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ÚVOD
Vysoká vojenská pedagogická škola so sídlom v Bratislave bola súčasťou
školského systému ČSSR so zameraním na vysokoškolskú prípravu príslušníkov
Československej ľudovej armády. Po rozdelení ČSFR ju aj SR prevzala do svojho
školského systému pre potreby ASR a neskôr OS SR začlenením do AOS
v Liptovskom Mikuláši.

HISTÓRIA ŠKOLY
Vojenská politická fakulta VAAZ Bratislava (VPF VAAZ)
Po zrušení Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda
v Prahe vznikla dňom 1. septembra 1969 spoločenskovedná fakulta v Bratislave,
tvoriaca súčasť brnianskej Vojenskej akadémie Antonína Zápotockého.
Podľa rozkazu prezidenta ČSSR zo dňa 21. apríla 1969
a rozkazu ministra národnej obrany č. 04 z 21. apríla 1969 začína
dňom 1. septembra 1969 činnosť Vojensko-politická fakulta
Vojenskej akadémie Antonína Zápotockého (VPF VAAZ, alebo
5.fakulta VAAZ) so sídlom v Bratislave – Kutuzovova kasáreň.
Personálnym rozkazom č. 060 z dňa 25. júna 1969 boli ustanovení funkcionári
fakulty:
- plk. PhDr. Ludvík PŘIKRYL, CSc – veliteľ fakulty, zástupca veliteľa VAAZ pre
spoločenské vedy - prorektor,
- plk. Ing. PhDr. Jozef BELAS – náčelník politického oddelenia, zástupca veliteľa
fakulty pre veci politické,
- plk. PhDr. František HATALA, CSc – zástupca veliteľa fakulty pre študijnú
činnosť,
- pplk. PhDr. Zdeněk NECHVÍLE, CSc. – zástupca veliteľa fakulty pre vedeckú
činnosť.
Vojenskej pedagogickej fakulte VAAZ bola podriadená Škola pre prípravu
stredného personálu politického aparátu so sídlom v Komornom Hrádku.
Rozkazom veliteľa VPF VAAZ č. 02 boli poverení dočasným výkonom funkcie:
- pplk. PhDr. Jaroslav POMAZAL, CSc., zástupca náčelníka katedry filozofie –
náčelníkom katedry filozofie,
- pplk. PhDr. Ludvík VANIŠ, zástupca náčelníka katedry pedagogiky –
náčelníkom katedry pedagogiky,
- pplk. Ing. Karol BUCHALA, zástupca náčelníka katedry riadenia – náčelníkom
katedry riadenia.
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Rozkazom veliteľa VPF VAAZ č. 03 boli poverení dočasným výkonom funkcie:
- pplk. PhDr. Ladislava SKALICKÉHO, CSc., náčelníka skupiny, docenta katedry
dejín KSČ a ČSSR – náčelníkom katedry dejín KSČ a ČSSR,
- pplk. Ing. Františka PECKU- zástupcu náčelníka katedry, docenta katedry
politickej ekonómie a vojnovej ekonomiky – náčelníkom katedry politickej
ekonómie a vojnovej ekonomiky,
- kpt. PhDr. Jiřího KOLÁŘA – docenta na katedre 518 – funkciou náčelníka
skupiny – docenta,
Rozkazom veliteľa VPF VAAZ č. 03 boli poverení dočasným výkonom funkcie:
- pplk. RSDr. Jaroslav POMAZAL, CSc.- náčelníkom katedry – profesorom
katedry marxistickej filozofie,
- pplk. Ludvíka VANIŠA, náčelníkom katedry-profesorom katedry vojenskej
pedagogiky,
- pplk. Ing. Karola BACHARA náčelníkom katedry-profesorom katedry teórie
riadenia a velenia,
- pplk. Ing. Jaroslava PECKU náčelníkom katedry – profesorom katedry politickej
ekonómie a vojnovej ekonomiky,
- pplk. PhDr. Ladislava SKALICKÉHO, CSc. Náčelníkom katedry- profesorom
katedry dejín ČSSR a KSČ.
Rozkazom veliteľa VPF VAAZ č. 04 bola menovaná vedecká rada VPF VAAZ:
 predseda VR plk.PhDr. Ludvík PŘIKRYL, CSc.,
 vedecký tajomník pplk. PhDr. Zdeněk NECHVILE, CSc.
 43 členov vedeckej rady.
Dňom 31. augusta 1972 bola VPF zrušená.

Vojenská politická akadémia Klementa Gottwalda (VPA KG)
Na základoch zrušenej VPF vzniká dňom 1. septembra 1972 Vojenská
politická akadémia v Bratislave, ktorá mala fakulty: vojensko-politickú, vojenskopedagogickú a Vysokú vojenskú politickú školu.
V roku 1974 bol škole udelený čestný názov „Klementa
Gottwalda“.
VPA KG pripravovala kádre pre výkon
základných funkcií v politickom aparáte z radov
absolventov
RDŠ,
DDŠ,
VSOŠ
s praxou
a absolventov VG JŽ bez praxe. Od roku 1980 aj
z radov absolventov civilných stredných škôl,
vo vojensko-politickom štúdiu v dobe trvania 4 rokov
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a kádre pre výkon vyšších funkcií v politickom aparáte z radov dôstojníkov –
absolventov fakulty vojensko-politickej vysokoškolskej prípravy VPA KG a aj
absolventov VVŠ druhov vojsk a služieb v postgraduálnom štúdiu v dobe trvania
troch rokov.
Od roku 1980 VPA KG udeľovala aj titul Doktor sociálno-politických
vied (skr. RSDr.; lat. rerum socialium doctor alebo rerum societatis doctor).
V rámci školy existovali katedry taktiky a operačného umenia, marxistickoleninskej filozofie, politickej ekonómie, vedeckého komunizmu,
stranícko-politickej
práce,
pedagogiky
a psychológie (na prelome 70. a 80. rokov sa rozdelila na
dve
samostatné
katedry),
Dejín MRH (Dejiny
medzinárodného
robotníckeho
hnutia)
a
ZSSR,
dejín KSČ a ČSSR, dejín vojen a vojenského umenia,
kultúry, jazykov a telesnej výchovy.
Dňom 1. septembra 1979 bola Vysoká vojenská politická
škola zrušená a existujúce dve fakulty VPA - vojenskopolitická a vojensko-pedagogická boli premenované na
vojensko-politickú fakultu vysokoškolskej prípravy
a vojensko-politickú fakultu postgraduálnej prípravy.
Sídlom VPA KG (1972 – 1989) boli Kutuzovove kasárne v Bratislave. VPA
KG zanikla 31. decembra 1989 premenovaním na VVPŠ.

Vysoká vojenská pedagogická škola (VVPŠ)
Sídlom VVPŠ (1993) boli Kutuzovove kasárne v Bratislave. Nadriadeným
stupňom bolo MO SR. V roku 1993 bola VVPŠ zlúčená s Vysokou vojenskou
technickou školou v Liptovskom Mikuláši (ktorá bola zriadená 1. september 1973).
VVTŠ od 30. júna 2004 už ako Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika v Liptovskom Mikuláši plní úlohu štátnej vojenskej vysokej školy
na Slovensku.
Zákon 185/1993 Z. z. zo dňa 15.júla 1993:
- o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej
vojenskej leteckej školy SNP v Košiciach a o vojenskom školstve Armády SR.
- § 1 (1) Vysoká vojenská technická škola v Liptovskom Mikuláši a Vysoká
vojenská pedagogická škola v Bratislave sa zlučujú.

Vedenie
V máji 1971 bol ako náčelník vojensko-politickej fakulty (spoločenskovedná
fakulta bola oficiálne premenovaná na vojensko-politickú až v roku 1972)
3

uvedený Jozef Belas, ktorého vtedy prezident republiky povýšil do hodnosti
generálmajora, bol vtedy aj zástupca náčelníka-rektora Vojenskej akadémie Antonína
Zápotockého a poslancom Federálneho zhromaždenia.
Náčelníkom VPA KG počas celej doby jej existencie (1972 – 1989) bol
PhDr. Jiří Reindl, CSc. (najskôr plk. generálneho štábu, od 1. októbra 1972
generálmajor. a od 1.mája 1980 generálporučík).

Rozkaz prezidenta ČSSR zo dňa 29. decembra 1989
Zmeny vo vojenskom školstve podľa § 86 písm. a) zákona č. 39/1980 Zb., o
vysokých školách, dňom 2. januára 1990:
1. zrušujem Vojenskú politickú akadémiu Klementa Gottwalda v Bratislave s
fakultami...
2. zriaďujem Vysokú vojenskú pedagogickú školu v Bratislave.
Vysoká vojenská pedagogická škola v Bratislave je vojenskou vysokou školou
univerzitného smeru. Absolventi ukončujú štúdium podľa § 43 zákona č. 39/1980 Zb.
vykonaním štátnej záverečnej skúšky. Následne na ukončené štúdium môžu
vykonávať štátnu rigoróznu skúšku. Po jej vykonaní im vysoká škola priznáva podľa
§ 44 ods. 2 písm. d) zákona titul doktor pedagogiky (v skratke PaedDr.). Vysoká škola
môže taktiež priznať titul podľa § 44 ods. 3 zákona bez vykonania štátnej rigoróznej
skúšky.

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 ČSĽA 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 písomnosti týkajúce sa územia Slovenska prevzaté do VHA
Bratislava.
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V rámci fondu VVPŠ Bratislava je spracovaný spisový materiál a rozkazy z
rokov 1969 a 1970. Ďalej fond obsahuje 194 škatúľ školskej dokumentácie a 232
škatúľ písomností spoločenských organizácií (KSČ, SZM).
Písomnosti VPA KG sú uložené vo Va-CR Trnava, taktiež písomnosti r.1971
a mladšie (VPF, VPA, 3.školpr. sú uložené vo Va-CR Trnava.

Využitie archívnych záznamov
Po spracovaní má fond VVPŠ Bratislava 5 škatúľ písomného materiálu z pôsobnosti
organizácie a ďalšie škatule podľa rozpisu vyššie. Pri spracovaní boli dokumenty
zaradené do inventárnych jednotiek 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 vysokoškolského vzdelávacieho
systému v armáde, jeho obsahom 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. V
publikácii pri citovaní archívneho dokumentu uvádzajte názov archívu, značku
fondu, inventárne číslo a číslo písomnosti, napr.: „VHA Bratislava, f. VVPŠ Bratislava,
i. č.1, kronika“.
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INVENTÁR
1. Rozkazy – odtajnené
Rozkazy veliteľa VPF VAAZ
Rozkazy veliteľa VPF VAAZ

- r. 1969 - č. 1 – 6
- r. 1970 - č. 1 – 22

Šk. č. 1, 2 zl (158 listov)

2. Rozkazy – neutajované
Rozkazy veliteľa VPF VAAZ
Rozkazy náčelníka VPF VAAZ
Rozkazy náčelníka VPF VAAZ

- r. 1969 - č. 1 – 45
- r. 1970 - č. 1 – 170
- r. 1970 - č. 171 – 248

Šk. č. 2, 1 zl (249 listov). r. 1969,
Šk. č. 3, 1 zl (822 listov). r. 1970 (č. 1-170),
Šk. č. 4, 1 zl (281 listov). r. 1970 (č. 171-248),

Odtajnené písomnosti
r. 1969

3. Organizačná a dislokačná oblasť
- Štatút Katedry teórie riadenia a velenia.
- Zápisnica o prevzatí objektu Kutuzovova kasáreň.
- Zápis o odovzdaní a prevzatí funkcie veliteľa OKZ Komorný Hrádok.
- Odovzdanie katalógov absolventov akadémie.
- Zápisnica o odovzdaní a prevzatí budovy č.X v objekte kasárne 1.mája
v Bratislave- Petržalke.
- Hlásenie o ukončení činnosti 92.pontónového práporu.
- Prehľad veliteľských a kasárenských objektov Vojenskej politickej fakulty VAAZ
so sídlom v Bratislave.
- Zápisnica z odovzdania a prevzatia vojenského objektu Ovsiny -úväzište
v Bratislave pre potreby 11.pb MNO.
Šk. č. 5, 65 listov

r. 1970

4. Mimoriadne udalosti
- Dopravná nehoda, pri ktorej bol zrazený neznámym civilným vozidlom mjr. Jozef
Šteinbauer s ťažkým zranením.
Šk. č. 5, 3 listy
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5. Organizačná a dislokačná oblasť
- Návrh na zriadenie samostatnej VPŠ v Komornom Hrádku.
- Zápis o odovzdaní a prevzatí funkcie náčelníka Vojensko-politickej fakulty
VAAZ.
Šk. č. 5, 40 listov

6. Študijná oblasť
- Správa štátnej skúšobnej komisie o výsledkoch štátnych záverečných skúšok.
- Správa o prijímacích skúškach na VPF VAAZ.
- Správa štátnej skúšobnej komisie o výsledkoch štátnych záverečných skúšok
poslucháčov diaľkového štúdia.
- Vyjadrenia k návrhom na odvolanie zo štúdia.
- Menné zoznamy poslucháčov a termíny zhromaždenia.
- Správa štátnej skúšobnej komisie o výsledkoch štátnych záverečných skúšok rok
1970.
- Zoznam poslucháčov 1. ročníka 5. fakulty VAAZ.
Šk. č. 5, 69 listov

7. Hlásenia a vyhodnotenia
- Plnenie úloh bojovej pohotovosti VPF VAAZ.
- Hlásenie o stave plnenia úloh uložených rozkazom TR047/1969 náčelníka VAAZ
Brno.
- Vyhodnotenie disciplinárnej praxe disciplíny a mimoriadnych udalostí za školský
rok 1969/1970.
- Výročná správa VPF za školský rok 1969/1970 a výcvikový rok 1970.
Šk. č. 5, 163 listov

Obyčajné písomnosti
r. 1969

8. Študijná oblasť
- Protokol o odovzdaní diplomových a dizertačných prác.
Šk. č. 5, 31 listov

r. 1970

9. Organizačná a dislokačná oblasť
- Štatút Katedry teórie riadenia a velenia.
- Návrh na zriadenie malého výpočtového strediska.
- Protokol o odovzdaní funkcie náčelníka katedry sociológie vojenstva VPF VAAZ.
Šk. č. 5, 26 listov
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10. Pracovné úrazy
- spisový materiál k úrazu mjr. Ladislav Horáček,
- spisový materiál k úrazu poslucháč – vojak František TÓTH,
- spisový materiál k úrazu mjr. Jozef Sýkora,
- spisový materiál k úrazu voj. Jozef Musílek,
- spisový materiál k úrazu voj. Jan Čáp,
- spisový materiál k úrazu voj. Michal Gočál,
- spisový materiál k úrazu kpt. Bronislav Tryzna,
- spisový materiál k úrazu mjr. Jozef Bednář.
Šk. č. 5, 55 listov

11. Dobrovoľné pracovné brigády
- Hlásenie o výpomociach a dobrovoľných brigádach.
Šk. č. 5, 2 listy

12. Písomnosti Vedeckej rady pri VPF VAAZ
- Zápis zo zasadania VR konaného 16.12.1970,
- Protokol z 1. plenárneho zasadania VR,
- Protokol z 2. plenárneho zasadania VR,
- Konferencia k 100. výročiu narodenia V.I.Lenina,
- Protokol z 3. plenárneho zasadania VR,
- Protokol z 4. plenárneho zasadania VR,
- Protokol z 5. plenárneho zasadania VR.
Šk. č. 5, 773 listov

Školská dokumentácia .................................................. 194 škatúľ
Spoločenské organizácií (KSČ, SZM).......................... 232 škatúľ
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MENNÝ REGISTER
Priezvisko

meno

vzťah k armáde

inventárne číslo

B
Bednář

Josef

mjr.

10,

Jan

vojak

10,

Michal

vojak

10,

Ladislav

mjr.

10,

Josef

vojak

10,

Jozef

mjr.

10,

Jozef

mjr.

4,

František
Bronislav

vojak
kpt.

10,
10,

Č
Čáp

G
Gočál

H
Horáček

M
Musílek

S
Sýkora

Š
Šteinbauer

T
Tóth
Tryzna
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MIESTNY REGISTER
Názov ______

____ inventárne číslo

B
Bratislava- Petržalka
Bratislava
Bratislava – Ovsiny
Brno

3,
3,
3,
7,

K
Komorný Hrádok

3,5,
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VECNÝ REGISTER
Výraz inventárna
Rozkaz
Štatút
Zápis/zápisnica
Vedecká rada
Úraz
Odovzdanie funkcie
mimoriadna udalosť
úraz (aj evidencia)
výsledky skúšok

jednotka obsahujúca výraz
1, 2,
3,
3, 5, 12,
12,
10,
5, 9,
4,
4, 10,
6,
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SKRATKY
Skratka
ČSĽA
ČSSR
des.
IZ
KNV
KSČ
k. ú.
KV
KVS
MNO
MNV
npor.
NŠ
OR
por.
RNM
RMNO SA
SB
Sb. z. a nar. slob. (svob.) SZM
t. č.
TR
ÚNV
ÚO KSČ ÚV
UVZ
VA AZ VB
voj.
v zál.
VPF
VR
VSB
VÚ
VVP
vz. 52
VZK
zákl. sl. Zb.
ZVP
-

plné znenie
Československá ľudová armáda
Československá socialistická republika
desiatnik
investičný zámer
krajský národný výbor
Komunistická strana Česko-Slovenska
katastrálne územie
krajský výbor
krajská vojenská správa
ministerstvo národnej obrany
miestny národný výbor
nadporučík
náčelník štábu
obyčajný rozkaz
poručík
rozkaz námestníka ministra
rozkaz ministra národnej obrany
Sovietska armáda
správa budov
Zbierka zákonov a nariadení
slobodník
Socialistický zväz mládeže
toho času
tajný rozkaz
ústredný národný výbor
Útvarová organizácia Komunistickej strany Československa

ústredný výbor
učebno-výcviková základňa
Vojenská akadémia Antonína Zápotockého
verejná bezpečnosť (polícia)
vojak
v zálohe
vojensko-politická fakulta
vedecká rada, veliteľ roty
vojenská správa budov
vojenský útvar
vojenský výcvikový priestor
vzor 52
Vojenská závodná kuchyňa
základnej služby
zbierka (zákonov)
zástupca veliteľa pre politické veci (politruk)
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ZBIERKOVÉ PREDMETY
-

Bojová zástava VPA Klementa Gottwalda
Pamätný odznak absolventov školy
Záznamy z Kroniky školy

Zdroj: VHÚ – Vojenské historické múzeum v Piešťanoch.
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Názov fondu:

Vysoká vojenská pedagogická škola
Bratislava

Kód fondu:

2664

Roky:

1969 – 1970

Značka fondu:

VVPŠ Bratislava

Počet archívnych škatúľ:

5 + 194 + 232

Fond usporiadal:

Ing. Milan Ondruš

Inventár spracoval:

Ing. Milan Ondruš

Inventár napísal:

Ing. Milan Ondruš

Počet výtlačkov:

2

Rok vydania:

2018

Schválil:

Mgr. Peter Kralčák, PhD.
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