúdium celá inventárna jednotka.
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V publikácii pri citovaní archívneho dokumentu uvádzajte názov archívu,
značku fondu, inventárne číslo a číslo písomnosti, napr. „VHA Bratislava, f. VVŠ TTZ
Žilina, i. č.1, kronika“.

8

Inventár
1. Dokumentácia
- Kniha cti.
- Vojenská kronika.
Šk.č. 1, 2 knihy

2. Odtajnené písomnosti
rok 1952
- Zápisnica z vyšetrovania samovraždy vojaka Vlastimila Novotného.
rok 1953
- Zoznam spisov nižších dôstojníkov Intendančného učilišťa pre čestný súd proti
npor. Janovi Kalafutovi.
- Vyšetrovací spis k prípadu samovraždy por. Zdeňka Gazdu.
rok 1954
- Správa veliteľa 1. školského práporu o záverečných skúškach II. ročníka.
- Správa o vykonaní záverečných skúšok vo Vyššej škole dôstojníkov intendančnej
služby.
- Vyhodnotenie volieb do Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady.
rok 1955
- Správa o zdravotnom stave práporu.
rok 1956
- Zvláštny rozkaz náčelníka učilišťa k disciplinárnemu opatreniu s kpt. Milošom
Kopáčkom.
- Hlásenie o prevzatí funkcie náčelníka Intendančného učilišťa.
- Správa o výsledku skúšok na školský rok 1955/1956.
rok 1957
- Kvalifikačné skúšky dôstojníkov študujúcich podľa rozkazu ministra národnej
obrany číslo 033/1953.
rok 1958
- Správa o výsledkoch záverečných skúšok zdokonaľovacích kurzov a žiakov
Intendančného učilišťa.
- Hlásenie o reorganizácii Intendančného učilišťa na Intendančné školské
a výcvikové stredisko k 25.9.1958.
rok 1960
- Doklad o činnosti Intendančnej školy a výcvikového strediska.
- Zápis o prevzatí funkcie náčelníka Intendančného školského a výcvikového
strediska v Žiline.
- Hlásenie o stave disciplíny, disciplinárnej praxe a mimoriadnych udalostiach.
- Hlásenie o mimoriadnej udalosti voj. v zál. Vladimíra Jašinského.
rok 1963
- Hlásenie o dopravnej nehode nákladného automobilu Tatra 805.
rok 1965
- Zápis o kontrole školského a výcvikového strediska tylu v Žiline vykonanej pri
odovzdávaní funkcie náčelníka v novembri 1961.
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rok 1968
- Závery z cvičenia TEREZA – veliteľsko-štábne cvičenie .
- Správa Veliteľstva cestného zboru o priebehu záverečných skúšok škôl a kurzov
v Školskom a výcvikovom stredisku tyla.
- Správa o priebehu školského roka vo Vojenskej strednej odbornej škole tyla.
- Zoznam žiakov a poslucháčov, ktorí boli vylúčení zo štúdia v dobe od 9.8.1948
do 31.12.1967.
- Predloženie anotačnej správy na spracovateľské úlohy.
- Hlásenie o vojenských výpomociach v národnom hospodársve.
- Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej práce za 1. polrok školského roka 1967/68.
rok 1969
- Doklad o previerke ŠVST v dňoch 10. – 14.3.1969.
- Spracovanie príspevku do štúdia „Systém radiačnej hlásnej siete vo frontovej
základni.
- Zápis z komplexnej previerky ŠVST Žilina, vykonanej v dňoch 11. – 14.3.1969.
- Zápis o odovzdaní a prevzatí funkcie veliteľa Školského a výcvikového strediska
tyla.
- Vyhodnotenie dlhodobých kurzov na vojenských školách.
- Zápis z následnej kontroly Školského a výcvikového strediska tylu Žilina
v dňoch 25.-26.11.1969.
rok 1970
- Zápis o odovzdaní a prevzatí funkcie veliteľa Školského a výcvikového strediska
tyla dňa 6.2.1970.
- Správa o výsledku komisionálneho vyšetrenia incidentu odstránenia symbolu
medzinárodného robotníckeho a komunistického hnutia „HVIEZDY“ z brány
kasárne ŠVST Žilina v auguste 1968.
- Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 1969/1970.
Šk.č. 1, 10 sp. zl. (r. 1952 – 1965)
Šk.č. 2, 3 sp. zl. (r. 1968 – 1970)

3. Neutajované písomnosti
rok 1952
- Hlásenie o smrteľnom úraze žiaka školy čat. Otakara Stolaře pri výcviku v lese.
rok 1959
- Ďakovný list od Československého zväzu telesnej výchovy – okresného výboru
v Žiline za pomoc zo strany školy pri spartakiáde.
rok 1960
- Hlásenie o spôsobení škody tretej osobe vojenským motorovým vozidlom –
ťažké ublíženie na zdraví, zlomenina kľúčnej kosti.
rok 1963
- Hlásenie mimoriadnej udalosti zranenia žiaka Jozefa Filípka spôsobeného
postrelením sa malorážkovou pištoľou na strelnici.
rok 1964
- Opatrenia k predchádzaniu mimoriadnym situáciám.
- Hlásenie o utopení sa žiaka Jozefa Plagana v Dunaji v Bratislave dňa 21.7.1964
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v čase osobného voľna.
- Vyšetrovacia správa o pokuse samovražedných krokov žiaka Igora Pitáka.
rok 1966
- Protokol z vyšetrovania dopravnej nehody vozidla PV3S.
rok 1968
- Protokol z vyšetrovania dopravnej nehody vozidla Š 1202 STW.
- Protokol z vyšetrovania dopravnej nehody vozidla GAZ 69A s ľahkým zranením
Magdy Radovcovej a Antona Blaháka.
rok 1969
- Hlásenie o malej dopravnej nehode voj. Miroslava Holínka pri ktorej bola
zranená Anna Randová.
- Protokol a kontrolné listy o záverečných učňovských skúškach odboru kuchár
Vojenskej školy kuchárskeho dorastu 3. ročníka.
rok 1970
- Hlásenie dopravnej nehody osobného motorového vozidla Š-1202 STW
s ľahkým zranením vodiča a spolujazdca.
Šk.č. 3, 9 sp. zl.

4. Úrazy:
Evidencia úrazov:
rok 1964
Šk.č. 3, 1 kniha

5. Úrazy:
Vyšetrovanie a odškodňovanie pracovných úrazov v Školiacom a výcvikovom
stredisku tyla Žilina:
rok 1963
rok 1964
rok 1965
rok 1966
rok 1967
rok 1968
rok 1968
rok 1969
rok 1970 – o.z.
rok 1970
Šk.č. 4,
Šk.č. 5,

6 sp.zl. (r. 1963 -1968)
4 sp.zl. (r. 1968 -1970)

6. Zlepšovateľské hnutie:
- Zlepšovací námet pplk. Richarda Markovicka, kabinet vojenskej topografie –
Prispôsobenie terénu a skutočnosti.
- Zlepšovací námet kpt.Josefa Nábělka – Plán obrany a ochrany PIS a PID.
- Zlepšovací námet pplk. Richarda Markovicka – Stereoskopická a anaglyfová
súprava terénnych tvarov.
- Zlepšovací námet mjr. Pavla Ondrejkoviča – Pečiatka na overovanie zošitov,
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kníh a evidencií.
- Zlepšovací námet kpt. Rudolfa Jánskeho – Chránitko ústia pri čistení vývrtov
pušky vz. 52 a Kontrolné zrkadielko pre prezeranie vývrtov pušky vz. 52.
Šk.č. 6,

5 sp.zl. – rok 1956

7. Rozkazy - odtajnené:
Rozkaz náčelníka intendančného učilišťa
Rozkaz veliteľa intendančného učilišťa
Rozkaz náčelníka ŠVST
Rozkaz veliteľa ŠVST
Rozkaz veliteľa ŠVST
Rozkaz náčelníka intendančného učilišťa
Rozkaz náčelníka intendančného učilišťa
Rozkaz náčelníka intendančného učilišťa
Intendančné učilište – výcvikový rozkaz
Rozkaz náčelníka intendančného učilišťa
Rozkaz náčelníka intendančného učilišťa
Rozkaz náčelníka intendančného učilišťa
Rozkaz náčelníka intendančného učilišťa
Rozkaz náč. int. škol. výcvik. strediska
Rozkaz náč. int. škol. výcvik. strediska
Rozkaz náč. Škol. a výcvik. strediska tyla
Rozkaz náč. Škol. a výcvik. strediska tyla
Rozkaz náč. Škol. a výcvik. strediska tyla
Rozkaz vel. Škol. a výcvik. strediska tyla
Rozkaz vel. Škol. a výcvik. strediska tyla
Rozkaz vel. Škol. a výcvik. strediska tyla
Rozkaz vel. Škol. a výcvik. strediska tyla
Rozkaz vel. Škol. a výcvik. strediska tyla
Rozkaz vel. Škol. a výcvik. strediska tyla
Rozkaz vel. Škol. a výcvik. strediska tyla
Šk.č. 7,
Šk.č. 8,
Šk.č. 9,

- r. 1951 - r. 1952 - r. 1961 - r. 1962 - r. 1963 - r. 1953 - r. 1954 - r. 1955 - r. 1955 - 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
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1

- 67
- 82

- 86
- 84
-

9 zložiek (ročník 1951, 1952, 1961- 1963, 1953 - 1955)
9 zložiek (ročník 1955 - 1963)
7 zložiek (ročník 1964 - 1970)

8. Rozkazy - denné:
Veliteľa VÚ 9421 Rokytnice v Orl. Horách - r. 1950 - č. 177 - 179
Veliteľa VÚ 9421 Žilina
- r. 1950 - č. 180 - 228
Veliteľa Intendančného učilišťa Žilina - r. 1950 - č. 229 - 301
Veliteľa Intendančného učilišťa Žilina - r. 1951 - č. 1 - 76
Náčelníka Intendančného učilišťa Žilina - r. 1951 - č. 77 - 305
Veliteľa Intendančného učilišťa Žilina - r. 1952 - č. 1 - 205
Veliteľa Intendančného učilišťa Žilina - r. 1952 - č. 206 - 306
Veliteľa Intendančného učilišťa Žilina - r. 1953 - č. 1 - 125
Veliteľa Intendančného učilišťa Žilina - r. 1953 - č. 126 - 305
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33
63
37
27
13, 1 - 10
17
17, 1 - 13
26
22
21
36
31
23
42
48
35
45

Veliteľa Intendančného učilišťa Žilina - r. 1954 - č. 1 - 49
Veliteľa Intendančného učilišťa Žilina - r. 1954 - č. 50 - 308
Veliteľa Intendančného učilišťa Žilina - r. 1955 - č. 1 - 308
Veliteľa Intendančného učilišťa Žilina - r. 1956 - č. 1 - 308(chýba č.19)
Veliteľa Intendančného učilišťa Žilina - r. 1957 - č. 1 - 101(apríl)
Veliteľa Intendančného učilišťa Žilina - r. 1957 - č. 102 - 305
Veliteľa Intendančného učilišťa Žilina - r. 1958 - č. 1 - 204(august)
Náčelníka Škol. a výcvik. stred. Žilina - r. 1958 - č. 1 - 102
Náčelníka Škol. a výcvik. stred. Žilina - r. 1959 - č. 1 - 306
Náčelníka Škol. a výcvik. stred. Žilina - r. 1960 - č. 1 - 153
Náčelníka Škol. a výcvik. stred. Žilina - r. 1960 - č. 154 - 206
Náčelníka Škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1960- č. 1 - 103
Náčelníka Škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1961- č. 1 - 205
Náčelníka Škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1961- č. 206 - 306
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1962 - č.
1 - 230
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1962 - č. 231 - 307
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1963 - č.
1 - 205
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1963 - č. 206 - 306
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1964 - č.
1 - 179
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1964 - č. 180 - 307
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1965 - č.
1 - 151
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1965 - č. 152 - 306
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1966 - č.
1 - 120
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1966 - č. 121 - 306
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1967 - č.
1 - 50
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1967 - č. 51 - 220
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1967 - č. 221 - 283
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1968 - č.
1 - 180
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1968 - č. 181 - 272
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1969 - č.
1 - 100
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1969 - č. 101 - 252
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1970 - č. 1 (vyhodnotenie
inventúr)
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1970 - č.
1 - 60
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1970 - č. 61 - 180
Veliteľa škol. a výcvik. stred. tyla Žilina - r. 1970 - č. 181 - 259
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,
Šk.č.19,
Šk.č.20,
Šk.č.21,
Šk.č.22,

2 zložky (ročník 1950 – 1951 do č. 76)
3 knihy (ročník 1951 č. 77 – 305)
8 kníh (ročník 1952 č. 1(január) – 205 (august))
9 kníh (roč. 1952 č. 206(september) – 306(december), roč. 1953 č. 1- 125(máj))
6 zložiek (roč. 1953 č. 126(jún) – 305(december), roč. 1954 č. 1- 49(február))
1 zložka (roč. 1954 č. 50(marec) – 308(december),
1 zložka roč. 1955 č.
1 – 308,
2 zložky (roč. 1956 č. 1 – 308(chýba č. 19),roč. 1957 č. 1-101(apríl))
3 zložky (roč. 1957 č. 102 – 305, roč. 1958 č. 1-204(august), roč.1958 č.1-102
2 zložky (roč. 1959 č. 1 – 306, roč. 1960 č. 1-153(jún),
2 zložky (roč. 1960 č.154 – 206, roč. 1960 č. 1-103, roč. 1961 č. 1-205),
2 zložky (roč. 1961 č.206 – 306, roč. 1962 č. 1-230),
2 zložky (roč. 1962 č.231 – 307, roč. 1963 č. 1-205),
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Šk.č.23,
Šk.č.24,
Šk.č.25,
Šk.č.26,
Šk.č.27,
Šk.č.28,
Šk.č.29,
Šk.č.30,
Šk.č.31,
Šk.č.32,

2 zložky (roč. 1963 č.206 – 306, roč. 1964 č. 1-179),
2 zložky (roč. 1964 č.180 – 307, roč. 1965 č. 1-151),
2 zložky (roč. 1965 č.152 – 306, roč. 1966 č. 1-120),
2 zložky (roč. 1966 č.121 – 306, roč. 1967 č. 1- 50),
1 zložka (roč. 1967 č. 51- 220),
2 zložky (roč. 1967 č.121 – 283, roč. 1968 č. 1- 180),
2 zložky (roč. 1968 č.181 – 272, roč. 1969 č. 1- 100),
3 zložky (roč. 1969 č.101 – 252, roč. 1970 č. 1, roč. 1970 č. 1- 60),
1 zložka (roč. 1970 č. 61- 180),
1 zložka (roč. 1970 č.181- 259).
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Menný register
Priezvisko

meno

vzťah k armáde

inventárne číslo

B
Blahák

Anton

obč.

3,

Josef

žiak

3,

Zdeněk

por.

2,

Miroslav

voj.

3,

Rudolf
Vladimír

kpt.
voj. v zál.

6,
2,

Jan
Miloš

npor.
kpt.

2,
2,

Richard

pplk.

6,

Josef
Vladimír

kpt.
voj.

6,
2,

Pavol

mjr.

6,

Igor
Jozef

žiak
žiak

3,
3,

F
Filípek

G
Gazda

H
Holínek

J
Jánsky
Jašinský

K
Klafut
Kopáček

M
Markovicko

N
Nábělka
Novotný

O
Ondrejkovič

P
Piták
Plagan
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Priezvisko

meno

vzťah k armáde

inventárne číslo

R
Radovcová
Randová

Magda
Anna

obč.
obč.

3,
3,

Otakar

čat.

3,

S
Stolař
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Miestny register
Názov

__________

inventárne číslo

B
Bratislava

3,

R
Rokytnice v Orlických Horách

8,

Ž
Žilina

1, 2, 5, 8,
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Vecný register
Výraz

inventárna jednotka obsahujúca výraz

Kniha cti

1,

kronika

1,

záverečné skúšky

2, 3,

disciplína

2,

prevzatie funkcie

2,

mimoriadna udalosť

2, 3,

úraz (aj evidencia)

3, 4, 5,

zápis/zápisnica

2,

previerky výcviku

2,
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Skratky
Skratka

plné znenie

ČSD
ČSĽA
ČSM
ČSSR

-

Československé štátne dráhy (železnica)
Československá ľudová armáda
Československý zväz mládeže (svaz)
Československá socialistická republika

DA
del.
des.
DN
DO
DOV
DZ

-

dom armády
delostrelectvo
desiatnik
dopravná nehoda
dielčia organizácia
doplňovacie okresné veliteľstvo (neskôr OVS)
delostrelecká základňa

CHL

-

chemické laboratórium

IU
IŠVS
IZ

-

Intendančné učilište
Intendančné školské a výcvikové stredisko
investičný zámer

Kčs
KNV
KO
KR

-

Koruna československá (peňažná mena)
krajský národný výbor
krajská organizácia, kádrové (personálne) opatrenie
kádrový (personálny) rozkaz

k. ú.
KV
KVS

-

katastrálne územie
krajský výbor
krajská vojenská správa

ME
MNO
MNV
MS
MsNV
MV

-

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

npor.
n. p.
NV
NŠ

-

nadporučík
národný podnik
národný výbor
náčelník štábu

OP
OR
OSV

-

ochranné pásmo
obyčajný rozkaz
okruhový sklad výstroja
19

Skratka

plné znenie

por.
PR
PS
PSP (PS)
PSB

-

poručík
prezident republiky
pohraničná stráž, (posádková strelnica, pechotná strelnica)
posádková správa
posádková správa budov

RNM
RMNO

-

rozkaz námestníka ministra
rozkaz ministra národnej obrany

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

Sovietska armáda
správa budov
Zbierka zákonov a nariadení
slobodník

SOZ

-

Stredoslovenská operačná zóna

ŠAS
ŠaV
ŠTK
ŠTOK
ŠVST

-

škola automobilových špecialistov
školenie a výcvik
štáb kraja
štáb okresu
Školiace a výcvikové stredisko tylu

t. č.
TR
TZ

-

toho času
tajný rozkaz
technická základňa

ÚNV
ÚO KSČ
USS
ÚV
UVZ

-

ústredná stavebná správa
ústredný výbor
učebno-výcviková základňa

VD
VB
vl. nar.
voj.
v zál.
VS
VSB
VSOŠT
VSÚ
VŠKD
VÚ
VVP
vz. 52
VZK

-

veliteľstvo delostrelectva
verejná bezpečnosť (polícia)
vládne nariadenie
vojak
v zálohe
vojenská stráž, veliteľské stanovište
vojenská správa budov
Vojenská stredná odborná škola tylu
vojenský stavebný úrad
vojenská škola kuchárskeho dorastu
vojenský útvar
vojenský výcvikový priestor
vzor 52
Vojenská závodná kuchyňa

ústredný národný výbor
Útvarová organizácia Komunistickej strany Československa
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Skratka
zákl. sl.
Zb.
ZUS
ZVH
ZVP

plné znenie
-

základnej služby
zbierka (zákonov)
záverečné učňovské skúšky
zlepšovateľské a vynálezcovské hnutie
zástupca veliteľa pre politické veci (politruk)
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