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SLOVO NA ÚVOD

Sapiens magis dato gaudet, quam accepto. Múdry
človek sa viac teší z toho, čo dal, než z toho, čo dostal.
Tieto slová zazneli už pred stáročiami z úst rímskeho
filozofa a politika Senecu, avšak platia dodnes. Som
úprimne presvedčený, že tento výrok v plnej miere vy-
stihuje nielen činnosť ľudí, ale aj činnosť niektorých in-
štitúcií. 

Medzi takéto inštitúcie nesporne patrí aj náš Vojenský
historický ústav v Bratislave, zriadený 1. mája 1994.
Ústav v mnohom nadviazal na činnosť Oddelenia pre
vojenské dejiny Slovenska, ktorého profesionálne kva-
lity pracovníkov boli oporou a sľubnou zárukou pri bu-
dovaní základov samostatnej národnej vojenskohisto-
rickej inštitúcie. 

Aj napriek tomuto vkladu, a spoločnosťou chápanej
výzvy, že ide o jedinečnú a pre mladú republiku a jej

armádu prepotrebnú vedeckú inštitúciu, ktorá by bola
schopná garantovať komplexný rozvoj slovenskej vo-
jenskej historickej vedy, vrátane vojenského múzej-
níctva a archívnictva, ako aj prevziať a plniť medziná-
rodné záväzky vo vytýčených oblastiach odborných
činností, začiatky neboli jednoduché. Situáciu kompli-
kovalo nielen neuskutočnené delenie múzejných fon-
dov a zbierok Vojenského historického ústavu v Prahe
a neukončené rokovania o delení archívnych fondov,
ako aj spisových celkov bývalej Československej ar-
mády, ale aj nedostatočný počet personálu, priestorové
problémy a pomerne nízka finančná podpora zo strany
zriaďovateľa.

Vojenský historický ústav, napriek týmto negatívam,
ktoré sťažovali jeho každodenný chod, mohol tieto pre-
kážky na ceste k cieľu, to znamená k fungujúcej mo-
dernej vedeckej inštitúcii, zdolávať len vďaka obeta-
vému prístupu skupiny pracovníkov, pre ktorých práca
predstavovala nielen prostriedok materiálneho zabez-
pečenia, ale priam životné poslanie. Našu osobitnú
vďaku a uznanie si zaslúžia všetci tí, ktorí svojím kaž-
dodenným pracovným úsilím a osobnou angažovanos-
ťou pomohli preklenúť problémy, ktoré stáli pri zrode
novej inštitúcie a naplniť víziu mnohých generácií slo-
venských historikov a vôbec celej spoločnosti.

Dnes, po pätnástich rokoch existencie nášho praco-
viska, môžeme s hrdosťou konštatovať, že vízia o slo-
venskej vojenskej historickej vede sa postupne úspešne
napĺňa. Vojenský historický ústav je doma i v zahraničí
akceptovaný ako plnohodnotná partnerská inštitúcia.

Pred širokou verejnosťou realizuje výsledky vedeckej
a odbornej práce v domácich i zahraničných vedeckých
časopisoch, v publikáciách, v referátoch na domácich
a zahraničných vedeckých podujatiach, v bibliografic-
kej, vedecko-informačnej, archívnej a výstavnej čin-
nosti. Zároveň zhromažďuje, odborne spracúva a sprí-
stupňuje písomné a hmotné pamiatky k dejinám
vojenstva a vojenským dejinám Slovenska a Slovákov
od najstarších čias až po súčasnosť ako neoddeliteľnú
súčasť národného kultúrneho dedičstva. 

Naša inštitúcia má plne fungujúcu vedeckú zložku –
Odbor vojenskohistorických výskumov. Jeho vedeckí a
výskumní pracovníci sa podieľajú na vzniku desiatok
odborných publikácií a monografií, spracovali šesť -
zväzkovú syntézu Vojenských dejín Slovenska, vypu-
blikovali stovky vedeckých štúdií, odborných a vedecko-
popularizačných článkov, ktorých obsah venovali v
prvom rade dejinám vojenstva. Osobitný dôraz pritom
sústredili na tie kľúčové otázky a problémy vojenských

Podplukovník Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. 
riaditeľ vojenského historického ústavu
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dejín Slovenska, ktoré z hľadiska demokratických a
vlasteneckých tradícií nášho národa mali a majú inšpi-
rujúci vplyv aj v súčasnosti a sú zároveň zdrojom po-
učenia pre armádu a spoločnosť. 

V organizačnej štruktúre VHÚ si našiel dôstojné
miesto aj Vojenský historický archív, ktorý v súlade so
svojou pôsobnosťou kvalitne zabezpečuje súbor od-
borných činností v oblasti vojenského archívnictva, nie-
len pre rezort ministerstva obrany a štátne orgány, ale
aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť. A to i napriek
pretrvávajúcim problémom, ako je poddimenzovaný
stav pracovníkov a nedostatočné materiálno-technické
vybavenie. Verím, že sa nám podarí preklenúť aj tieto
prekážky, ktoré stoja pracovisku v ceste jej plnej mo-
dernizácie, a formou práce sa priblíži k dnes už bežnému
štandardu vyplývajúcemu i z používania digitalizova-
ného systému. 

V neposlednom rade sa v pozitívnom svetle hodnotí
fungovanie Vojenského historického múzea a jeho
dvoch organizačných zložiek v Piešťanoch a vo Svid-
níku. Ako celoštátne špecializované múzeum rieši celý
rad úloh vyplývajúcich zo zbierkotvornej, vedeckový-
skumnej a kultúrnovzdelávacej činnosti. 

Rovnako i však v sfére múzejníctva je ešte veľká re-
zerva, ktorá z veľkej časti vyplýva z limitovaných fi-
nančných možností. Verím, že sa nám podarí dotvoriť

expozíciu tak, aby mohla verejnosti pútavou formou
priblížiť vojenské súvislosti v celom horizonte dejín ako
živú súčasť našej spoločnosti.

Je potrebné tiež zdôrazniť, že za toto pätnásťročné
obdobie sa našej inštitúcii podarilo nadviazať a rozvíjať
bilaterálnu spoluprácu s pracoviskami príbuzných ved-
ných odborov, s univerzitami, múzeami a archívmi, nie-
len na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí.
Rovnako na multilaterálnej báze pôsobí VHÚ od roku
1994 ako aktívny člen Medzinárodnej komisie pre vo-
jenskú históriu (CIHM – ICMH), a od roku 2001 aj v rámci
Pracovnej skupiny pre vojenskú históriu (MHWG).

Pätnásť rokov života človeka je vek, keď dieťa nastu-
puje samostatnú cestu života. A ja mám tú česť, ob-
razne povedané, byť pri tom a viesť túto inštitúciu, keď
je čo bilancovať..., vyzdvihnúť úspechy, načrtnúť ciele
v ďalšom pôsobení pracoviska... 

Myslím, že napriek dosiahnutému, máme pred sebou
ešte veľa výziev, a verím, že sa nám spoločnou prácou
podarí ich napĺňať k spokojnosti nielen širšej spoloč-
nosti, ale,  že nás aj osobne budú ich výsledky tešiť.

Želám Vojenskému historickému ústavu, ako aj jeho
pracovníkom, veľa úspechov do ďalších spoločných ro-
kov. 

15  rokov vojenského historického ústavu (1994-2009)
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vážený pán riaditeľ 
vojenského historického ústavu, 
vážený pán 
náčelník Generálneho štábu os sr, 
vážení hostia, ctení prítomní,

nedokážem lepšie začať tento príhovor počas osláv
15. výročia vzniku Vojenského historického ústavu ako
citátom Marka Tulia Cicera: „História je svedkom doby,
dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlá-
sateľom uplynulých čias!” 

Dámy a páni, ľudstvo vo všeobecnosti nemôže za-
búdať na svoju históriu. O to viac, keď je história taká
bohatá, akou bezpochyby história slovenského vojen-
stva je. 

vážený pán riaditeľ,
srdečne Vám blahoželám k tomuto peknému výročiu.

15 rokov pôsobnosti Vojenského historického ústavu je
pekným jubileom na krátke obzretie sa, zhodnotenie
jeho výsledkov. 

Rád by som zdôraznil, že je obdivuhodné, aké vyni-
kajúce úspechy tento ústav dosiahol a aké kvalitné vý-
stupy priniesol a i dnes pod Vaším vedením prináša. Od
roku 1994 vydal VHÚ dovedna viac ako 60 publikácií,
zborníkov či monografií, v ktorých zmapoval aj mnohé,
predtým nepokryté historické obdobia. Nehovoriac o
množstve publikovaných odborných štúdií. VHÚ zor-
ganizoval alebo participoval na organizácii desiatok a
dovolím si povedať, že až stoviek odborných konferen-
cií, zhromaždení či prednášok. Napomáhal pri hľadaní
informácií o zosnulých vojakoch, ktorí hrdo bojovali za
slobodné a demokratické Slovensko alebo participoval
pri obnove vojnových hrobov. 

Vojenský historický ústav tiež zabezpečuje ochranu
a revitalizáciu národného kultúrneho dedičstva. Staral
sa a stále sa stará o vojenské pamätné miesta. Vojenské
historické múzeum naozaj nezaostáva za stanovenými
cieľmi a  pestuje národné historické vedomie, ako aj
hrdosť k našej štátnosti, úctu k vojenským tradíciám
slovenského národa a naozaj reprezentatívne približuje
rezort obrany širokej verejnosti. Niet krajšieho pocitu,
ako keď som počas dní otvorených dverí vo Vojenskom
historickom múzeu v Piešťanoch videl radosť, šťastie a
nadšenie v tvárach detí, ktoré možno po prvýkrát v ži-
vote videli na vlastné oči viaceré vzácne exponáty. V
tejto súvislosti by som rád zvýraznil unikát v podobe
jedného z posledných troch svetových replík lietadla
Caproni Ca-33, na ktorom letel Milan Rastislav Štefánik
späť do vlasti 4. mája 1919, keď tragicky zahynul neďa-
leko Ivanky pri Dunaji. Tento unikát sa podarilo zreali-
zovať aj vďaka obetavosti, húževnatosti a cieľavedomej
práci ľudí zamestnaných vo VHÚ. 

V rámci Vojenského historického archívu je dnes sú-
stredených približne 4 000 bežných metrov spisov, čo
predstavuje približne 32 000 archívnych škatúľ. Aj tieto
údaje prezentujú dôležitosť, širokospektrálnosť a množ-
stvo práce, ktorou sa zaoberá Vojenský historický ústav.

Najmä v posledných rokoch sa výrazne rozvinula me-
dzinárodná spolupráca VHÚ. Som rád, že tu aj dnes
môžeme privítať predstaviteľov vojenskej histórie z Čes -
kej republiky, Maďarska či Rakúska. 

V tejto súvislosti by som tiež rád spomenul výraznú
aktivitu VHÚ v prospech organizácie neformálneho ro-

ing. Daniel Duchoň
štátny tajomník Mo sr
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kovania ministrov obrany členských krajín NATO, ktoré
úspešne prebehlo koncom októbra tohto roku, tu, v
Bratislave. 

Za toto všetko Vám a vášmu tímu, pán riaditeľ, patrí
oprávnená vďaka. Rád by som pri tejto príležitosti po-
ďakoval tiež bývalým riaditeľom ústavu, pánovi doc.
Bystrickému či Dr. Šimuničovi, ale aj všetkým tým, ktorí
stáli pri zrode a napomáhali úspešnej činnosti Vojen-
ského historického ústavu od jeho zrodu až po dnes. 

Rovnako by som rád poďakoval za prácu aj tým prí-
slušníkom rezortu, vojakom aj civilným zamestnancom,
ktorí sa podieľali na úspechu VHÚ či už vo svojich funk-
ciách, alebo v rámci ich dobrovoľného konania nad rá-
mec bežnej práce.

Rovnako však po 15-tich rokoch existencie nastal čas
na pozretie sa dopredu, stanovenie si nových úloh, cie-
ľov. Najmä dnes, v časoch výrazných rozpočtových ob-
medzení, bude treba spojiť povestné Svätoplukove

prúty, potiahnuť za jeden povraz a posunúť prácu Vo-
jenského historického ústavu ďalej dopredu. Pred pra-
covníkmi ústavu stojí viacero výziev, či už je to digitali-
zácia údajov, ďalšia dôležitá publikačná činnosť alebo
aj ďalšia modernizácia a výstavba expozícií Vojenského
historického múzea. 

Verím, pán riaditeľ, že sa Vám podarí úspešne posta-
viť voči týmto výzvam a spoločne s Vašimi kolegami vo
VHÚ dokážete zrealizovať svoje predstavy tak, aby VHÚ
čo najlepšie uspel vo svojom poslaní byť inštitucionál-
nou pamäťou rezortu, založenou na hodnotových prin -
cípoch, z ktorej môžeme čerpať skúsenosti a odkazy
dôb minulých dnes, ale aj v budúcnosti.  

Na záver mi ešte raz dovoľte zablahoželať Vám k
peknému výročiu VHÚ a zaželať veľa úspechov vo Vašej
spoločnej práci, zdravie i šťastie v osobnom živote. 

Ďakujem za pozornosť.

15  rokov vojenského historického ústavu (1994-2009)
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Jedným z prejavov existencie novej vednej disciplíny
je  systematické hľadanie, vytýčenie a skúmanie pro-
blematiky, do ktorej spadajú témy, nezahrnuté a ne-
spracované inými disciplínami alebo ktoré sa dotýkajú
ostatných vied len čiastočne, resp. sa dotýkajú mini-
málne dvoch vedných disciplín. Takto by sa dalo hovoriť
aj o novej vednej disciplíne (alebo podľa niektorých au-
torov interdisciplíne) o dejinách vojenstva alebo o vo-
jenských dejinách. 

Vedná disciplína (aj interdisciplína) dejiny vojenstva
(vojenské dejiny) na Slovensku má isté tradície, oproti
susedným štátom však dlho zaostávala. Chýbali jej pod-
mienky na systematický výskum v rámci inštitúcie –
vedeckého ústavu. Vznik inštitúcie nie je krátkodobá
záležitosť,  a nebola ani v 60. rokoch 20. storočia. V
realite táto predstava si vyžadovala nielen peniaze, pri-
pravených odborníkov, budovu a iné – dnes moderným
slovom – logistické náležitosti, ale v danej dobe pre-
dovšetkým spoločenskú klímu, pretože v tých desaťro-
čiach bolo treba veci prebojovať a zdôvodňovať nielen
vedeckými, ale aj mimovedeckými spôsobmi. Spolo-
čenské pohyby v Československu po roku 1963, ktoré
viedli k reformnému obrodnému procesu v spoločnosti
a ich zavŕšeniu v roku 1968, boli nepochybne impulzív-
nou vzpruhou, ktorá naštartovala zmeny v myslení po-
litických špičiek a okrem iného otvorila aj mnohé otázky
vzťahu Čechov a Slovákov vo vtedy danom modeli štá-
toprávneho uspo  riadania. Dňa 1. októbra 1967 pod ve-
dením plk. PhDr. Ja roslava Šolca, CSc. vzniklo detašo-
vané pracovisko Vo jenského historického ústavu Praha
pre dejiny vojenstva na Slovensku. Medzi zakladateľmi
– vedeckými pracovníkmi od prvého dňa bol Marián
Hronský, ktorý nepretržite pracoval vo VHÚ (a jeho ná-
stupníckych organizačných celkoch) až do 31. januára
2004. Spočiatku detašované pracovisko bolo „disloko-
vané” v budove vtedajšieho Ústavu dejín KSS na Gun-
duličovej ulici, a od roku 1968 sa  na 14 rokov premiest-
nilo na Jeleniu 2, kde zaberalo prízemie, časť 3.
poschodia, pričom sklad kníh a príručná študovňa – za-
sadačka,  boli v suteréne.

Hoci už „Pražskej jari” dávno odzvonilo násilným vpá-
dom tankov a vojsk Varšavskej zmluvy a pobytom so-
vietskych vojsk na území Československa, administra-

tívna zotrvačnosť vo vzťahu k detašovanému pracovisku
ešte nejaký čas fungovala. Rozkazom ministra národnej
obrany č. 6 z 2. júna 1969 bol s platnosťou od 1. júna
1969 zriadený Československý vojenský historický ústav

Plk. PhDr. jaroslav Šolc, csc., náčelník detašovaného pra-
coviska vhú Praha 1967–1969 čs. vhú v Bratislave
1969 – 1972 a ovDs Bratislava 1972 – 1973

PhDr. Marián hronský

15  rokov vojenského historického ústavu (1994-2009)
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v Bratislave, ktorý mal byť integrálnou a relatívne sa-
mostatnou súčasťou Československého vojenského his-
torického ústavu v Prahe s odbornou sférou pôsobnosti
na Slovensku zameranou na slovenskú vojenskú histó-
riu. Sľubné zámery malo naplniť dovedna 65 pracovní-
kov (z toho 21 dôstojníkov, 1 práporčík a 43 občianskych
zamestnancov) a ich postupné prijímanie sa začalo aj
realizovať. V roku 1968 vznikla a začala sa budovať kniž-
nica, neskôr aj archívna zbierka spomienok a fotografií.
V rámci pôsobnosti ústavu v Bratislave sa organizovali
mnohé vedecké podujatia. Vzhľadom na to, že pracov-

níkmi ústavu boli aj viacerí odbojári, organizovali sa aj
besedy s pamätníkmi, z ktorých niektoré sú zazname-
nané a zachované dodnes.

Po potlačení obrodného procesu a demokratizačného
pokusu v Československu a začiatku normalizácie sa
mal vypustený „džin” znova vpratať do fľaše, čo sa pre-
javovalo odbúravaním samostatnosti v rámci štruktúry
pražského VHÚ, nastala úprava smerných čísiel a na-
koniec bolo  zriadené Oddelenie vojenských dejín Slo-
venska (OVDS) so zníženými počtami: spolu 21 pracov-
níkov + 3 pracovníci pre prácu s pamätníkmi. OVDS
organizačne pozostávalo z troch skupín, pričom na ich
čele stáli vojaci z povolania ako náčelníci skupín: na
čele skupiny do roku 1938 bol vojak z povolania Alojz
Vyčislík, od začiatku 80. rokov túto funkciu prevzal ob-

čiansky zamestnanec PhDr. Vojtech Dangl, CSc., ná-
čelníkom skupiny po roku 1938 bol plk. Ervín Pauliak
(do konca roku 1983, potom mjr. Václav Štefanský,
CSc.), náčelníkom skupiny dokumentácie a vedeckých
informácií bol plk. Ing. Ondrej Hanúsek (do konca roku
1988).  Početný stav OVDS nebol konečný, pretože bol
trend znižovania počtov. Najprv  sa znížil počet pra-
covníkov pre prácu s pamätníkmi najskôr na 1 pracov-
níka, ktorý ju začiatkom 80. rokov už vykonával len ako
dôchodca v skrátenom úväzku. Ku koncu 80. rokov cel-
kový počet existoval len na papieri: v dvoch vedeckých
skupinách (skupina do roku 1938 a skupina po roku
1938) bolo spolu 8 vedeckých pracovníkov + náčelník
OVDS (vtedy plk. Ervín Pauliak) a v skupine dokumen-
tácie a vedeckých informácií približne 5 ľudí a 4 ľudia

Budova vhú na jelenej ulici v Bratislave

vchod do budovy vhú na jelenej ulici v Bratislave

seminár „vojenské aspekty snP” organizovaný 27. mája
1971 v chate tehliar v Pezinku. Zľava doprava: PhDr. voj-
tech Dangl, PhDr. Marián hronský, PhDr. claude Baláž

I.
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pracovali v manuálnych a technicko-hospodárskych
funkciách.

Zdanlivo najlepšie obsadenou skupinou bola skupina
po roku 1938, ktorá sa zaoberala výlučne dejinami pro-
tifašistického odboja doma a v zahraničí. Vtedy sa to
zdôvodňovalo „spoločenskou objednávkou”, pretože
témy o slovenskej armáde sa až do polovice 80. rokov
považovali za tabu. Na druhej strane je zaujímavé, že
pôsobnosť OVDS niektorí českí kolegovia chceli stlačiť
na obdobie 1939 – 1945, na obdobie existencie Sloven-
ského štátu, pretože  – podľa jedného českého kolegu
– predmetom vojenských dejín Slovenska by malo byť
toto obdobie, ostatné obdobia by mali byť súčasťou
československých vojenských dejín. Vtedy sa na OVDS
ustálil názor, že predmetom vojenských dejín Slovenska
sú vojenské udalosti a procesy, ktoré sa viažu k územiu
dnešného Slovenska. Zo staršieho obdobia vojenských
dejín Slovenska sa vedeckí a výskumní pracovníci mohli
venovať iba niektorým vybraným témam.

Hlavnému zameraniu OVDS v Bratislave napomáhali
aj tematické zájazdy v 70. rokoch po stopách povsta-
leckých a oslobodzovacích bojov 1944 – 1945. Posledný
1-dňový zájazd po stopách oslobodzovacích bojov na
juž nom Slovensku v roku 1945 (od Štúrova po Bratislavu)
zorganizovala odborová organizácia v septembri 1980. 

V sedemdesiatych rokoch viedli OVDS – po odchode
plk. J. Šolca, gen. Jozef Belas a po jeho smrti v roku 1974
najprv ako dočasne poverený, potom náčelník OVDS
pplk., neskôr plk. Ján Šimovček, CSc. († február 2002).

Po jeho odchode do dôchodku od 1. januára 1984 až 31. mar -
 ca 1990 náčelníkom OVDS bol plk. Ervín Pauliak, CSc.

V 70. rokoch sa zrodili viaceré – dnešnými slovami –
projekty, ktoré ale neuzreli svetlo sveta. Bol to rozsiahly
rukopis Bohuslava Gracu Prehľad dejín partizánskeho
hnutia na Slovensku (1976), ale keďže autor pre postoje
v roku 1968 mal zakázané publikovať, svetlo sveta mohli
uzrieť len 2 časti rukopisu,  a to iba v nepredajnom zbor-
níku VHÚ pod hlavičkou kolektív autorov OVDS. Ďalším
tiež rozsiahlym nepublikovaným rukopisom bola práca

Pplk. PhDr.  ján Šimovček, csc., náčelník ovDs v Brati-
slave 1977 – 1983

Plk. PhDr. ervín Pauliak, csc., náčelník ovDs v Bratislave
1984 – 1990

15 rokov vojenského historického ústavu (1994-2009)

Delegácia detašovaného pracoviska vhú na oslavách
50. výročia tragickej smrti generála M. r. Štefánika na
Bradle 4. mája 1969

tematický zájazd pracovníkov ovDs „Po stopách snP
a oslobodenia” v septembri 1980

I.
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Jána Pivovarčiho Vojenské prípravy SNP (1976). Z pu-
blikovaných prác v 70. rokoch treba vyzdvihnúť prácu
Mariána Hronského o roku 1918, Vojtecha Dangla o veľ-
kých vojvodcoch (1979). V 80. rokoch pracovníci OVDS
publikovali najmä k 40. výročiu SNP a oslobodenia. Boli
to práce J. Šimovčeka spolu s českým kolegom J. Geb-
hartom Partizáni v Československu 1941 – 1945 (1984),
V. Štefanského Armáda v Slovenskom národnom po-
vstaní (1984), E. Pauliaka Od povstania k oslobodeniu
(1985). Všetkým prácam predchádzala – niektorým aj
viacstupňová diskusia na OVDS. Všetky štúdie a ruko-
pisy pripravených kníh na publikovanie sa medzi kole-

gami v rámci skupín vzájomne čítali. Nie preto, aby sa
cenzurovalo, na to boli iné zložky. Práve diskusie umož-
ňovali autorom korigovať svoje tvrdenia v záujme po-
sunu vedeckého poznania. Diskutovalo sa aj k 9. zväzku
Dejín druhej svetovej vojny, ktorý vyšiel v ruštine (ešte

koncom 70. rokov), a v ktorom sa  uvádzali pojmy ako
vojenský neúspech SNP, a v duchu starej literatúry spred
roka 1963 sa zveličovala úloha partizánskeho hnutia

atď., čo už vtedy bolo v rozpore so Svedectvom 
G. Husáka,  a to bolo dovolené len sovietskym auto-
rom.

Po novembri 1989 sa OVDS rozšírilo o 9 nových ve-
deckých a odborných pracovníkov. Po rozdelení ČSFR
nastúpili na OVDS ďalší dvaja vedeckí pracovníci. Od 
1. apríla 1990 až do vzniku VHÚ bol náčelníkom OVDS
pplk. PhDr. Václav Štefanský, DrSc. († 5. decembra
2000). 

Vo februári 1992 sa OVDS presťahovalo do priestorov
vtedajšej Vysokej vojenskej pedagogickej školy, pred-
tým VPA  KG. 

I.

Zahraničná návšteva zo Zssr – plk. avdejev Gennadij Dmi-
trijevič smirnov (veliteľ nitrianskej partizánskej brigády),
6. marec 1975

Pplk. PhDr. václav Štefanský, Drsc., náčelník ovDs
(1990 – 1994)  

Pracovný seminár ovDs s príslušníkmi ozbrojeného odboja
na slovensku 21. júna 1973

„seminár k dejinám ozbrojeného zápasu v snP”, 
30. – 31. október 1974
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I.

Zahraničná návšteva z nDr, pplk. t. Dobiáš  (prvý zľava),
21. jún 1973

„Pracovný seminár pracovníkov ovDs s príslušníkmi 2. tak-
tickej skupiny 1. čs. armády na slovensku”,  24. jún 1975 v Bra-
tislave

seminár k dejinám partizánskeho hnutia v Československu
organizovaný ovDs, 10. október 1979 v Bratislave

tematický zájazd „Po stopách slovenských dobrovoľníkov v
rokoch 1848 – 1849”, 25. máj 1972

tematický zájazd „Po stopách snP” do okolia Partizánskeho,
handlovej, Banskej Štiavnice a do Múzea snP v Banskej Bys -
trici, jún 1973

OBRAZOVÉ MOMENTY Z PRACOVNÉHO A SPOLOČENSKO-KULTÚRNEHO ŽIVOTA
ODDELENIA VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA  BRATISLAVA

tematický zájazd „Po stopách snP”, 9. – 10. jún 1976 (pri
pomníku francúzskych partizánov na strečne

tematický zájazd „Po stopách snP a oslobodenia”, 
12. – 13. jún 1973 (Banská Štiavnica)

15  rokov vojenského historického ústavu (1994-2009)
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I.

tematický zájazd 
pracovníkov ovDs na Duklu, 
15. – 17. jún 1978
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Na začiatku poslednej dekády dvadsiateho storočia
vývoj v spoločnom štáte Čechov, Slovákov, ako aj prí-
slušníkov národností žijúcich na území Slovenska a Čes -
ka smeroval k zániku. Potvrdením tohto vývoja sa dňa
25. októbra 1992 stalo schválenie vládneho návrhu
ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej fede-
ratívnej republiky k 31. decembru 1992. V súlade s ním 
1. januára 1993 vznikla Slovenská republika, a tým istým
dňom aj Armáda Slovenskej republiky.

Predpoklady vzniku armády samostatnej suverénnej
Slovenskej republiky sa vytvárali už v druhej polovici
septembra 1992, keď Rada obrany štátu Českej a Slo-
venskej federatívnej republiky prijala závery o delení
federálnej armády. Z nich vychádzalo aj rozdelenie do-
vtedy jedinej československej vojenskohistorickej in-
štitúcie – Vojenského historického ústavu Čes ko     slo   -
venskej armády, ktorého súčasťou v tom čase bolo aj
Oddelenie vojenských dejín Slovenska a Duklianske
múzeum vo Svidníku. 

V rámci príprav delenia federálnej armády námestník
ministra obrany Českej a Slovenskej federatívnej repu-
bliky PaedDr. Igor Urban dňa 10. decembra 1992 vy-
menoval komisiu na delenie Vojenského historického
ústa   vu. Za slovenskú stranu jej členmi boli pplk. doc.
PhDr. Jozef Bystrický, CSc., pplk. Ivan Gosiorovský,
Mgr. Vladimír Hospodár, PaedDr. Jozef Rodák a pplk.
PhDr. Václav Štefanský, DrSc. Už v dňoch od 14. – 16. de   -
 cembra 1992 táto komisia realizovala odovzdanie 
a prevzatie Duklianskeho múzea vo Svidníku z podria-

denosti Vojenského historického ústavu Československej
armády v Prahe. Počas ďalších dvoch dní boli v rámci
ko misie dohodnuté zásady delenia archívnych fondov
Vojenského historického archívu a spisových fondov
Československej armády vychádzajúce zo všeobecne
uznávaného princípu proveniencie, nenarušiteľnosti
existujúcich archívnych fondov a podmienky zriadenia
slovenského vojenského historického archívu. 

Na základe nariadenia náčelníka Generálneho štábu
Federálneho ministerstva obrany bolo z dôvodu orga-
nizačných a dislokačných zmien v decembri 1992 zru-
šené Oddelenie vojenských dejín Slovenska Vojenského
historického ústavu Československej armády a zriadené
Oddelenie vojenských dejín Slovenska v štruktúrach
Vojenského veliteľstva východ. Tým istým nariadením
bolo zrušené oddelenie Vojenského múzea Vojenského
historického ústavu Československej armády – Du-
klianske múzeum a veliteľstvom Východ zriadené Vo-
jenské múzeum so sídlom vo Svidníku. Obe tieto vo-
jenskohistorické pracoviská boli od 1. januára 1993
podriadené náčelníkovi Správy vzdelávania, sociálnych
a personálnych vecí Veliteľstva Armády Slovenskej re-
publiky. Potreba vytvoriť vojenskohistorickú inštitúciu,
ktorá by bola schopná garantovať rozvoj slovenskej vo-
jenskej historickej vedy, zabezpečovať múzejnú, ar-
chívnu, bibliografickú a vedecko-informačnú činnosť,
ale aj prevziať a plniť medzinárodné záväzky v oblas-
tiach spomenutých odborných činností, viedla k tomu,
že už v druhej polovici roka 1993 sa začali práce na kon-

15  rokov vojenského historického ústavu (1994-2009)

II.

2. VZNIK  A VÝVOJ  VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

Bratislava – sídlo riaditeľstva vojenského historického ústavu a odboru vojensko-historických výskumov
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cepcii výstavby Vojenského historického ústavu. Po jej
prerokovaní na Kolégiu ministra obrany Slovenskej re-
publiky vo februári 1994 bol dňa 26. apríla 1994 vydaný
rozkaz ministra obrany č. 27, ktorý dňom 1. mája 1994
zriaďoval „Vojenský historický ústav (ďalej len VHÚ) ako
pracovisko základného vojenskohistorického výskumu,
archívneho a múzejného zariadenia rezortu Minister-
stva obrany Slovenskej republiky so sídlom v posádkach
Bratislava, Trnava, Trenčín, Svidník, Nové Mesto nad

Váhom.” Na základe citovaného rozkazu bol VHÚ za-
členený do podriadenosti riaditeľa sekcie sociálnych
služieb MO SR a stanovená jeho organizačná štruktúra.
Tvorili ju: riaditeľstvo VHÚ v Bratislave, Odbor vojen-
skohistorických výskumov v Bratislave, Vojenský his-
torický archív v Trnave a Vojenské múzeum v Trenčíne,
Svidníku a v Novom Meste nad Váhom. Súčasťou VHÚ
sa stala aj Vojenská správa budov v posádke Svidník. 

trnava –  mesto, v ktorom bol umiestnený vojenský histo-
rický archív do roku 2004 

trenčín – mesto, v ktorom bolo dočasne dislokované vo-
jenské múzeum 

II.

Riaditeľstvo
(Bratislava)

Odbor vojensko-
historických 

výskumov    (Bratislava)

Oddelenie starších
dejín Slovenska

Oddelenie 
novodobých dejín 

Slovenska
Múzejné oddelenie

(Trenčín)
Múzejné oddelenie

(Svidník)

Skupina letectva,
PVO a ťažkej

bojovej techniky
(Trenčín)

Skupina chladných
 a palných ručných

 zbraní
    (Nové Mesto n. Váhom)

Vojenský historický 
archív    

(Trnava)

Vojenská správa 
budov    (Trnava)

Vojenské múzeum    (Trenčín)

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
VHÚ V ROKU 1994
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Rozkaz ministra obrany SR z 26. apríla 1994 v súvis -
losti so zriadením Vojenského historického ústavu zrušil
dňom 31. augusta 1994 Oddelenie vojenských dejín Slo-
venska Správy sociálneho riadenia a vzdelávania Hlav-
nej správy vzdelávania, sociálnych a personálnych vecí
Veliteľstva Armády Slovenskej republiky. Jeho likvidá-
ciou bola poverená komisia, ktorú viedol dovtedajší ná-

čelník OVDS pplk. PhDr. Václav Štefanský, DrSc. Dňa
31. augusta 1994 prešlo do podriadenosti VHÚ Vojenské
múzeum vo Svidníku ako oddelenie Vojenského múzea
v Trenčíne. Dva dni po vydaní rozkazu o zriadení VHÚ
minister obrany dňom 30. apríla 1994 odvolal z funkcie
zástupcu náčelníka oddelenia vojenských dejín Slo-
venska pplk. doc. PhDr. Jozefa Bystrického CSc., a
dňom 1. mája 1994 ho ustanovil za riaditeľa Vojenského
historického ústavu sekcie sociálnych služieb MO SR. 

15  rokov vojenského historického ústavu (1994-2009)

svidník – sídlo múzejného oddelenia vojenského múzea  

nové Mesto nad váhom –  pracovisko skupiny chladných a
palných ručných zbraní     

II. 

* od 1. 5. 1995 plk.
** od 1. 10. 2001 do 31. 3. 2003 poverený výkonom funkcie riaditeľa VHÚ
*** od 1. 9. 1994 do 31. 1. 1995 vedúci st. dôstojník, od 1. 1. 1997 kpt., od 1. 1. 2001 mjr., od 1. 6. 2005 pplk. 

obsadenie riadiacich funkcií na riaditeľstve vhú

funkcia

riaditeľ  VHÚ

zástupca riaditeľa VHÚ

vedúci st. dôst. – špecialista

Vedúci finančnej služby 

(od 1. 2. 2009 vedúci skupiny 

fin. zabezpečenia)

Vedúci logistiky

(od 1.2.2009 vedúci odd. 

logistického zabezp. a služieb)

personálne obsadenie

pplk. doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.*

PhDr. Pavel ŠIMUNIČ, CSc., poverený

z. doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.

pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.

z. PhDr. Pavel ŠIMUNIČ, CSc.**

pplk. PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.

npor. PhDr. Peter ŠUMICHRAST***

mjr. Ing. Maroš MIKLUŠ, PhD.

z. Oľga BARTOŠOVÁ

z. Ing. Milan POTOCKÝ

z. Oľga BARTOŠOVÁ

z. Ing. Klaudia ZRÍNIOVÁ

z. Mária MINÁRIKOVÁ

z. Ing. Ján HAUKO

funkcia neobsadená

z. Ing. Ladislav CSALÁDI

funkcia neobsadená 

z. RSDr. Anton VAJDA

od – do

1. 5 .1994 -  30. 9. 2001                                                                                              

1. 10. 2001 -  31. 3. 2003

1. 4. 2003  -   31. 5. 2008

1. 6. 2008  -   

15. 5. 1994  -  31. 3. 1999

1. 1. 2004  -  31. 1. 2009

1. 9. 1994 -  31. 12. 2003       

1. 2. 2009 -   

19. 9. 1994-  30 . 9. 1998

1. 10. 1998 -  31. 10. 1998

1. 11. 1989 -  30. 6. 1999

1. 7. 1999  -  31. 8. 1999

1. 2. 2000  -  

17. 4. 2001 -  1. 5. 2005

1. 5. 2005 -  14. 9. 2005

15. 9. 2005-  31. 9. 2005

1. 10. 2005 -  31. 10. 2005

1. 11. 2005 -  
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II. 

Prví zamestnanci začali na jednotlivé pracoviská
ústavu prichádzať v polovici mája 1994. Podľa tabuliek
počtov bol ich celkový počet stanovený na 10 profesio-
nálnych vojakov a 64 občianskych zamestnancov. Ich
pracovné podmienky boli od začiatku nepriaznivo

ovplyvňované nedoriešením umiestnenia pracovísk do
vhodných priestorov. Riaditeľstvo ústavu a Odbor vo-
jensko-historických výskumov boli dočasne, ako sa však
ukázalo až na 10 rokov, umiestnené na desiatom po-
schodí ubytovne Hviezda nachádzajúcej sa v areáli MO
SR; Vojenský historický archív pôsobil rovnako dlho vo
vypožičaných priestoroch v objektoch Vojenského ar-
chívu v Trnave; riaditeľstvo Vojenského múzea po jeho
personálnom obsadení v novembri 1995 vo vypožiča-
ných priestoroch v objekte Veliteľstva Armády SR Tren-
čín a neskoršie v objektoch Dukly Trenčín a areáli Le-
teckých opravovní Trenčín. Jediná súčasť, ktorá bola
od začiatku vo vlastných administratívnych a múzej-

Plk. doc. PhDr. jozef Bystrický, csc.,
riaditeľ vojenského historického ústa -
vu: 1. 5. 1994 – 30. 9. 2001 a od 
1. 4. 2003 – 30. 5. 2008

PhDr. Pavol Šimunič, csc., poverený
výkonom funkcie riaditeľa vojenského
historického ústavu od 1. 10. 2001 –
31. 3. 2003  

Pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.,
riaditeľ vojenského historického ústa -
vu od 1. 6. 2008

Budova „hviezda” v areáli Ministerstva obrany sr, kde síd-
lilo do januára 2004 riaditeľstvo vhú a odbor vojensko-his-
torických výskumov

Budova vojenského historického ústavu v Bratislave na
krajnej ul. 27, ktorá je od januára 2004 sídlom riaditeľstva,
odboru vojensko-historických výskumov a vojenského his-
torického archívu



VznIkaVýVojVojenskéhohIstorIckéhoústaVu

15  ROKOV VOJenSKéHO HiStORiCKéHO ÚStaVu (1994-2009)20

II.

Prví zamestnanci začali na jednotlivé pracoviská
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Budova „Hviezda” v areáli Ministerstva obrany SR, kde síd-
lilo do januára 2004 Riaditeľstvo VHÚ a Odbor vojensko-his-
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ných priestoroch, bolo múzejné oddelenie vo Svidníku.
Doriešiť umiestnenie pracovísk ústavu sa podarilo až v
rokoch 2003 a 2004, keď VHÚ v Bratislave získal budovu
bývalého archívu Národnej banky Slovenska, ako aj v
Piešťanoch objekty bývalých kasární Slovenského ná-
rodného povstania a letiska. 

Poslanie a pôsobnosť VHÚ, ako inštitúcie zabezpe-
čujúcej základný vojensko-historický výskum, archívnu
a múzejnú činnosť v rezorte Ministerstva obrany Slo-
venskej republiky, sa od počiatku zabezpečovala koor-
dinovanou činnosťou jeho jednotlivých odborných zlo-
žiek.

• Ako špecializovaná zložka VHÚ pre vedecký vý-
skum a spracovávanie dejín vojenstva a vojenských de-
jín Slovenska od najstarších čias po súčasnosť bol zria-
dený Odbor vojenskohistorických výskumov. Do jeho
pôsobnosti patrí zodpovednosť za rozvoj slovenskej vo-
jenskej historickej vedy a prezentáciu jej výsledkov na
Slovensku i v zahraničí, za rozvíjanie spolupráce s prí-
buznými vedeckými pracoviskami Slovenskej akadémie
vied, vysokými školami na Slovensku a medzinárodnej
vedeckej spolupráce v oblasti vojenskej historickej vedy.
Prvým riaditeľom odboru vojenskohistorických výsku-
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II.

Kasárne SnP v Piešťanoch – administratívna budova Vojen-
ského historického múzea pred jej opravou a úpravou okolia.
Piešťany 2006

Letisko Piešťany – pohľad na exteriérovú časť Vojenského
historického múzea v zime  

*     od 1. 6. 2005 do 31. 7. 2005  bol v personálnej zálohe riaditeľa VHÚ
**    od 1. 2. 2009 vedecko-výskumný pracovník – zástupca riaditeľa  OVHV
***   od 1. 7. 1994 do 31. 1. 1995 samostatný vedecký pracovník – zástupca riaditeľa oddelenia
**** od 1. 7. 2003 do 30. 9. 2003 bol poverený výkonom funkcie vedúci oddelenia – zástupca riaditeľa OVHV
***** vojenskohistorické služby

Personálne obsadenie riadiacich funkcií na OVHV

funkcia

riaditeľ OVHV

riaditeľ OVHV – zást. riaditeľa

VHÚ

riaditeľ OVHV

zást. riaditeľa OVHV

riaditeľ / vedúci oddelenia 

riaditeľ / vedúci oddelenia  – zást.

riaditeľa OVHV

vedúci  skupiny VHS*****

vedúci oddelenia VHS

personálne obsadenie

z. PhDr. Vojtech DANGL, CSc.

z. PhDr. Pavol ŠIMUNIČ, CSc.

pplk. PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.

mjr. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.*

funkcia neobsadená

mjr. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.

z. RSDr. Imrich PURDEK**

z. PhDr. Marián HRONSKÝ, CSc.***

pplk. PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.

pplk. RSDr.  Miloslav PÚČIK, CSc.

funkcia neobsadená

mjr. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.****

z. RSDr. Imrich PURDEK

z. RSDr. Imrich PURDEK

od – do

15. 5. 1994 -  31. 3. 1999

1. 4. 1999 -  30. 6. 2003

1. 2. 2009 -  

1. 1. 2004 -  31. 5. 2005

1. 6. 2005 -  31. 7. 2005

1. 8. 2005 -  31. 5. 2008

1. 1. 2004 -  

1. 7. 1994 -  30. 3. 2001

15. 5. 1994 -  30. 6. 1999

1. 7. 1999 -  31. 10. 2001

1. 11. 2001 -  30. 9. 2003

1. 10. 2003 -  31. 12. 2003  

1. 4. 1999 -  31. 1. 2001

1. 4. 2001 -  31. 12. 2003
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mov sa stal PhDr. Vojtech Dangl CSc., riaditeľom od-
delenia starších dejín PhDr. Marián Hronský, CSc. a od-
delenia novodobých dejín pplk. PhDr. Ján Štaigl CSc.

• Vojenský historický archív bol zriadený ako verejný
štátny archív s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho po-
slanie spočíva predovšetkým v sústreďovaní, uchová-
vaní a sprístupňovaní písomných archívnych dokumen-
tov a iných foriem záznamov trvalej dokumentačnej

hodnoty, ktoré vznikli činnosťou vojenských ústredných
orgánov, vojenských veliteľstiev, vojenských útvarov,
inštitúcií a zariadení, ktoré v minulosti mali alebo v sú-
časnosti majú sídlo na území Slovenska, t. j. c. k. ra-
kúsko-uhorskej armády do roku 1918, československej
armády v rokoch 1918 – 1939, slovenskej armády v ro-
koch 1939 – 1945, československej armády v rokoch
1945 – 1992 a Armády (ozbrojených síl) SR po roku

II.

*     od 1. 6. 2005 do 31. 7. 2005  bol v personálnej zálohe riaditeľa VHÚ

Personálne obsadenie riadiacich funkcií vo VHa

funkcia

riaditeľ  VHA

výskumný pracovník 

- zást. riaditeľa VHA*

1993. Prvým riaditeľom Vojenského historického archívu
sa stal pplk. PhDr. Pavel Vimmer CSc.

• Vojenské múzeum (od r. 2002 Vojenské historické
múzeum) bolo zriadené ako štátne múzeum s odbornou

špecializáciou spočívajúcou v zhromažďovaní, odbor-
nom spracovaní a sprístupňovaní zbierkových predme-
tov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny
Slovenska. Riaditeľom Vojenského múzea od novembra

personálne obsadenie

pplk. PhDr. Pavel VIMMER, CSc.

funkcia neobsadená

pplk. PhDr. Peter ŠVANDA, CSc.

z. Mgr. Peter KRALČÁK

z. PhDr. Silvia ČORDÁŠOVÁ

z. Mgr. Peter KRALČÁK

z. Jozef PETRÁŠ

z. Ing.  Peter KRAJČÍROVIČ

od – do

15. 5. 1994 -  30. 12. 1998

1. 1. 1999 -  31. 8. 1999

1. 9. 1999 -  31. 12. 2002

1. 1. 2003 -  

1. 9. 1994 -  31. 12. 2001 

1. 1. 2002 -  30. 9. 2003

16. 2. 2004-  30. 4. 2005

1. 5. 2005 -  

Personálne obsadenie funkcie vedúceho VSB 

funkcia

riaditeľ  VM

vedúci odd.  – zást.

riaditeľa VM 

riaditeľ odd. Svidník

(od 1999 vedúci)

výsk. prac. – zást. riaditeľa / vedú-

ceho odd. Svidník

vedúci skupiny CHRPZ

personálne obsadenie

pplk. Bc. Peter TURZA 

pplk. Mgr. Bc. Peter KADLEC

funkcia neobsadená

z. Bc. Peter TURZA

funkcia neobsadená

mjr. Mgr. Bc. Peter KADLEC

funkcia neobsadená

pplk. Ing. Martin GABČO

funkcia neobsadená

z. Ing. Miroslav MIHÁLIK

PaedDr. Jozef RODÁK

funkcia neobsadená

Mgr. Adrián LATTA

Mgr. Vladimír HOSPODÁR

pplk. PaedDr. Peter STRIŽENEC

od – do

1. 11. 1995 -  29. 2. 2000 

1. 3. 2000 -  29. 11. 2004 

30. 11. 2004 -  31. 12. 2006

1. 1. 2007 -  31. 5. 2008

1. 6. 2008 -  

1. 11. 1995 -  29. 2. 2000

1. 3. 2000 -  31. 5. 2000

1. 6. 2000 -  31. 12. 2003 

1. 1. 2004 -  15. 2. 2003

16. 2. 2004-  

1. 9. 1994 -  31. 12. 2008

1. 1. 2009 -  31. 1. 2009

1. 2. 2009 -  

1. 9. 1994 -  

1. 7. 1994 -  23. 3. 2003 
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1995 (dovtedy táto funkcia nebola obsadená) sa stal
pplk. Peter Turza, v rovnakom čase sa náčelníkom mú-
zejného oddelenia – zástupcom riaditeľa Vojenského
múzea v Trenčíne stal mjr. Mgr. Peter Kadlec, vedúcim
múzejného oddelenia vo Svidníku zostal PaedDr. Jozef
Rodák, a vedúcim skupiny chladných ručných a palných
zbraní v Novom Meste nad Váhom sa v júli 1994 stal
pplk. PaedDr. Peter Striženec.

Vo funkcii vedúceho Vojenskej správy budov od jej
prechodu do podriadenosti VHÚ 1998 pôsobil občiansky
zamestnanec Juraj Lažo.

Do pôsobnosti VHÚ od jeho vzniku patrí aj starostli-
vosť o národnú kultúrnu pamiatku Duklianske bojisko,
t. z. areály vojnových cintorínov s pamätníkmi na Dukle
a vo Svidníku, v ktorých sa nachádza spolu 16 pamiat-
kových objektov. Okrem nich v rovnakom čase do
správy VHÚ prešiel aj vojnový cintorín nemeckej armády
v Hunkovciach, pamätné miesto s areálom pamätníka
obetí v Tokajíku a neskoršie aj pamätník rumunskej ar-
mády v Piešťanoch. 

15  ROKOV VOJenSKéHO HiStORiCKéHO ÚStaVu (1994-2009)

II.

Personálne obsadenie funkcie vedúceho VSB 

od – do

1. 10. 1994   -  30. 4. 1998

1. 5. 1998  -  

personálne obsadenie

z. Juraj LAŽO

Z. Michal ČIČVARA

Dukla – pamätník čs. armádneho zboru s pamätným (vojnovým) cintorínom

Pamätník sovietskej armády s vojnovým cintorínom vo Svid-
níku

Duklianske bojisko – pohľad na rozmiestnené tanky t-34
(tanková rota v útoku) v „Údolí smrti”
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Základná organizačná štruktúra VHÚ stanovená roz-
kazom ministra obrany SR z 26. apríla 1994 sa ukázala
ako funkčná, nevyžadujúca podstatnejšie korektúry, čo
sa okrem iného potvrdilo aj pri zriadení VHÚ ako roz-
počtovej organizácie. 

Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 99 z
31. decembra 1997 o zriadení rozpočtovej organizácie
Vojenský historický ústav so sídlom v Bratislave dňom
1. januára 1998 ponechal v platnosti dovtedajšiu orga-
nizačnú štruktúru VHÚ, ktorá vytvárala predpoklady na
plnenie úloh vyplývajúcich z účelu zriadenia a vyme-
dzenia pôsobnosti ústavu podľa zriaďovacej listiny z 
31. decembra 1997. V tomto dokumente sa konštato-
valo, že rozpočtová organizácia Vojenský historický

ústav zriaďuje ako vedeckovýskumné, múzejné a ar-
chívne zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť
vojenskej histórie, zabezpečujúcej špecializovaný zá-
kladný a aplikovaný vojensko-historický výskum, ar-
chívnu, múzejnú, edičnú, knižničnú, bibliografickú a ve-
decko-informačnú činnosť. Potvrdením efektívnosti
organizačnej štruktúry sa skončil aj audit organizačných
štruktúr VHÚ v roku 2005, ktorý dospel k záveru, že
„vnútorná organizačná štruktúra ústavu zohľadňuje
prin cípy procesného riadenia, t. j. organizačná štruktúra
je v súlade so štruktúrou vykonávaných procesov...” To
však nevylučovalo čiastkové organizačné zmeny v rámci
hlavných organizačných prvkov, o čom svedčí: 

Vojnový cintorín nemeckej armády v Hunkovciach. Pohľad
na priestor pred cintorínom a na jeho  vstupnú časť

Pamätné miesto a Pomník na mieste popravy 32 občanov
obce tokajík

Vojnový cintorín nemeckej armády v Hunkovciach. Pohľad
na hrobové pole – pohrebisko

Pamätník s areálom tokajíckej tragédie na miestnom cinto-
ríne v tokajíku

II.



Organizačné zmeny vo vnútornej štruktúre pracovíska) organizačná štruktúra VHÚ v r. 1999
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II.

Riaditeľstvo
(Bratislava)

Odbor vojensko-
historických 

výskumov    (Bratislava)

Oddelenie 
novodobých dejín 

Slovenska
Oddelenie starších

dejín Slovenska
Múzejné oddelenie

(Trenčín)
Múzejné oddelenie

(Svidník)

Skupina letectva,
PVO a ťažkej

bojovej techniky
(Trenčín)

Skupina chladných
 a palných ručných

 zbraní
    (Nové Mesto n. Váhom)

Vojenský historický 
archív    

(Trnava)

Vojenská správa 
budov    (Svidník)

Vojenské múzeum    (Trenčín)

Skupina vojensko-
historických

služieb

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VHÚ V R. 1999

Riaditeľstvo
(Bratislava)

Odbor vojensko-
historických 

výskumov    (Bratislava)

Oddelenie vojensko-
historických
výskumov

Oddelenie vojensko-
historických

služieb
Múzejné oddelenie

(Trenčín)
Múzejné oddelenie

(Svidník)

Skupina letectva,
PVO a ťažkej

bojovej techniky
(Trenčín)

Skupina chladných
 a palných ručných

 zbraní
    (Nové Mesto n. Váhom)

Vojenský historický 
archív    

(Trnava)

Vojenská správa 
budov    (Svidník)

Vojenské múzeum    (Trenčín)

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VHÚ V R. 2003
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VHÚ boli významným spôsobom ovplyvňované zme-
nami v počtoch zamestnancov ústavu. Tieto však pod-
statným, a treba podotknúť, že negatívnym spôsobom,
ovplyvňovali aj reálne možnosti pracovísk ústavu v

plnení ich odborných úloh, najmä v oblasti archívnych
a múzejných činností. Negatívne však ovplyvňovali aj
možnosti VHÚ v zabezpečovaní úloh spojených so sprá-
vou značného nehnuteľného majetku. 

II.

Riaditeľstvo
(Bratislava)

Odbor vojensko-
historických 

výskumov    (Bratislava)

Múzejné oddelenie
(Trenčín)

Múzejné oddelenie
(Svidník)

Vojenský historický 
archív    

(Trnava)

Vojenská správa 
budov    (Svidník)

Vojenské múzeum    (Piešťany)

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VHÚ V R. 2004

VÝVOJ TABULIEK POČTOV ZAMESTNANCOV VHÚ

* Z celkového počtu zamestnancov v roku 2005 a 2007 bolo 24 zamestnancov fyzickej ochrany objektov, v roku 2009
sa počet týchto zamestnancov znížil na 13. 
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Poslaním VHÚ je: 
a/zabezpečovaťrozvoj

• slovenskej vojenskej historickej vedy v súlade so štát-
nou vednou politikou a koncepciou rozvoja vojenskej
vedy; 

• vojenského archívnictva v súlade so zákonom 
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 628/2002
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zá-
kona o archívoch a registratúrach a o doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov; 

• vojenského múzejníctva v súlade so zákonom 
č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení ne-
skorších predpisov, vyhláškou Ministerstva kultúry
SR č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných
zbierkových predmetov a galerijných zbierkových
predmetov v znení neskorších predpisov a Deklará-
ciou Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedič-
stva (zbierka zákonov SR č. 91/2001 Z. z.), uznesením
vlády SR č. 1078 z 20. decembra 2006 k návrhu stra-
tégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike
do roku 2011; 

• špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných slu-
žieb v súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižni-
ciach, o doplnení zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pa-
miatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona
z. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších
predpisov; 

• vojensko-historických služieb; 
• všestrannej starostlivosti o národné kultúrne pa-

miatky a kultúrne pamiatky v správe VHÚ v súlade
so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fon du a zákonom č. 130/2005 Z. z. o vojnových hro-
boch. 

b/vykonávaťsúčinnosťsozložkamiMosrpriza-
bezpečovaní
• realizácie uznesení vlády SR v oblasti ochrany a re-

vitalizácie národného kultúrneho dedičstva v rezorte
ministerstva obrany; 

• priebežnej realizácie Protokolu medzi Ministerstvom
obrany SR a Ministerstvom obrany ČR o rozdelení
archívnych fondov a spisových celkov Českosloven-
skej armády a ich spoločnom využívaní z 26. 10. 1995; 

• zastupovania Ministerstva obrany SR v komisii Mi-
nisterstva vnútra SR na prípravu dvojstranných me-
dzištátnych dohôd o vojnových hroboch; 

• odborného dohľadu nad vyraďovaním registratúr-
nych záznamov v rezorte ministerstva obrany; 

• návrhov rozkazov prezidenta SR k historickým vý-
ročiam, ako aj organizovaní činnosti Rady pre vo-
jenskú symboliku Ministerstva obrany SR; 

• návrhov vystúpení ministra obrany na podujatiach
súvisiacich s vojensko-historickou problematikou
(historické výročia, stretnutia s účastníkmi odboja a
veteránmi); 

• návrhov odpovedí na žiadosti a návrhy adresované
ministrovi obrany SR vzťahujúcich sa na oblasť vo-
jenských dejín a tradícií, resp. ich priame vybavova-
nie; 

• odborných stanovísk k návrhom na povyšovanie
účastníkov národného boja za oslobodenie; 

• vojenského vzdelávania a výchovy (publikačná čin-
nosť, prednášky); 

• zriaďovania siení cti a slávy (odborná, metodická a
materiálna pomoc); 

• udeľovania čestných a historických názvov vojen-
ským útvarom (odborné stanoviská); 

• tvorby vojenskej symboliky (vedenie agendy a orga-
nizačné zabezpečenie činnosti Rady pre vojenskú
symboliku, odborné stanoviská, návrhy). 

V súlade s pôsobnosťou VHÚ medzi hlavné činnosti
jemu prislúchajúcich pracovísk patrí:
• základný a aplikovaný výskum v oblasti vojenských

dejín Slovenska;
• realizácia výsledkov vedeckej a odbornej práce v od-

borných domácich i zahraničných časopisoch a pu-
blikáciách, prostredníctvom vlastnej edičnej činnosti,
referátov na vedeckých podujatiach doma i v zahra-
ničí, bibliografickej, vedecko-informačnej, archívnej
služby a výstavnej činnosti;

• zhromažďovanie, ochrana, odborné spracovávanie
a sprístupňovanie písomných a hmotných pamiatok
z dejín vojenstva, vojenských dejín Slovenska a Slo-
vákov od najstarších čias až po súčasnosť;

• spracovávanie odborných expertíz a podkladov pre
nadriadené zložky rezortu ministerstva obrany,
ústredné orgány štátnej správy;

• nadobúdanie, odborná evidencia a ochrana múzej-
ných zbierkových predmetov, vytváranie sprievodnej
odbornej dokumentácie;

• využívanie, sprístupňovanie a prezentácia zbierko-
vých predmetov formou expozičnej, výstavníckej,
publikačnej, kultúrno-vzdelávacej a osvetovej čin-
nosti;
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Stretnutie predstaviteľov Slovenského národného múzea,
Múzea Slovenského národného povstania a Vojenského his-
torického ústavu pri príležitosti otvorenia výstavy „aten-
tÁt” v Bratislave 10. mája 2007 (sprava: doc. PhDr. Jozef
Bystrický, CSc.; Mgr. Stanislav Mičev; doc. PhDr. Dušan Ča-
plovič, DrSc., podpredseda vlády SR; prof. PhDr. Pavol
Mešťan, DrSc. a  PhDr. Peter Maráky)  

Spoločná výstava v priestoroch Slovenského národného múzea 
s Vojenským historickým múzeom Piešťany na tému:
„Vojenské zbrane používané v 1. polovici 20. storočia používané 

československou armádou”, Bratislava 2004

II.

• uchovávanie archívnych dokumentov, t. j. písomností
a iných foriem záznamov trvalej hodnoty, pochádza-
júcich z činnosti Ministerstva obrany SR, Generálneho
štábu OS SR, vojenských veliteľstiev a telies, ktoré
mali alebo majú sídlo na území Slovenska, odhliad-
nuc od formy štátneho útvaru;

• budovanie špecializovanej vedeckej knižnice;
• rozvíjanie spolupráce s pracoviskami a stavovskými

organizáciami príbuzných vedných odborov, s vyso-
kými školami, múzeami a archívmi na území SR;

• spolupráca so zahraničnými inštitúciami a medziná-
rodnými organizáciami podobného odborného za-
merania, rozvíjanie medzinárodnej spolupráce vo
vede a výskume, v archívnej a múzejnej oblasti; 

• vydávanie odborného časopisu Vojenská história (od
r. 1997);

• zabezpečovanie údržby a prevádzky areálov národ-
ných kultúrnych pamiatok – vojenských cintorínov s
pamätníkmi na Dukle a vo Svidníku, pamätného
miesta a areálu pamätníka v Tokajíku, vojenského
cintorína nemeckých vojakov v Hunkovciach a pa-
mätníka rumunskej armády v Piešťanoch.

VHÚ pri plnení úloh spolupracuje s príslušnými or-
gánmi a inštitúciami Ministerstva obrany SR a Gene-
rálneho štábu Ozbrojených síl SR, Ministerstva kultúry
SR (múzejná činnosť, ochrana pamiatkového fondu a
kultúrneho dedičstva) a Ministerstva vnútra SR (archív-
nictvo, starostlivosť o vojnové hroby) s rôznymi ve dec -
 kými a kultúrnymi inštitúciami Slovenskej republiky,
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najmä s Historickým ústavom Slovenskej akadémie
vied, Slovenským národným múzeom, Múzeom Slo-
venského národného povstania. V oblasti medzinárod-
nej spolupráce sa VHÚ od 20. kongresu Medzinárodnej
komisie pre vojenskú históriu (Commission internatio-
nale d´Histoire militaire / C.I.H.M), ktorý sa konal vo
Varšave v roku 1994, aktívne zúčastňuje na vedeckých
podujatiach tejto medzinárodnej vedeckej organizácie.
Od roku 1995 bol ústav zapojený do medzinárodného
vedeckého projektu Cold War Military History, ktorý

koordinovali US Army Center of Military History vo Was-
hingtone a holandské Centrum for European Security
Studies, a v roku 2000 v Marshalovom centre v Gar-
nisch-Partenkirchene sa stal jedným zo zakladajúcich
členov Pracovnej skupiny vojenskej histórie Partnerstva
za mier Konzorcia obranných akadémií a inštitútov ob-
ranných štúdií (Military History Working Group /MHWG/
the Partnership for Peace Consortium of Defense Aca-
demies and Security Studies Institutes, tá sa v roku
2008 transformovala na Euro – Atlantic Conflict Studies
Working Group). V rámci dvojstrannej medzinárodnej
spolupráce VHÚ nadviazal pracovné kontakty s part-
nerskými inštitúciami v Belgickom kráľovstve, Českej
republike, Francúzskej republike, Maďarskej republike,
Nemeckej spolkovej republike, Poľskej republike, Ru-
munskej republike, Ruskej federácii, Spojených štátoch
amerických a v Tureckej republike.

V oblasti propagácie vojenských dejín Slovenska VHÚ
na zmluvnom základe spolupracuje s viacerými klubmi
vojenskej histórie. V marci 2004 zmluvu o spolupráci
podpísal s Klubom priateľov vojenskej techniky v Bra-
tislave, v tom istom mesiaci s Klubom priateľov vojen-
skej histórie Slovenska v Bratislave, v auguste 2004 s
Klubom veteránov automobilovej a pancierovej tech-
niky v Bratislave, v septembri 2004 s Klubom vojenskej
histórie – 7. strelecký pluk Tatranský – v Senci, v máji
2005 s Občianskym združením Chránime kraj pod Duk -
lou vo Svidníku, v júni 2005 so Slovenským klubom his-
torických vojenských vozidiel v Bratislave, v marci 2006
s Klubom vojenskej histórie v Košiciach, v októbri 2006
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Zahraničná spolupráca predstaviteľov Vojenského historic-
kého ústavu Bratislava, Vojenského archívu – Cetrálnej re-
gistratúry trnava u partnerov v Českej republike, Praha,
september 2005 (zľava: Mgr. Peter Kralčák, pplk. PhDr.
Peter Šumichrast, PhD., Dr. Jozef Petráš a Milena  Balcová)  

Bilaterálne stretnutie predstaviteľov Vojenského historic-
kého ústavu Bratislava a Vojenského historického ústavu a
múzea z Budapešti (HiM), Bratislava 2004 (sprava: druhý
genpor. Dr. Jószef Holló, PhD. – riaditeľ HiM, PhDr. Franti-
šek Cséfalvay, CSc., Mgr. Peter Kralčák, mjr. Mgr. Miloslav
Čaplovič, PhD.) 

Účasť predstaviteľov Vojenského historického ústavu a His-
torického ústavu SaV na výstave „Bitka o Stalingrad – Míľ-
niky obratu”. Banská Bystrica, júl 2007 (sprava: PhDr.
František Cséfalvay, CSc., pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič,
PhD., doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., PhDr. Slavomír Mi-
chálek, CSc., riaditeľ HÚ SaV) 



VznIkaVýVojVojenskéhohIstorIckéhoústaVu

15  ROKOV VOJenSKéHO HiStORiCKéHO ÚStaVu (1994-2009)30

• ozbrojené silyslovenskej republiky: publikačná
činnosť, prednášky, vojenskohistorické služby a iné
druhy výstupov na podporu rozvoja vzdelávania a
výchovy; odborná, metodická a materiálna pomoc 
v oblasti práce s vojenskými tradíciami;

• Štátneorgány,inštitúcie,organizáciezinýchre-
zortov: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spra-
vodlivosti SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR (za-
stupiteľské úrady v zahraničí), Ministerstvo školstva
SR, Ministerstvo kultúry SR – posudková a expertízna
činnosť, odborné poradenstvo; opisy ar chívnych do-
kumentov a výpisy z nich, odborné stanoviská pre
potreby súdov, prokuratúr a vyšetro  vateľov, referáty,
prednášky;

• odbornáa laickáverejnosť: sprístupňovanie naj-
novších poznatkov vojenskej historickej vedy pro-
stredníctvom publikačnej činnosti (syntézy, mo no   -
grafie, zborníky, odborný vojenskohistorický časopis,
štúdie, články), seminárov, konferencií, prednášok,
múzejných expozícií a výstav; poskytovanie archív-
nych a knižničných služieb.

II.

s Airsoftovým športovým klubom v Banskej Bystrici 
a v júni 2007 s Klubom vojenskej histórie – ČSĽA v Pieš-
ťanoch.

Dlhoročnú spoluprácu udržiava VHÚ s Ústrednou ra-
dou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Hlavné skupiny užívateľov výstupov VHÚ

• rezortministerstvaobrany–ústrednýorgánštát-
nejsprávyMinisterstvoobranysr: rozvoj vojenskej
historickej vedy, medzinárodná spolupráca v oblasti
vojenskej historickej vedy; vojenského archívnictva
a múzejníctva, odborná ochrana a využívanie kultúr-
neho dedičstva; expertízy, vojensko-historické ana-
lýzy, odborné stanoviská a podkladové materiály;
návrhy rozkazov prezidenta SR k historickým výro-
čiam, k zapožičaniu bojových zástav, historických a
čestných názvov; návrhy rozkazov ministra obrany
k priznaniu znakov vojenským útvarom, školám ústa-
vom a zariadeniam rezortu ministerstva obrany, ná-
vrhy príhovorov a prejavov k historickým výročiam;
vojenská symbolika; publikačná činnosť...,

OBRAZOVÉ MOMENTY Z PRACOVNÉHO A SPOLOČENSKO-KULTÚRNEHO ŽIVOTA
ODDELENIA VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA  BRATISLAVA

Spoločné rokovanie zástupcov slovenskej a tureckej strany
(sprava: PhDr. Marián Hronský, CSc., PhDr. Vojtech Dangl,
CSc. a plk. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.)

Partnerská návšteva z tureckej republiky v júni 1998  (zľava:
druhý PhDr. Vojtech Dangl, CSc., štvrtý  plk. doc. PhDr.
Jozef Bystrický, CSc.; sprava: druhý pplk. PhDr. Pavel Vim-
mer, tretí PhDr. Marián Hronský, CSc.)
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Oslavy 5. výročia vzniku VHÚ Bratislava. Pohľad na hostí a
pracovníkov ústavu

Jozef Pivarči (v strede), štátny tajomník Ministerstva ob-
rany SR na oslavách Karpatsko-duklianskej operácie, gen-
por. ing. Mojmír Hergovič, náčelník Vojenskej kancelárie
prezidenta SR (tretí sprava), plk. doc. PhDr. Jozef Bystrický,
CSc. (štvrtý sprava), pplk. Mgr. Peter Kadlec (prvý sprava),
Svidník 1998  

Pohľad na účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie
„Slovensko a druhá svetová vojna”, 
Bratislava 29. – 31. máj 2000

Osláv 5. výročia vzniku VHÚ v Bratislave v roku 1999 sa zú-
častnil PhDr.  Pavol Kanis, CSc., minister obrany SR (prvý
vľavo). Minister obrany SR v rozhovore s plk. doc. PhDr. Jo-
zefom Bystrickým, CSc. (prvý sprava) a PhDr. Pavlom  Ši-
muničom, CSc.) 

Oslava pri príležitosti 5. výročia vzniku VHÚ v Bratislave v
roku 1999 (sprava: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., riaditeľ
HÚ SaV, plk. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., genmjr. v. v .
Karol Schwarz, podpredseda Ústrednej rady SZPB)

Medzinárodná vedecká konferencia „Slovensko a druhá sve-
tová vojna”, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29. – 31. mája
2000 na Ministerstve obrany SR v Bratislave. Konferenciu
otvoril štátny tajomník MO SR Jozef Pivarči (prvý sprava)
za účasti ministra zahraničných vecí SR eduarda Kukana
(v strede) a  náčelníka GŠ aSR genpor. ing. Milana Cerov-
ského (vľavo)
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II.

Z medzinárodnej vedeckej konferencie k 55. výročiu Kar-
patsko-duklianskej operácie. Genpor. v. v. ing. Ján Husák
(prvý vľavo), predseda SZPB pri odovzdávaní vyznamena-
nia kpt. PhDr. Stehlíkovi, pracovníkovi VHÚ Praha. Svidník,
október 1999       

Pohľad na predsedníctvo medzinárodnej vedeckej konferen-
cie „Slovensko a druhá svetová vojna”. Prvý zľava: plk. doc.
PhDr. Jozef Bystrický, CSc., uprostred PhDr. František Csé-
falvay, CSc., jeden z jej hlavných organizátorov. Bratislava,
29. – 31. máj 2000

Rokovanie Vedeckej rady Vojenského historického ústavu v
roku 2005

Pavol Kanis, minister obrany SR (druhý zľava) s pracovníkmi
VHÚ  pri prehliadke výstavy „Milan Rastislav Štefánik”.
(vľavo plk. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.,  druhý sprava
PhDr. Vojtech Dangl, CSc., tretí sprava PhDr. Marián Hron-
ský, CSc.) 

Otvorenie výstavy „Milan Rastislav Štefánik” za účasti mi-
nistra obrany SR Pavla Kanisa (druhý zľava)) a štátneho ta-
jomníka MO SR Jozefa Pivarčiho (tretí zľava) v priestoroch
Klubu MO SR v máji 1999. (vľavo: PhDr. Marián Hronský,
CSc., pri otváraní výstavy) 

Rokovanie Vedeckej rady Vojenského historického ústavu  v
roku 2009    
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II.

Pohľad na účastníkov odborného seminára „Skalica 1918”,
ktorý sa uskutočnil v rámci osláv 90. výročia príchodu Do-
časnej vlády pre Slovensko do Skalice, 6. november  2008 

Oslavy 160. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady.
Druhý sprava pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., a tretí
PhDr. Marián Hronský, DrSc. Myjava, september 2008

Výstavné panely VHÚ – Vojenského historického múzea na
iDeB 2006 

15  ROKOV VOJenSKéHO HiStORiCKéHO ÚStaVu (1994-2009)

Vojenský historický ústav sa zúčastnil a prezentoval svoju činnosť na výstave iDeB 2006. na obr. sprava doc. PhDr. Jozef By-
strický, CSc., Mgr. Božena Šeďová a mjr. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. Bratislava, máj 2006
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II.

SLÁVNOSTNÉ A PRACOVNÉ STRETNUTIA 

V súvislosti s ukončením činnosti mnohonárodnej česko-poľ-
sko-slovenskej brigády v topoľčanoch, riaditeľ VHÚ doc.
PhDr. Jozef Bystrický, CSc. prevzal z rúk veliteľa plk. ing.
Františka Hudáka zástavu, ktorá bola následne zaradená
do zbierkového fondu Vojenského historického múzea. to-
poľčany, jún 2005       

Účasť predstaviteľov VHÚ na oslavách 50. výročia vzniku
Múzea Slovenského národného povstania 19. mája 2005
(sprava: Dr. imrich Purdek, PhDr. František Cséfalvay, CSc.,
doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.)  

Beseda vedeckých pracovníkov ústavu s genplk. v. v.  ing.
Jo zefom tuchyňom (druhý zľava) k niektorým otázkam de-
lenia bývalej federálnej čs. armády a výstavby armády SR.
Bratislava, máj 2006    

Pracovníci VHÚ na slávnostnej prezentácii monografie poľ-
ského historika Dr. andrzeja Olejka v priestoroch SnM. Bra-
tislava, jún 2007

Účasť predstaviteľov VHÚ na otvorení výstavy „Zvolen a
druhá svetová vojna”. tretí zľava doc. PhDr. Jozef By-
strický, CSc. a štvrtý PhDr. František Cséfalvay, CSc. Zvo-
len, marec 2005

Beseda vedeckých pracovníkov s genpor. v. v. ing. Júliusom
Humajom (vpravo) a genmjr. v.v. ing. Svetozárom naďovi-
čom. V strede PhDr. Vladimír Segeš, PhD. Bratislava, fe-
bruár 2006   
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Delegácia VHÚ v partnerskom nemeckom Úrade pre vo-
jenskú históriu (MGFa) v Postupime. V strede pplk. PhDr.
Peter Šumichrast, PhD., druhý sprava mjr. Mgr. Miloslav Ča-
plovič, PhD., tretí sprava PhDr. Vladimír Segeš, PhD., Po-
stupim, november  2005      

návšteva rumunskej delegácie z iPSOMH v Bukurešti vo
VHÚ Bratislava, zľava:  plk. doc. PhDr. Jozef Bystrický,
CSc.,(prvý);  plk. Dr. Petre Ottu, vedúci delegácie (tretí);
PhDr. Pavel Vimmer, CSc.(prvý sprava), pplk. PhDr. Jan
Štaigl, CSc. (druhý sprava), Bratislava 1997

Z dvojstranných  rokovaní s delegáciou z Ústavu vojenskej
histórie MO RF z Moskvy. Vľavo pplk. PhDr. Peter Šumi-
chrast, PhD. Bratislava, október 2007 

Zahraničná pracovná cesta do Vojenského historického
ústavu a múzea (HiM) v Budapešti. Sprava: PhDr. František
Cséfalvay, CSc., Mgr. Peter Kralčák (vzadu), doc. PhDr.
Jozef Bystrický, CSc., Budapešť 2005

Zahraničná pracovná cesta delegácie VHÚ. Dvojstranné ro-
kovanie v Ústave vojenskej histórie Ministerstva obrany
Rus kej federácie v Moskve, október 2002. návšteva Hviezd -
neho mestečka, druhý zľava kpt. i. triedy Vrtanov, zástupca
náčelníka ÚVH, tretí zľava PhDr. Michal Štefanský,  CSc. 
a v strede PhDr. Pavol Šimunič, CSc. Delegácia VHÚ pri prehliadke hlavného mesta Spolkovej re-

publiky nemecka – Berlína. Zľava: pplk. PhDr. Peter Šumi-
chrast, PhD., tlmočníčka, PhDr. Vladimír Segeš, PhD. a mjr.
Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.,  november  2005
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II.

Robert Rush a andré Rakoto na stretnutí s pracovníkmi
OVHV. Bratislava, 22. september  2005       

Bilaterálna návšteva nemeckých partnerov z MGFa Postu-
pim vo VHÚ Bratislava. V strede doc. PhDr. Jozef Bystrický,
CSc., prvý sprava pplk. PhDr. Peter Šumichrast, PhD., vľavo
mjr. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. a  Mgr. Peter Kralčák. Bra-
tislava, jún 2004      

návšteva zahraničných partnerov – vojenských historikov
z MGFa Postupim na dvojstrannom rokovaní. Bratislava,
7.  november 2006

návšteva zahraničných kolegov –  Roberta Rusha (uSa),
andré Rakota (Francúzsko) ohľadom prípravy 6. konferencie
Skupiny pre vojenskú históriu Partnerstva za mier Konzorcia
obranných akadémií a inštitútov bezpečnostných štúdií na
Slovensku. Zľava: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., Dr.  Ro-
bert Rush, tlmočník, Dr. imrich Purdek a andré Rakoto. Bra-
tislava, 22. september  2005     
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II.

SPOLOČENSKO-KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA 

Zamestnanci VHÚ v rámci služobného metodického zamest-
nania na prehliadke Pamätníka čs. armádneho zboru a cin-
torína čs. vojakov na Dukle, 28. september 2005        

Predvianočné posedenie pracovníkov ústavu pri kapustnici.
Bratislava, 20. december 2004

Športový deň riaditeľa VHÚ v Piešťanoch. Sprava: pplk.
PhDr. Peter Šumichrast, PhD., František Pálka, Dr. anton
Vajda, PhDr. Jan Štaigl, CSc., a Hana Lukasová pri občer-
stvení v priebehu prestávky. Piešťany, 22. jún 2005

Oslavy MDŽ v ústave. Zamestnankyne zľava: Hana Luka-
sová, Jana Babošová, Mária Kostková, Mgr. Božena Še-
ďová, Mária Špílová a Mgr. Mária Stanová.  Bratislava,
8. marec 2005

Mgr. Božena Šeďová a Mária Špilová v spoločnosti PhDr.
Františka Cséfalvayho, CSc. pri predvianočnom posedení pri
kapustnici. Bratislava, december 2004

Zamestnanci VHÚ pri prehliadke štábu 3. čs. brigády 1. čs.
armádneho zboru v priestore Duklianskeho bojiska, Vyšný
Komárník, 28. september 2005 
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Odbor vojenskohistorických výskumov (OVHV) tvorí
špecializovanú súčasť  VHÚ pre vedecký výskum a spra-
covanie dejín vojenstva a vojenských dejín Slovenska
od najstarších čias po súčasnosť. Zodpovedá za rozvoj
slovenskej vojensko-historickej vedy a prezentáciu jej
výsledkov na Slovensku i v zahraničí, za rozvíjanie spo-
lupráce s príbuznými vedeckými pracoviskami Sloven-
skej akadémie vied, vysokými školami na Slovensku a
medzinárodnej spolupráce v danej vedeckej oblasti. 

Hlavné úlohy OVHV: 
1) zabezpečovanie špecializovaného základného a ap-

likovaného vojensko-historického výskumu, 
2) riešenie metodických a metodologických otázok slo-

venskej vojensko-historickej vedy,
3) spracovávanie výsledkov výskumu vo forme synte-

tických prác, monografií, štúdií, vedeckých statí, re-
ferátov, podkladov a expertíz, 

4) popularizovanie vojenských dejín Slovenska odbor-
nými článkami, prednáškovou činnosťou, besedami
a rôznymi formami prezentácie v tlačových a elek-
tronických médiách. 

Pri plnení týchto úloh OVHV môže do istej miery kon-
tinuálne nadviazať na činnosť bývalého Oddelenia vo-
jenských dejín Slovenska v Bratislave. Výskumný pro-
gram a bádateľské možnosti tohto pracoviska boli v
minulosti značne zúžené, a to predovšetkým v dôsledku
jeho formovania v 70. rokoch 20. storočia ako jedného
z vedeckovýskumných oddelení Vojenského historic-
kého ústavu ČSA v Prahe. 

Skutočne plnohodnotné bádateľské možnosti a per-
sonálne i vedecké predpoklady pre rozvoj samostatnej
slovenskej vojensko-historickej vedy boli vytvorené až
zriadením Vojenského historického ústavu ako vedec-
kovýskumného, archívneho a múzejného zariadenia
Ministerstva obrany SR so zameraním na oblasť vojen-
skej histórie. V jeho inštitucionálnom rámci sa v krátkom
čase podarilo vyriešiť hlavné metodologické problémy
vedecko-výskumnej činnosti, a to spresnenie predmetu,
obsahu a objektu skúmania vojensko-historickej vedy
v špecifických slovenských podmienkach a ďalej vyjasniť
vzťah vojensko-historickej vedy k príbuzným vedným
odborom a zároveň vymedziť ich vzájomné hranice,
respektíve hĺbku a šírku vzájomného prelínania. Reali-
zovaním základných sond do najvýznamnejších dejin-
ných úsekov sa postupne vyrovnával aj fázový posun,

ktorý slovenská vojenská historická veda objektívne
mala v porovnaní so susednými krajinami. Stále evi-
dentnejšie sa stávala prijímaným pendantom historio-
grafie národných a všeobecných dejín a získavala si
uznanie aj v zahraničí. 

Vnútornú organizačnú štruktúru OVHV tvorili odde-
lenie starších dejín Slovenska (do roku 1938) a oddelenie
novodobých dejín Slovenska (od roku 1939), v rámci
ktorých boli začlenené aj pracovníčky vedeckoinfor-
mačnej a bibliografickej služby a tiež vedecká knižnica. 

Obsahové zameranie činnosti vedeckých pracovníkov
OVHV vymedzovalo päť hlavných dlhodobých smerov
vojensko-historických výskumov, ktoré boli zamerané
na tieto oblasti:
1) slovenská spoločnosť a armáda v kontinuite histo-

rického vývoja, vzťah armády a spoločnosti; 
2) organizačný vývoj vojenskej správy, armády a ostat-

ných ozbrojených zložiek na území Slovenska;
3) Slovensko a Slováci v ozbrojených hnutiach;
4) vojenské aspekty geopolitického postavenia Slo-

venska;
5) zbrojná výroba a zbrojný priemysel na Slovensku. 

Ťažisko vedeckovýskumnej a vedecko-spracovateľ-
skej práce tvorilo spočiatku riešenie viaczväzkového
projektu Vojenských dejín Slovenska. Jeho vytýčenie
bolo determinované spoločenskou požiadavkou, pre-
dovšetkým potrebami armády, ale malo dôležitý vý-
znam aj pre samotný rozvoj vojensko-historickej vedy.

III.

3. ODBOR VOJENSKOHISTORICKÝCH VÝSKUMOV

Oddelenie starších
dejín Slovenska

Oddelenie 
novodobých dejín 

Slovenska

Odbor vojensko-
historických 

výskumov    (Bratislava)

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OVHV
OD ROKU 1994
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Cieľom projektu, okrem iného, bolo zmapovanie jej
stavu a úrovne, doriešenie metodických a metodolo-
gických otázok, zhodnotenie stupňa poznania a stano-
venie priorít ďalšieho výskumu. 

Ešte v roku 1994 bol spracovaný I. diel Vojenských
dejín Slovenska (Stručný náčrt do roku 1526), ktorý ná-
sledne vydala Sekcia sociálnych služieb MO SR v re-
dakcii účelovej produkcie Vojenskej informačnej a tla-
čovej agentúry (VITA). Jeho autori – PhDr. Bohuslav
Klein z OVHV a externí riešitelia PhDr. A. Ruttkay, DrSc.
a doc. PhDr. R. Marsina, DrSc. – v ňom na pozadí etnic-
kých, hospodárskych a kultúrnych zmien na dnešnom
slovenskom území od najstarších čias do roku 1526 syn-
teticky sprostredkovali známe a overené poznatky o
vývoji a význame vojenských dejín pre formovanie Slo-
venska ako dôležitého geopolitického priestoru v rámci
strednej Európy. Výsledkom ich snaženia bola pre-
hľadná sumarizácia a logické usporiadanie základných
dejov a skutočností, najmä z oblasti vojenskostrategic-
kého významu Slovenska v rôznych historických obdo-
biach, vojenskej výzbroje a výstroja, spôsobu vedenia
vojenských bitiek a operácií a štruktúry a organizácie
vojska, ako aj fortifikačných stavieb a ich obrannej tech-
niky. 

Z rozsiahlejších vedeckovýskumných a spracovateľ-
ských aktivít v tomto roku treba spomenúť aj vystúpe-
nia siedmich vedeckých pracovníkov OVHV a VHÚ –
PhDr. Pavla Šimuniča, CSc., pplk. doc. PhDr. Jozefa By-
strického, CSc., pplk. PhDr. Václava Štefanského, CSc.,
PhDr. Františka Cséfalvayho, CSc., pplk. PhDr. Pavla
Vimmera, CSc., PhDr. Jána Korčeka a PhDr. Juraja Hav -

líčka – na medzinárodnej vedeckej konferencii Vojenské
aspekty Slovenského národného povstania, ktorú VHÚ
zorganizoval v dňoch 23. – 24. augusta 1994 v Brati-
slave. Zborník referátov z konferencie, vrátane prí-
spevkov ďalších slovenských, ale aj českých a francúz-
skych historikov, vydala VITA Bratislava ako účelovú
publikáciu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
začiatkom roka 1995 (zostavovateľ: Ján Korček). V rov-
nakom čase vedeckí pracovníci VHÚ PhDr. Bohuslav
Klein, PhDr. Marián Hronský, CSc., PhDr. Anna Krivá,
CSc., PhDr. Ján Korček, PhDr. Pavel Šimunič, CSc.,
pplk. doc. PhDr. Jozef Bystrický a pplk. PhDr. Václav
Štefanský, CSc., obsahovo zabezpečili vydanie dvoch
monotematických čísiel časopisu Armáda Slovenskej
republiky. Ich príspevky sa týkali vybraných problémov
vojenských dejín Slovenska od Veľkej Moravy po koniec
2. svetovej vojny. 

Rok 1995 bol na publikované výstupy a iné výsledky
vedeckovýskumnej činnosti pracovníkov OVHV pod-
statne bohatší. V spolupráci PhDr. Vojtecha Dangla,
CSc. s externým riešiteľom PhDr. V. Kopčanom, CSc.
sa predovšetkým podarilo v plánovanom termíne spra-
covať a vo VITA MO SR v edícii publikácie s historickou
tematikou zabezpečiť vydanie II. zväzku Vojenských
dejín Slovenska. Išlo o prvú syntetizujúcu vojenskohis-
torickú prácu o zložitej, protirečivej a vojenskými uda-
losťami nabitej dejinnej etape od bitky pri Moháči v
roku 1526 po Satumarský mier roku 1711. Širokú paletu
základných vojenských a vojenskopolitických otázok
týkajúcich sa Slovenska v nej autori skúmali v širších eu-
rópskych mocenskopolitických súvislostiach a v nad   -
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III.

i. zväzok Vojenských dejín slovenska – autori PhDr. Bohuslav
klein z OVHV a externí riešitelia PhDr. alexander ruttkay,
Drsc. a doc. PhDr. r. Marsina, Drsc.

Zborník referátov z konferencie – Vojenské aspekty sloven-
ského národného povstania. Zostavovateľ PhDr. ján kor-
ček
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väz  nosti na hospodársky a vnútropolitický vývoj vte-
dajšieho Uhorska. 

Pre potreby vlasteneckej a etickej výchovy vojakov
Armády Slovenskej republiky boli ďalej spracované štyri
vedecké príspevky autorov PhDr. Mariána Hronského,
CSc., PhDr. Anny Krivej, CSc., PhDr. Pavla Šimuniča,
CSc. a pplk. PhDr. Jana Štaigla, CSc. Správa výchovy a
kultúry Generálneho štábu Armády SR ich vydala v oso-
bitnom čísle časopisu Vlastenecká výchova. Kvalitatívne
vyšší stupeň prezentácie výsledkov vedeckého bádania
pracovníkov OVHV a celého VHÚ potom predstavovalo
vydanie samostatnej prílohy H časopisu Vojenské ob-
zory. Jej obsahom boli vedecké štúdie PhDr. Vojtecha
Dangla, CSc., pplk. PhDr. Václava Štefanského, CSc.,
PhDr. Mariána Hronského, CSc., PhDr. Anny Krivej,
CSc., PhDr. Pavla Šimuniča, CSc., pplk. doc. PhDr. Jo-
zefa Bystrického, CSc. a pplk. PhDr. Jana Štaigla, CSc.
Zámerom vedenia OVHV a VITA MO SR bolo pokračo-
vať vo vydávaní aspoň jednej takejto prílohy s vojen-
skohistorickou problematikou aj v budúcich rokoch. 

V súčinnosti s Úradom pre verejné záležitosti Sekcie
ľudských zdrojov MO SR OVHV pripravil po odborno-
obsahovej a čiastočne aj organizačnej stránke medzi-
národnú vedeckú konferenciu Záverečná fáza 2. sveto-
vej vojny a oslobodenie Slovenska za účasti historikov 
z Rumunska, Česka, Maďarska a Poľska. Svoje príspevky
na nej predniesli šiesti pracovníci VHÚ – pplk. doc. 
PhDr. Jo zef Bystrický, CSc., PhDr. Pavel Šimunič, CSc.,
PhDr. Ján Korček, pplk. PhDr. Václav Štefanský, CSc.,
PhDr. František Cséfalvay, CSc. a PhDr. Juraj Havlíček.
Zborník z konferencie zostavil Václav Štefanský. Za-
hraničnú účasť mal tiež vedecký seminár o bojoch v

Karpatoch a na východnom Slovensku v rokoch 1914 –
1915, ktorý OVHV pripravil s pomocou Vojenského mú-
zea vo Svidníku. Za OVHV na ňom vystúpili PhDr. Bo-
huslav Klein, PhDr. Vojtech Dangl, CSc. a PhDr. Marián
Hronský, CSc. Vystúpenia z konferencie boli prezento-
vané v zborníku s rovnomenným názvom. Na zostavení
pracoval Bohuslav Klein. Obe akcie mali veľmi dobrú
vedeckú i spoločenskú úroveň a vyvolali pozitívny ohlas
aj v zahraničí. 

Výsledkom vedeckovýskumnej a spracovateľskej čin-
nosti vedeckých pracovníkov OVHV i celého VHÚ bol
výrazný posun v skúmaní „bielych miest” vo vojenských
dejinách Slovenska. V podstate prvýkrát sa riešili a v
odbornej i širšej verejnosti prezentovali otázky vojen-
ských aspektov geografického a geopolitického posta-
venia Slovenska, jeho miesta v bezpečnostných mode-
loch v strednej Európe, špecifík výstavby a vývoja
vojenskej správy na slovenskom teritóriu, ako aj doteraz
tabuizovaných problémov vojenského diania na Slo-
vensku. 

Na kvalitatívne vyššiu úroveň sa dostávala aj oblasť
vedeckoinformačnej, bibliografickej a knižničnej čin-
nosti OVHV. Pracovníčky Mgr. Božena Šeďová a Mgr.
Mária Stanová intenzívne pokračovali v bibliograficko-
dokumentačnom spracovaní odborných periodík a kniž-
nej literatúry, v budovaní, autorskej a predmetnej kar-
totéky, vyhotovovaní rešerší a bibliografických
zoz namov, faktografických kartoték – osobností, chro-
nológie vojenských dejín Slovenska atď. Boli spracované
a vydané prvé dve čísla novokoncipovaného Informač-
ného spravodaja, v nasledujúcich rokoch vychádzal a
vychádza vo viac-menej pravidelných intervaloch. Sú-
časne sa pripravovali podmienky pre modernizovanie

III.

ii. zväzok Vojenských dejín slovenska, autori PhDr. Vojtech
Dangl, csc. a externista PhDr. Vojtech kopčan, csc.

informačný spravodaj, zostavuje Mgr. B. Šeďová
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informačného systému na OVHV a pre možnosť jeho
budúceho využitia v rešeršnom databázovom systéme
ISIS (B. Šeďová). Zároveň boli od začiatku zapájané do
prác súvisiacich s vydávaním publikačných výstupov
pracoviska. Chod knižnice dlhoročne na kvalitnej úrovni
zabezpečovala Agnesa Brídová. 

V nastúpenom trende rozvoja vedeckovýskumnej a
spracovateľskej činnosti pokračoval OVHV aj v roku
1996. Významného úspechu dosiahli predovšetkým rie-
šitelia projektu Vojenských dejín Slovenska. V priebehu
tohto roka sa im podarilo vydať dva zväzky, pričom ich
autormi boli výlučne vedeckí pracovníci OVHV. Publi-
káciu Vojenské dejiny Slovenska, III. zväzok (1711 – 1914)
spracovali PhDr. Vojtech Dangl, CSc. a PhDr. Vladimír
Segeš. V priamej nadväznosti na predchádzajúce dva
výstupy projektu sa v nej zaoberali vývojom vojenstva
v habsburskej monarchii so zvláštnym zreteľom na Slo-
vensko a Slovákov od konca stavovských povstaní, resp.
vytvorenia stálej armády do vypuknutia prvej svetovej
vojny. Autormi IV. zväzku Vojenských dejín Slovenska
(1914-1939) boli PhDr. Marián Hronský, CSc., PhDr.
Anna Krivá, CSc. a npor. Mgr. Miloslav Čaplovič. Časové
vymedzenie ich práce mapuje problematiku prelomo-
vých udalostí prvej svetovej vojny, rozpadu Rakúska-
Uhorska, zrodu a vývoja prvej ČSR až po jej zánik a
vznik Slovenskej republiky v marci 1939. V súvislom vý-
klade zameranom na priblíženie vojenských stránok
týchto historických dejov a procesov, ponúkli čitateľovi
jednak možnosť vidieť príčiny a dôsledky javov a záro-
veň porovnať rozsah a podstatu zmien, ktoré zazna-
menalo vojenstvo na Slovensku za prvé štyri desaťročia
dvadsiateho storočia. 

Už spomenutý posun v poznávaní nepreskúmaných
alebo málo známych skutočností z vojenských dejín
Slovenska vedeckí pracovníci OVHV zúročili úspešnou
prezentáciou niektorých tém na dvoch vedeckých po-
dujatiach zorganizovaných VHÚ. V prvom prípade išlo
o medzinárodnú vedeckú konferenciu Armáda a spo-
ločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948-
1968, na ktorej sa okrem pracovníkov viacerých slo-
venských vedeckých a spoločenských pracovísk
zúčastnili aj historici z USA, Veľkej Británie, Nemecka,
Česka, Maďarska a Poľska. OVHV na ňom reprezento-
vali PhDr. Juraj Havlíček, pplk. RSDr. Miloslav Púčik,
CSc. a pplk. PhDr. Jan Štaigl, CSc. Z uvedenej konfe-
rencie vyšiel v nasledujúcom roku aj zborník s rovno-
menným názvom (zostavovatelia: Púčik, M. –  Stanová,
M.). V tomto roku OVHV ďalej pripravil vedecký seminár
Slovensko, Slováci a čs. armáda v rokoch 1918-1938. Re-
feráty a koreferáty k danej téme predniesli PhDr. Marián
Hronský, CSc., PhDr. Anna Krivá, CSc. a npor. Mgr. Mi-
loslav Čaplovič. 

Výrazné pozitívum v činnosti OVHV tvorilo rozvíjanie
publikačnej činnosti formou vydávania vlastnej produk-
cie v rámci rezortu MO SR. Okrem uvedených dvoch
zväzkov Vojenských dejín Slovenska sa podarilo zabez-
pečiť aj vydanie zborníka príspevkov z konferencie Zá-
verečná fáza druhej svetovej vojny a oslobodenie Slo-
venska, ktorá sa uskutočnila v roku 1995 (zostavil V.
Štefanský). Zborník štúdií k 50. výročiu Karpatsko-du-
klianskej operácie (zostavil B. Klein), druhé číslo prílohy
H časopisu Vojenské obzory, ako aj kalendár na rok
1997 s obrázkami a textami vojenských osobností Slo-
venska. Prvýkrát od zriadenia VHÚ bola vlastná vedecká
produkcia pracovníkov v takom počte zhmotnená v sa-
mostatných publikáciách. 

Žiaľ, nasledujúci rok 1997 na dosiahnutú úroveň ve-
deckovýskumnej a publikačnej činnosti plnohodnotne
nenadviazal. A to predovšetkým v tom, že sa nepodarilo
dodržať predpokladanú periodicitu vydávania jednotli-
vých zväzkov Vojenských dejín Slovenska. Z dôvodov
objektívneho i subjektívneho charakteru sa spomalilo
tempo spracovávania textu V. zväzku (vedúci au -
torského tímu PhDr. Ján Korček), ktorý bol časovo za-
meraný na obsahovo mimoriadne náročné obdobie ro-
kov 1939 – 1945. Narastajúce problémy nakoniec viedli
k odloženiu vydania publikácie, čím sa do nereálnej ro-
viny dostalo aj plánované skončenie celého projektu v
roku 1999. 

Podarilo sa tiež edične dopracovať a vydať zborník
materiálov z medzinárodnej konferencie z roku 1996
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autori iii. zväzku Vojenské dejiny slovenska,  (1711 – 1914):
PhDr. Vojtech Dangl, csc. a PhDr. Vladimír segeš. autori
iV. zväzku Vojenských dejín slovenska (1914 – 1939): PhDr.
Marián Hronský, csc., PhDr. anna krivá, csc. a npor. Mgr.
Miloslav Čaplovič
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III.

pod názvom Armáda a spoločnosť na Slovensku v kon-
texte európskeho vývoja 1948 – 1968. Išlo v poradí už o
tretí zo série nového typu zborníkov z vojenských dejín,
ktoré začal pripravovať a vydávať OVHV v spolupráci s
riaditeľstvom VHÚ.

V tomto roku sa začala čiastočne meniť koncepcia
vedeckovýskumnej činnosti OVHV, v ktorej pribudli
nové vedecké projekty a zámery. Bol začatý výskum k
projektu Organizácia a dislokácia armády na Slovensku
v rokoch 1918 – 1992 (vedúci pplk. RSDr. Miloslav Púčik,
CSc.) a k projektu Národnostná otázka v armáde vo
vzťahu k Slovákom 1867 – 1945 (vedúci PhDr. Marián
Hronský, CSc.). Súčasne sa spracoval ideový námet na
postupné vydávanie výberu prameňov z vojenských de-
jín Slovenska ako jedného zo základných predpokladov
skutočne vedeckého poznávania minulosti s neopako-
vateľnou výpovednou hodnotou. Pre najbližšie obdobie
bol konkretizovaný do projektu zhromažďovania a vy-
dania prameňov z vojenských dejín Slovenska od naj-
starších čias do roku 1711 (riešiteľ PhDr. Vladimír Segeš).
Súčasne bol schválený zámer v budúcnosti spracovať
a vydať publikáciu Chronológia vojenských dejín. 

Oproti minulosti podstatne narástli požiadavky na
plnenie operatívnych úloh vedeckými pracovníkmi
OVHV v podobe rôznych odborných posudkov, stano-
vísk, expertíz, informácií a podobne. Vo väčšine prichá-
dzali z rezortu Ministerstva obrany SR, ale tiež z iných
štátnych orgánov, verejných a spoločenských inštitúcií,
záujmových organizácií, ale aj od súkromných osôb.
Vyjadrovali, okrem iného, skutočnosť, že výsledky ve-
deckovýskumnej činnosti VHÚ, ktorú zabezpečoval pre-
dovšetkým OVHV, sa už dostali do povedomia nielen
odbornej, ale i širšej verejnosti. Boli výrazom jej úrovne

a na druhej strane aj záväzkom pre ďalšiu činnosť pra-
covníkov OVHV. 

Na rozvoji vedeckovýskumnej činnosti mali výrazný
podiel i kvalitatívne zmeny vo vedeckoinformačnej, bi-
bliografickej a knižničnej oblasti. Bol zavedený nový
dokumentačno-rešeršný systém ISIS, pracovníčka Mgr.
Božena Šeďová spracovala materiál o novom zameraní
knižničnej a vedeckoinformačnej činnosti vrátane bu-
dovania knižnej a časopiseckej bázy dát. Súčasne pri-
pravila výberovú bibliografiu z rokov 1993 – 1996, ktorá
bola následne priebežne publikovaná v časopise Vo-
jenská história. 

V roku 1998 vedeckovýskumnú, spracovateľskú a pu-
blikačnú činnosť OVHV ovplyvnili početné personálne
zmeny na pozíciách vedeckých pracovníkov, ktoré viedli
aj k čiastočnej modifikácii niektorých vedeckých pro-
jektov a vedeckovýskumných úloh alebo dokonca k ich
zrušeniu.

Nosnú úlohu OVHV naďalej tvorila príprava V. zväzku
Vojenských dejín Slovenska (vedením autorského tímu
po odchode PhDr. Jána Korčeka, CSc., bol poverený
PhDr. František Cséfalvay, CSc.), ktorého dokončenie
bolo posunuté na rok 1999. Pokračovali aj prípravné
práce na spracovávaní VI. zväzku Vojenských dejín Slo-
venska v rokoch 1945 – 1992 (vedúci autorského tímu
pplk. RSDr. Miloslav Púčik). Boli spracované vedecké
štúdie a podkladové materiály k čiastkovým obsahovým
otázkam, pričom sa predpokladalo, že celý rukopis bude
pripravený na vydanie v roku 2000. Ešte v priebehu
roka 1998 sa však ukázalo, že plánované časové hori-
zonty dokončenia a vydania V. a VI. zväzku Vojenských
dejín Slovenska nebudú opäť dodržané.

Úspešne pokračovali práce na dvoch ďalších vedec-
kých projektoch – Organizácia a dislokácia armády na
Slovensku v rokoch 1918 – 1992 a Národnostná otázka v
armáde vo vzťahu k Slovákom (196 – 1945). K druhému
projektu sa na OVHV uskutočnil vedecký seminár ako
jeho predbežný čiastkový výstup. V jeho rámci pred-
nieslo svoje príspevky šesť vedeckých pracovníkov
OVHV.

Dôležitú aktivitu OVHV predstavovalo vydanie šty-
roch čísel časopisu Vojenská história. Pri ich vyhodnotení
redakčná rada konštatovala, že časopis pomerne dobre
reprezentuje vedeckospracovateľskú činnosť OVHV a
udržiava si kvalitnú odbornú úroveň, a záujem oň sa
rozširuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Okrem
príspevkov vedeckých pracovníkov OVHV boli vo Vo-
jenskej histórii zverejnené aj štyri bibliografické súbory
z vojenských dejín Slovenska, jeden bol publikovaný v

Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie
roku 1996        
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zvláštnom čísle Obrany pri príležitosti Dňa Armády SR.
V oblasti spracovateľskej a publikačnej činnosti malo
osobitný význam vydanie dvoch monografií pracovní-
kov OVHV. Išlo o prácu PhDr. Mariána Hronského, CSc.
Boj o Slovensko a Trianon (1918-1920), ktorá vyšla v Ná-
rodnom literárnom centre v Bratislave a publikáciu
PhDr. Václava Štefanského, DrSc.: Generál Ferdinand
Čatloš, ktorú vydalo Ministerstvo obrany SR. Vedeckí
pracovníci OVHV ďalej publikovali, podobne ako v pred-
chádzajúcich rokoch, značný počet vedeckých štúdií,
referátov, odborných statí a článkov v rôznych histo-
rických časopisoch a periodikách, a to ako slovenských,
tak zahraničných.

V priebehu roka 1999 došlo k podstatným zmenám
v riadení vedeckovýskumnej činnosti a ďalších oblastí
pôsobnosti OVHV. Už na začiatku roka, v rámci trans-
formácie a reorganizácie orgánov rezortu Ministerstva
obrany SR, bola zrušená samostatná funkcia zástupcu

riaditeľa VHÚ a následne sa uskutočnilo jej zlúčenie s
funkciou riaditeľa OVHV. Nakoľko dovtedajší riaditeľ
OVHV PhDr. Vojtech Dangl, CSc., na rozšírenú funkciu
zástupca riaditeľa VHÚ – riaditeľ OVHV nereflektoval,
bol do nej vymenovaný bývalý zástupca riaditeľa VHÚ
PhDr. Pavel Šimunič, CSc. Do organizačnej štruktúry
OVHV bola súčasne zaradená novovytvorená skupina
vojenskohistorických služieb, ktorej vedúcim sa stal
RSDr. Imrich Purdek. V druhej polovici roka došlo aj k
personálnej zmene na funkcii vedúceho oddelenia no-
vodobých dejín – zástupcu riaditeľa OVHV. Dovtedajší
vedúci oddelenia pplk. PhDr. Jan Štaigl, CSc. ju v súvi-
slosti s odchodom zo služobného pomeru profesionál-
neho vojaka uvoľnil, a jej výkonom bol poverený a ná-
sledne, na základe výsledkov konkurzu, do nej
vymenovaný pplk. RSDr. Miloslav Púčik, CSc. 

Okrem zmien v personálnom obsadení riadiacich
funkcií sa v podstate zavŕšil proces obmeny vedeckých
pracovníkov OVHV, ktorý začal v predchádzajúcich ro-
koch a bol, okrem iných dôvodov, čiastočne spojený so
znižovaním tabuľkových počtov VHÚ. V priebehu dvoch
rokov odišli skúsení vedeckí pracovníci PhDr. Bohuslav
Klein, PhDr. Juraj Havlíček, PhDr. Ján Korček, CSc.,
PhDr. Miroslav Pekník, CSc., PhDr. Anna Krivá, CSc. a
PhDr. Václav Štefanský, DrSc. Namiesto nich prišli Mgr.
Tomáš Klubert, Mgr. Zoltán Katreba, Mgr. Igor Baka,
Mgr. R. Hoza, Mgr. Alexander Maskalík a doc. PhDr. Jo-
zef  Výboh, CSc. 

Uvedené personálne a organizačné zmeny nemali
zásadný vplyv na rozsah a kvalitatívnu úroveň pláno-
vaných vedeckých projektov a vedeckovýskumných
úloh. V roku 1999 bol v podstate ukončený vedecký
projekt Národnostná otázka v armáde vo vzťahu k Slo-
vákom (1867-1945), a to zorganizovaním seminára s
rovnakým názvom. Jednotliví riešitelia (PhDr. Marián
Hronský, CSc., PhDr. Vojtech Dangl, CSc., PhDr. Fran-
tišek Cséfalvay, CSc. a PhDr. Pavel Šimunič, CSc.) tu
prezentovali svoje záverečné výstupy s tým, že po
úprave do podoby vedeckých štúdií tieto budú po-
stupne publikované v časopise Vojenská história. Ďalšie
projekty sa plnili podľa plánovaných harmonogramov,
okrem úlohy finálneho spracovania V. zväzku Vojen-
ských dejín Slovenska. Tu došlo opäť k výraznému ča-
sovému sklzu v jeho textácii, ktorý nepriaznivo ovplyvnil
aj predpokladaný termín vydania VI. zväzku. Posunutá,
a to až na rok 2001, bola tiež príprava projektu Chrono-
lógie vojenských dejín Slovenska. Na rozdiel od projektov
sa podarilo splniť väčšinu plánovaných vedeckých úloh
jednotlivých pracovníkov OVHV. Vychádzali z hlavných
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Monografia: Generál Ferdinand Čatloš, autor  PhDr. Václav
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Monografia: Boj o slovensko a trianon 1918 – 1920, autor
PhDr. Marián Hronský, csc., slovenské vydanie 1998,
anglické vydanie 2001 
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výskumných smerov, pričom značná časť z nich bola
orientovaná na spracovanie podkladových materiálov
alebo čiastkových problémov hlavných vedeckých pro-
jektov.

Veľká pozornosť sa venovala organizačnej a obsaho-
vej príprave vedeckej konferencie M. R. Štefánik – vedec,
vojak, diplomat, ktorá sa uskutočnila v máji 1999 v areáli
Ministerstva obrany SR. Za OVHV na nej predniesli re-
feráty PhDr. Marián Hronský, CSc., a kpt. Mgr. Miloslav
Čaplovič. Príspevky, ktoré odzneli na konferencii, boli
publikované v zborníku vydanom VHÚ (zostavili: Hron-
ský, M. – Čaplovič, M.). V rámci konferencie vedeckí
pracovníci OVHV materiálovo pripravili a zabezpečili aj
inštalovanie výstavy s rovnakým názvom, ktorej scenár
spracoval PhDr. Marián Hronský, CSc. 

Podobne ako v minulých rokoch sa podarilo pripraviť
vydanie štyroch čísel časopisu Vojenská história, v kto-
rých podstatnú časť príspevkov tvorili práce vedeckých
pracovníkov OVHV. Spracovaná a v tomto časopise pu-
blikovaná bola tiež výberová bibliografia vojenských
dejín Slovenska 1997, ako aj výberová bibliografia Ge-
nerál M. R. Štefánik (autorky Mgr. Mária Stanová a Mgr.
Božena Šeďová). Veľká pozornosť sa venovala tiež bi-
bliograficko-dokumentačnému spracovávaniu periodík
na záznamové formáty CDS/ISIS a knižnej databázy
(Mgr. Božena Šeďová). 

Hlavnú úlohu skupiny vojenskohistorických služieb
tvorila Katalogizácia a súpis vojenských pamätníkov so
zameraním na najvýznamnejšie vojenské a revolučné
strety. Okrem jej riešenia skupina spracovala interne-
tové stránky k historickým rovnošatám z rokov 1866 –

1945 so sprievodnými textami a farebnými prílohami
(RSDr. Imrich Purdek a Mgr. Igor Baka), ako aj pripravila
návrhy viacerých rozkazov ministra obrany k význam-
ným historickým výročiam, respektíve k priznaniu zna-
kov a názvov vojenským zväzkom a vojenským útvarom
a zabezpečila ich komplexné pripomienkové konanie a
redakciu až po podpis ministra. Vedúci skupiny RSDr.
Imrich Purdek, ktorý bol súčasne poverený funkciou ta-
jomníka Rady pre vojenskú symboliku, ako poradného
orgánu ministra obrany SR, ďalej spracoval expertízny
materiál Rady a vyznamenania, hodnostné označenia
používané v období 1939 – 1945 pre potreby Minister-
stva zahraničných vecí SR.

Ak bol rok 1999 spojený s radikálnymi personálnymi
zmenami v riadení vedeckovýskumnej činnosti, tak na-
sledujúci rok 2000 priniesol podstatné zmeny do jej
plánovania. Podľa Metodickej pomôcky pre vedeckú
prácu v rezorte Ministerstva obrany SR sa plánovanie
vedeckovýskumnej činnosti OVHV, respektíve VHÚ, za-
čalo členiť na päťročné a jednoročné obdobia. Na úrovni
vedeckých problémov a hlavných úloh bol rozpracovaný
Perspektívny program rozvoja vedeckej a výskumnej
činnosti VHÚ na roky 2001 – 2005, a na úrovni jednotli-
vých projektov a postupnosti ich riešenia Ročný vyko-
návací plán vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ na rok
2001, ktorého súčasťou bol ročný vykonávací plán
OVHV.

Na obdobie rokov 2001 – 2005 boli, v súlade s naďalej
platnými hlavnými vedeckovýskumnými smermi, kto-

III.

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie zostavili  PhDr.
Marián Hronský, csc., a kpt. Mgr. Miloslav Čaplovič 

PhDr. Marián Hronský, csc. (v strede) autor scenára výstavy
„M. r. Štefánik – vedec, vojak, diplomat” v rozhovore s mi-
nistrom obrany sr Pavlom kanisom (druhý sprava) pri jej
prehliadke. kpt. Mgr. Miloslav Čaplovič prvý zľava. 
Bratislava :  klub MO sr, máj 1999 
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rých vyhodnotenie ukázalo, že doterajším stavom vý-
skumu a spracovania nie sú ešte vyčerpané a nie je ich
potrebné prehodnocovať alebo rozširovať, stanovené
tieto základné vedecké problémy:
1) vývoj ozbrojených síl na území Slovenska od vzniku

stálej armády do konca 80. rokov 20. storočia (orga-
nizačný, dislokačný, materiálny a personálny);

2) Slovensko a Slováci vo vojnách a ozbrojených konflik-
toch od 15. storočia;

3) vojenské, politické, hospodárske, sociálne a národ-
nostné aspekty vzťahu armády a spoločnosti na Slo-
vensku od 15. storočia;

4) vojenské osobnosti v dejinách Slovenska;
5) vývoj vojenskej techniky a zbrojná výroba na Slo-

vensku v 20. storočí.
Uvedené vedecké problémy boli následne rozpraco-

vané do troch vedeckých projektov:
1) Dislokačný prehľad rakúsko-uhorskej armády, slo-

venskej a československej armády na území Slo-
venska v rokoch 1876 – 1992;

2) Armáda, mesto a spoločnosť od 15. storočia do roku
1918 (vojenské, politické,  hospodárske aspekty a sú-
vislosti);

3) Reflexie odkazu gen. M. R. Štefánika v čs. spoločnosti
a armáde 1919 – 1939.

V súvislosti s reálnymi výsledkami vedeckovýskumnej
činnosti OVHV v roku 2000 treba predovšetkým priznať,
že sa ďalej prehĺbil časový sklz v príprave V. zväzku Vo-
jenských dejín Slovenska. Okrem personálnych zmien
v zložení spracovateľského tímu k tomu prispeli aj rôzne
uhly pohľadu zostávajúcich, ako aj nových autorov, na
koncepciu projektu a obsahové zameranie jeho jedno-
tlivých častí. Úspešne naproti tomu pokračoval výskum
a spracovávanie podkladových štúdií k VI. zväzku Vo-
jenských dejín Slovenska, z ktorých väčšina bola publi-
kovaná vo Vojenskej histórii alebo v iných odborných
časopisoch na Slovensku i v zahraničí. S ohľadom na
spracovateľské problémy IV. zväzku a odsúvanie ter-
mínov jeho vydania však nebolo možné ideový námet
V. zväzku, ktorý autori pplk. RSDr. Miloslav Púčik, CSc.
a PhDr. Jan Štaigl, CSc. pripravili ešte v roku 1998, pred-
ložiť na konečné schválenie redakčnej rade celého pro-
jektu. 

Medzi najúspešnejšie aktivity OVHV v roku 2000 pa-
trila medzinárodná vedecká konferencia Slovensko a
druhá svetová vojna, ktorá sa v súvislosti s 55. výročím
ukončenia tejto vojny uskutočnila v Banskej Bystrici.
Konferenciu po odbornej i organizačnej stránke zabez-
pečovalo oddelenie novodobých dejín Slovenska. Všetci

vedeckí pracovníci oddelenia, ako aj príslušníci riadi-
teľstva a ostatných zložiek VHÚ, ktorí sa okrem výkonu
riadiacich funkcií zaoberali vedeckovýskumnou činnos-
ťou, na konferencii aktívne vystúpili. Akcia sa stretla s
vysokým ocenením zo strany ministra obrany SR a mi-
nistra zahraničných vecí SR, pod ktorých záštitou sa
konala, ale tiež jej domácich i zahraničných účastníkov.
Pozitívne ohlas podujatia dovŕšila pomerne rýchla a
kvalitná príprava vydania zborníka ich príspevkov (zo-
stavili: Púčik, M – Cséfalvay, F.). 

Úspešne boli splnené aj ďalšie plánované i nepláno-
vané vedecké úlohy, ako napríklad spracovanie štúdie
Čestné a historické názvy niektorých zväzkov, útvarov a
škôl čs. armády na Slovensku od roku 1945 (doc. PhDr.
Jozef  Výboh, CSc.), vyhľadanie a spracovanie archív-
nych materiálov k problematike Presun čs. obrnenej bri-
gády vo Veľkej Británii z Dungerque do Prahy v máji 1945
a ďalšie. Vedecký pracovník PhDr. Marián Hronský, CSc.
podstatne doplnil a rozšíril text svojej monografie Boj
o Slovensko a Trianon, a pripravil ju na vydanie v anglic-
kom jazyku. Vedeckí pracovníci OVHV v značnom roz-
sahu spracovali podkladové a iné odborné materiály
pre organizačné zložky Ministerstva obrany SR, veli-
teľstvá vojenských jednotiek a útvarov, ako aj pre rôzne
orgány a inštitúcie. Pozornosť pracovníkov skupiny vo-
jenskohistorických služieb sa sústredila predovšetkým
na spracovanie textovej a obrazovej časti Výberu rov-
nošiat a hodnostných označení v rokoch 1945 – 1955
(RSDr. Imrich Purdek a Mgr. Igor Baka). V podstate trva-
lou úlohou skupiny už zostala textová a organizačná
príprava rozkazov ministra obrany SR a prezidenta SR
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s vojenskohistorickým zameraním, ako aj odborný do-
hľad nad oblasťou vojenskej symboliky.

V roku 2000 sa prvýkrát nepodarilo dodržať plánovanú
štvorčíselnú ročnú periodicitu časopisu Vojenská história.
Z redakčných a organizačných dôvodov boli vydané len
dve čísla a jedno dvojčíslo. V porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi v časopise tiež pokleslo autorské zastúpenie ve-
deckých pracovníkov OVHV. K ďalšiemu kvalitatívnemu
posunu naopak došlo v oblasti bibliograficko-informač-
ného zabezpečenia vedeckovýskumnej činnosti, pre-
dovšetkým z hľadiska analytického spracovávania in-
formačných zdrojov a vedenia knižnej a časopiseckej
agendy. Knižničné práce v tomto období vykonávala
Ale na Gregoríková, neskôr Alica Poldaufová.

Do 21.storočia vstúpil Vojenský historický ústav s ná-
dejami, že sa podarí posunúť riešenie najmä dvoch nos-
ných vedeckých projektov: Vojenských dejín Slovenska
V. zv. a VI. zv. Pomerne rýchle vydanie štyroch zväzkov
vojenských dejín v predchádzajúcich rokoch (od roku
1993) viedlo k optimizmu, že aj ďalšie dva zväzky budú
vydané v krátkom čase, pričom sa nebrala do úvahy
skutočnosť stavu spracovania a komplikovanosti inter-
pretácie obdobia najnovších dejín bez nánosov ideoló-
gie minulosti a prezentizmu v prítomnosti.

Prvý rok 21. storočia bol bohatý na vedecké výstupy.
Boli publikované tri monografie, spoluautorsky sa pra-
covníci podieľali na piatich knižných publikáciách, vy-
publikovali 29 štúdií a 42 populárno-vedeckých článkov.

Týmto výpočtom sa, prirodzene, nevyčerpávajú ve-
decké aktivity.

Významným vedeckým prínosom bola vedecká kon-
ferencia Armáda, mesto a spoločnosť. Vojenské, politické,
hospodárske aspekty a súvislosti v novembri 2001. Re-
feráty z tejto konferencie editori PhDr. Vojtech Dangl,
CSc. a Varga, J. (z Maďarska) zaradili do zborníka pod
názvom Armáda, mesto a spoločnosť od 15. storočia do
roku 1918 v dvojjazyčnej podobe – slovenskej a maďar-
skej. Zborník 22 štúdií slovenských a maďarských his-
torikov o fenoméne armáda – mesto v jeho premenách
a historických posunoch, od upevňovania mestských
sídel, cez vytváranie, financovanie, vyzbrojovanie rôz-
nych ozbrojených síl a vojen až po dlhodobé odstraňo-
vanie vojenských škôd predstavuje posun v historickom
bádaní málo spracovanej témy.

V nasledujúcom období napredovalo aj zvyšovanie
kvalifikácie pracovníkov. Kapitán Mgr. Miloslav Čaplovič
predložil na obhajobu doktorandskú prácu (PhD.)
Branné organizácie v Československu (so zreteľom na
Slovensko), ktorá knižne vyšla v roku 2001. Monografia
analyzuje činnosť provládne a opozične orientovaných
branných organizácií v priebehu dvoch desaťročí me-
dzivojnového obdobia v Československu.

V doktorandskom štúdiu pokračoval PhDr. Vladimír
Segeš na získanie vedeckého titulu PhD. V nasledujú-
com roku (2002) do externého doktorandského štúdia
vstúpili ďalší pracovníci: PhDr. Igor Baka, Mgr. Zoltán
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spoločný zborník štúdií, príspevkov slo-
venských a maďarských vojenských his-
torikov z medzinárodnej vedeckej kon -
ferencie „armáda. Mesto, spoločnosť od
15. storočia do roku 1918”  zostavili PhDr.
Vojtech Dangl, csc. a Prof. jános Varga.
Bratislava 2002 

Monografia: Branné organizácie
v Československu 1918 – 1939,
autor kpt. Mgr. Miloslav Čaplovič.
Bratislava 2001 

Zborník príspevkov z vedeckej konfe-
rencie „slovensko vo vojnách a v konf-
liktoch v 20. storočí” zostavili PhDr.
Michal Štefanský, csc. a Dr. imrich
Purdek. Bratislava 2003



Katreba a Mgr. Alexander Maskalík. Vedecký titul DrSc.
obhájil PhDr. Marián Hronský, CSc. publikovanou mo-
nografiou Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920, ktorá
najskôr vyšla v slovenskom jazyku a neskôr aj v anglic-
kom preklade. Problematiku slovenského vojenského
letectva rozvinul mjr. PhDr. Peter Šumichrast vo viace-
rých publikáciách, ktoré knižne vyšli v rokoch 2001 –
2004.

V tradícii organizovať vedecké konferencie za účasti
historikov z rôznych inštitúcií VHÚ pokračoval aj v roku
2002. Z vedeckej konferencie v októbri 2002 editori
PhDr. Michal Štefanský, CSc. a Dr. Imrich Purdek zo-
stavili zborník zložený z 15 štúdií pod názvom Slovensko
vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí. Štúdie zborníka
analyzujú geostrategický význam územia Slovenska z
hľadiska jeho účasti vo vojnách a konfliktoch v 20. sto-
ročí. Najdlhším obdobím potenciálnych vojen a konflik-
tov bola studená vojna, ktorej je tiež v zborníku veno-
vaná pozornosť.

V nasledujúcich rokoch od projektu vojen a konfliktov
sa odvíjali ďalšie samostatné projekty. PhDr. Igor Baka
spracovával problematiku účasti Slovenska na vojne
proti Poľsku v širších súvislostiach zahraničného a vnú-
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torného vývoja, ako aj na prameňoch domácej a za-
hraničnej proveniencie. Niekoľkoročný výskum tejto
problematiky bol v roku 2006 zavŕšený vydaním mo-
nografie Slovenská republika a nacistická agresia proti
Poľsku.

OVHV aj naďalej bol garantom rozvoja a tvorby vo-
jenskej symboliky v rámci rezortu ministerstva obrany,
najmä v uplatňovaní zásad a princípov pomocných vied
historických, a to heraldiky, faleristiky a vexilológie.

Monografia PhDr. igora Baku, PhD. „slovenská republika a
nacistická agresia proti Poľsku”. Bratislava 2006, Varšava
2006

PhDr. igor Baka, PhD. (vpravo), autor  knihy, pri jej slávnostnej
prezentácii v slovenskom kultúrnom inštitúte vo Varšave
19. októbra 2006. V strede doc. PhDr. jozef Bystrický, csc.
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Práve v priebehu nasledujúcich rokov, keď Rada pre vo-
jenskú symboliku, zložená z popredných odborníkov,
riešila celý rad otázok týkajúcich sa vojenských sym-
bolov. Dr. Imrich Purdek pripravil v spolupráci s ďalšími
externými spolupracovníkmi (prof. PhDr. Pavol Kollár,
CSc., Dr. Peter Zelizňák, doc. PhDr. František Škvrnda,
CSc. a PhDr. Ivan Gosiorovský) publikáciu Vojenská sym-
bolika Slovenskej republiky (vojenské zástavy, rovnošaty,
hodnosti, vyznamenania, znaky a odznaky). Originálna
publikácia, prvá tohto druhu s ilustráciami, prispieva
ku komplexnému poznaniu Ozbrojených síl SR doma i
v zahraničí.

V roku 2002 vznikli nové projekty s dlhodobým zá-
merom výskumu. Možno spomenúť prípravu dokumen-
tov Pramene k vojenským dejinám od najstarších čias po
súčasnosť. Odchod dvoch vedeckých pracovníkov PhDr.
Vojtecha Dangla, CSc. a PhDr. Mariána Hronského,
DrSc. z VHÚ zmenili zloženie autorského kolektívu pre
prípravu dokumentov z dejín stredoveku a novoveku.
S dlhodobým zámerom bol založený projekt o dislo-
kačnom prehľade armády na Slovensku. V dôsledku od-
chodu ďalších pracovníkov z VHÚ (doc. PhDr. Jozefa
Bystrického, CSc., PhDr. Jána Korčeka, CSc., a pplk. Dr.
Miloslava Púčika, CSc.) došlo aj k zmenám v autorskom
kolektíve pre prípravu V. a VI. zväzku vojenských dejín.
Autorský kolektív bol doplnený novými internými a ex-
ternými pracovníkmi.

Personálne presuny nastali aj na funkciách riadiacich
pracovníkov.

Koncom roka 2003 a následne v roku 2004 OVHV rie-
šil významnú úlohu v rámci projektu Osobnosti česko-

slovenského vojenského odboja v rokoch 1939 - 1945.
Prípravu obsiahleho biografického slovníka v spolupráci
s Vojenským historickým ústavom v Prahe za slovenskú
časť koordinoval mjr. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. (vte-
dajší riaditeľ OVHV). Do publikácie o osobnostiach vo-
jenského odboja autori zaradili heslá osobností, ktoré
mali rozhodujúci vplyv na organizovanie, fungovanie a
bojové nasadenie – bojovú a odbojovú činnosť v čs. jed-
notkách a spojeneckých armádach. Priekopnícka práca
o osobnostiach domáceho a zahraničného odboja bola
oficiálne ocenená v Čechách a na Slovensku.

Stredovekému vojenstvu so zreteľom na Slovensko
bola venovaná monografia PhDr. Vladimíra Segeša, PhD.
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krst knihy „Vojenské osobnosti československého odboja
1939 – 1945” ministrom obrany Čr karlom kϋnhlom (v stre -
de) za asistencie mjr. Mgr. Miloslava Čaploviča, PhD. (vľavo),
vedúceho slovenského  autorského kolektívu a PhDr. jiřího
rajlicha (vpravo), vedúceho českého autorského kolektívu.
Praha,  5. máj 2005

Publikácia „Vojenská symbolika slo -
 venskej republiky” autorov Dr. im -
ri cha Purdeka, Dr. Petra Zeliz -
ňáka a kol. Bratislava 2006 

spoločný česko-slovenský biografický slovník Vo-
jenských osobností československého odboja 1939
– 1945   

Monografia PhDr. Vladimíra se-
geša, PhD. „Od rytierstva po žold-
nierstvo”. Bratislava 2004
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Od rytierstva po žoldnierstvo. Ide o širšie koncipovanú
prácu z histórie vojen, dejín vojenského umenia, vývoja
organizácie ozbrojených síl s ich právnym systémom
spolu s dejinami vojenskej techniky a vojenského my-
slenia v období od roku 1301 do roku 1526. Po meto-
dickej, obsahovej, jazykovej a štylistickej stránke je mo-
nografia V. Segeša spracovaná na kvalitatívne vysokej
úrovni.

OVHV v roku 2004 pripravil vedeckú konferenciu pod
názvom Karpatsko-duklianska operácia - plány, realita,

výsledky, z ktorej v nasledujúcom roku editori mjr. Mgr.
Miloslav Čaplovič, PhD., a Mgr. Mária Stanová pripravili
knižné vydanie zborníka. Pracovníci sa tiež podieľali na
obsahovom zabezpečení konferencie SNP 1944 – súčasť

európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej sve-
tovej vojny. Mjr. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. na kolek-
tívnej monografii vydanej Historickým ústavom SAV
pod názvom Slovensko v Československu 1918 – 1939.
Na tvorbe dokumentov publikácie Letka 13 v dokumen-
toch a obrazoch mali podiel pplk. PhDr. Peter Šumi-
chrast, PhD., a doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

V roku 2005 sa VHÚ prezentoval troma monogra-
fiami. Obsiahla publikácia autorov ( J. Bystrický, M. Ča-
plovič, I. Purdek, J. Štaigl) Ozbrojené sily Slovenskej re-
publiky História a súčasnosť 1918 – 2005 v slovenskom
a anglickom jazyku s bohatými ilustráciami a fotogra-
fiami patrí k prehľadným a prácam na reprezentatívne
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Zborník príspevkov z vedeckej konferencie „karpatsko-du-
klianska operácia – plány, realita, výsledky”, editori 
mjr. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. a Mgr. Mária stanová.
Bratislava 2004

Publikácia „Letka 13”, autori pplk. PhDr. Peter  Šumichrast,
PhD.  a doc. PhDr. jozef Bystrický, csc. Bratislava 2004Genmjr. ing. Ľubomír Bulík, csc., náčelník GŠ Ozbrojených

síl sr pri slávnostnej prezentácii  knihy autora PhDr.
Vladimíra segeša, PhD., „Od rytierstva po žoldnierstvo”.
Bratislava, klub MOsr, 13. december  2004   

Obr. vľavo: publikácia „Ozbrojené sily slovenskej republiky.
História a súčasnosť 1918 – 2005”, autori doc. PhDr. jozef
Bystrický, csc., mjr. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., Dr. im -
rich Purdek a PhDr. jan Štaigl, csc. Bratislava  2005. Obr.
vpravo: druhé doplnené vydanie, Ozbrojené sily slovenskej
republiky. História a súčasnosť, 90. rokov 1918 – 2008. Bra-
tislava 2008
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účely. Jej slávnostným prezentovaním v rámci Dňa
ozbrojených síl na MO SR sa spustila tradícia pracoviska
vydať pri príležitosti tohto významného Dňa publikáciu,
ktorá dôstojne reprezentuje armádne zložky v minulosti
a približuje ich kontinuitu v súčasnosti. Druhé vydanie
(vyšlo v roku 2008) doplnil Dr. Imrich Purdek o proble-
matiku vývoja v rokoch 2006 – 2008. Téma vojenské
letectvo na Slovensku počas 2. svetovej vojny je stálym
vedeckým záujmom pplk. PhDr. Petra Šumichrasta,

PhD., ktorý v roku 2005 vydal spolu s Anďalom publi-
káciu „Letov Š-328 a Š-528”.

Monografia PhDr. Vladimíra Segeša, PhD. Prešporský
pitaval populárno-vedeckou formou približuje krimina-
litu v stredovekej Bratislave, jej podoby a trestanie.

V roku 2006 sa prvýkrát v Bratislave konala medzi-
národná konferencia Pracovnej skupiny vojenskej his-
tórie Partnerstva za mier (PfP). Konferenciu pripravil
Vojenský historický ústav v Bratislave spolu s francúz-
skym ústavom Service Historique de la Défance
Château de Vinncennes. Editori M. Čaplovič, M. Sta-
nová, A. Rakoto z konferencie pripravili zborník pod
názvom Exiting War. Post Conflict Military Operations
(2007). Zborník okrem príhovoru ministra obrany SR 
a záveru Colonela/plukovníka francúzskej armády 
F. Gueltona obsahuje 30 štúdií vedeckých pracovníkov
z 19 krajín.

Pplk. PhDr. Peter Šumichrast, PhD. a jozef anďal, publikácia
Letov  Š-328 a Š-528. Bratislava 2005

Monografia PhDr. Vladimíra segeša, PhD. „Prešporský pi-
taval”. Bratislava 2005

slávnostná prezentácia knihy „Ozbrojené sily slovenskej
republiky. História a súčasnosť 1918 – 2005” dňa 22. sep -
tembra 2005 na oslavách Dňa Ozbrojených síl sr. Zľava:
generál ing. Milan cerovský, genplk. v. v. ing. imrich an-
drejčák, minister obrany sr ing. juraj Liška, doc. PhDr.
jozef Bystrický, csc., a genpor. ing. Ľubomír Bulík, csc.

Zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej  konferencie Pra-
covnej skupiny pre vojenskú históriu (MHWG) Partnerstva
za mier (PfP) „exiting War. Post conflict Military Operations”.
editori: mjr. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., Mgr. Mária
stanová a andré rakoto. Bratislava 2007
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Prijatie účastníkov 6. medzinárodnej konferencie MHWG
na Ministerstve obrany sr genpor. ing. Ľubomírom Bulíkom,
náčelníkom GŠ Ozbrojených síl sr (vpravo), ktorý odovzdal
niektorým účastníkom vojenské vyznamenania udelené mi-
nistrom obrany sr. na obr. plukovník francúzskej armády
Frederic Guelton  (v strede)  ďakuje za ocenenie. Druhý
sprava doc. PhDr. jozef Bystrický, csc. Bratislava, klub
MO sr, 6. apríl 2006           

Z poverenia ministra obrany sr 6. medzinárodnú konferenciu
Pracovnej skupiny pre vojenskú históriu (MHWG) Partnerstva
za mier (PfP) otváral ing. Oliver Paradeiser, vedúci služobného
úradu Ministerstva obrany sr. Bratislava, hotel tatra,
4.  apríl 2006 

spoločná fotografia účastníkov 6. medzinárodnej konferencie
MHWG pri návšteve Múzea snP. Banská Bystrica, 5. apríl
2006     

Pohľad na predsedajúcich 6. medzinárodnej konferencie
genmjr. v. v.  ing. svetozára naďoviča (vľavo) a plukovníka
francúzskej armády Frederica  Gueltona. Bratislava, 
4. apríl 2006

Pohľad na účastníkov 6. medzinárodnej konferencie MHWG.
Bratislava, hotel tatra, 4. apríl 2006 Pohľad na účastníkov 6. medzinárodnej konferencie MHWG

pri prijatí na Ministerstve obrany sr genpor. ing. Ľubomírom
Bulíkom, csc., náčelníkom GŠ Ozbrojených síl sr. Bratislava,
klub MO sr, 6. apríl 2006
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V tom istom roku 2006 OVHV začal riešiť nový projekt
Slovenská vojenská generalita 1918 – 2009, ktorého
hlavný riešiteľom bol PhDr. Jan Štaigl, CSc. Projekt, do
ktorého boli zapojení všetci vedeckí pracovníci OVHV,
a predpokladal vypracovanie okolo 260 biografických
hesiel armádnych slovenských generálov od vzniku Čes -
koslovenskej republiky v roku 1918 do súčasnosti. Vý-

Pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ VHú a jeden zo
spoluautorov publikácie, pri jej uvádzaní do života na sláv-
nostnom zhromaždení v klube MO sr

Pohľad na účastníkov slávnostného zhromaždenia osláv
Dňa Ozbrojených síl sr. Bratislava, klub MO sr, 22. sep-
tember 2009

V rámci osláv Dňa Ozbrojených síl sr bola 22. septembra
2009 slávnostne prezentovaná kolektívna publikácia pra-
covníkov OVHV a externých autorov pod vedením PhDr.
jana Štaigla, csc. na obr. na stole pripravená publikácia a
v zadnej časti repliky šiestich bojových zástav útvarov čs.
légií a čs. armády z rokov 1914 – 1945. Bratislava, klub MO
sr, 22. september 2009     

slávnostná prezentácia knihy „Generáli. slovenská vojenská
generalita 1918 – 2009”. jaroslav Baška (vpravo), minister
obrany sr a generál ing. Ľubomír Bulík, csc. (vľavo),
náčelník GŠ Ozbrojených síl sr. Pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič,
PhD. v strede. Bratislava, klub MO sr, 22. september 2009  
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stupom bola publikácia, ktorá obsahuje 258 biografic-
kých portrétov slovenskej vojenskej generality od roku
1918 do roku 2009 a bola slávnostne v rámci osláv Dňa
Ozbrojených síl SR pokrstená.

Vojenské dejiny Slovenska v roku 2007 obohatili tri
významné publikácie. V prvom rade treba uviesť dlhšie
pripravované Vojenské dejiny Slovenska VI. zv. 1945 –
1968 od autorov J. Štaigla a M. Štefanského. Vydanie
VI. zväzku predstavovalo významný čin autorský i vy-
davateľský, lebo v ucelenej a reprezentatívnej podobe
sa v monografii predstavili texty, ktoré prekonali do-
vtedajšie poznanie. Kniha je doplnená prílohami o hod-
nostnom označení, dislokačnom prehľade a čestných
názvoch vojenských útvarov.

Kniha Slovensko. Vojenská kronika od autorského ko-
lektívu pracovníkov VHÚ pod vedením PhDr. Vladimíra
Segeša, PhD., je prehľadom najdôležitejších vojenských
udalostí a medzníkov v dejinách Slovenska a Slovákov
od praveku po súčasnú Slovenskú republiku s profesio-
nálnou armádou, ktorá sa podieľa na zabezpečovaní
mieru a stability vo svete. Vojenská kronika je prvou
prácou tohto druhu v slovenskej historiografii. Bohaté
ilustrácie, dobové zobrazenia, fotografie, a v prílohe aj
hodnostné označenie, podávajú ucelený pohľad o vo-
jenskej histórii Slovenska. V septembri 2009 bola uve-
dená publikácia vydaná v anglickom jazyku, ako pre-
zentácia Slovenska k neformálnemu stretnutiu
mi nistrov obrany členských krajín NATO, ktoré sa usku-
točnilo 22. – 23. októbra 2009. 
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slávnostná prezentácia kolektívnej publikácie vedeckých
pracovníkov VHú – „slovensko. Vojenská kronika” na novo-
ročnom zhromaždení na Ministerstve obrany sr, január
2008. František kašický (pri mikrofóne), minister obrany
sr, druhý sprava ján richter, poslanec nr sr, podpredseda
výboru pre obranu a bezpečnosť, PhDr. Vladimír segeš,
PhD. (v strede s knihou), vedúci autorského kolektívu            

Prezentácia knihy – Vi. zväzku Vojenských dejín slovenska
1945 – 1968 na slávnostnom zhromaždení pracovníkov Mi-
nisterstva obrany sr a príslušníkov GŠ Ozbrojených síl sr.
Zľava: František kašický, minister obrany sr, PhDr. Michal
Štefanský, csc., PhDr. jan Štaigl, csc., a generál ing.
Ľubomír Bulík, náčelník GŠ Ozbrojených síl sr. Bratislava,
klub MO sr, 22. september 2007     

Vi. zväzok Vojenských dejín slovenska 1945 – 1968, autori
PhDr. jan Štaigl, csc., a PhDr. Michal Štefanský, csc. Bra-
tislava, január 2007  

„slovensko. Vojenská kronika”  –  PhDr. Vladimír segeš,
PhD. a kolektív. na obr. vľavo  vydaná v slovenskej jazykovej
mutácii v roku 2007, na obr. vpravo v anglickom preklade
doplnená až do októbra 2009  
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Laudácia na počesť PhDr. Vojtecha Dangla, CSc.,
ktorý sa v apríli 2007 dožil sedemdesiatky, bola zároveň
aj obhliadnutím sa za minulosťou Vojenského historic-
kého ústavu. Vojtech Dangl patril k jeho najstarším pra-
covníkom (od roku 1970) a významnou mierou prispel
k realizácii viacerých vedeckých zámerov a projektov,
medzi ktoré nepochybne patrí vydanie štyroch zväzkov
Vojenských dejín Slovenska a autorský podiel na dru-
hom a treťom zväzku. Zborník štúdií pod názvom Miles
Semper Honestus vydaný pri príležitosti jubilea Vojtecha
Dangla, ktorý pripravili Vladimír Segeš a Božena Še-
ďová, je prejavom úcty k jubilantovi a jeho dielu od his-
torikov a priateľov zo Slovenska a Maďarska.

Publikáciu Slovenská republika 1939-1945. Chronoló-
gia najdôležitejších udalostí zostavili PhDr. František
Cséfalvy, CSc., a Ľ. Kázmerová (HÚ SAV) a vydal Histo-

rický ústav SAV (2007). Autori sa pokúsili komplexne
zachytiť dianie na Slovensku formou chronologických
údajov s dôrazom na druhú svetovú vojnu. Frontové
udalosti, rozhodnutia Spojencov i agresora ovplyvnili
aktivitu i osudy obyvateľov na Slovensku. Publikácia
okrem chronologických údajov obsahuje krátke heslá
vojenských predstaviteľov Slovenska v čase vojny, a
menný register na konci práce obsahuje zoznam vý-
znamných politických a vojenských predstaviteľov.
Chronológia, na ktorej sa významnou mierou podieľal

František Cséfalvay, je originálnym dielom o druhej sve-
tovej vojne.

Po viacerom preskupení autorského kolektívu a do-
kompletizovaní textov František Cséfalvay a kolektív
(spoluatori Igor Baka, Zoltán Katreba, Tomáš Klubert,
Ján Korček, Pavel Šimunič, Václav Štefanský) pripravili
do tlače monografiu Vojenské dejiny Slovenska, V. zv.
1939 – 1945, ktorá bola začiatkom roka 2009 slávnostne

III.

Zborník vedeckých príspevkov vydaných pri príležitosti ži-
votného jubilea PhDr. Vojtecha Dangla, csc. Zostavili:
PhDr. Vladimír segeš, PhD. a Mgr. Božena Šeďová. Bratislava
2007    

slovenská republika 1939 – 1945. chronológia najdôležitejších
udalostí. Zostavili PhDr. František cséfalvay, csc., a PhDr.
Ľubica kázmerová, csc. (Hú saV). Vydal Historický ústav
saV, Bratislava 2007

slávnostné odovzdanie knihy jubilantovi PhDr. Vojtechovi
Danglovi, csc. (vpravo) PhDr. Vladimírom segešom, PhD.
Bratislava, zasadačka VHú 3. máj 2007

Bývalé kolegyne a kolegovia  na slávnostnom stretnutí s ju-
bilantom PhDr. Vojtechom Danglom, csc. (mimo záber)
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uvedená na knižný trh. Piaty zväzok vojenských dejín
Slovenska analyzuje vývoj od vzniku slovenského štátu
(Slovenskej republiky) v marci 1939 do jeho zániku a
konca druhej svetovej vojny na európskom kontinente
v máji 1945. 

Autori zväzku nemali ľahkú úlohu s dokončením práce
z viacerých príčin. Okrem už spomenutých zmien v au-
torskom kolektíve dôležitú úlohu zohrali aj ďalšie sku-
točnosti, a, najmä tá, že v poslednom období sa objavili
protichodné interpretácie charakteru režimu sloven-
ského štátu, domáceho a zahraničného odboja, a,
hlavne, Slovenského národného povstania v roku 1944,
politických a vojenských koncepcií na konci vojny a za-
členenia Slovenska do povojnovej Československej re-

publiky. Dlhoočakávané dielo piateho zväzku vojenských
dejín sa usiluje triezvym spôsobom bez ideo  logic kých
nánosov minulej i súčasnej doby podať objektívny obraz
o Slovensku v čase druhej svetovej vojny.

Monografia PhDr. Michala Štefanského, CSc., Stu-
dená vojna. Slovensko 1946 – 1954 je svojím obsahom
prvou prácou v slovenskej historiografii, ktorá z hľadiska
metodického prístupu a na základe pramenného ma-
teriálu domácej a zahraničnej proveniencie analyzuje
fenomén studenej vojny vo viacerých rovinách. Vo-
jenské otázky a militarizácia studenej vojny patria v
monografii medzi kľúčové otázky.
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III.

V. zväzok Vojenských dejín slovenska 1939 – 1945, autori:
PhDr. František cséfalvay, csc. a kolektív. Bratislava,  2009   

Monografia PhDr. Michala Štefanského, csc. „studená
vojna. slovensko  1945 – 1954.” Bratislava 2008

Prezentácia knihy – V. zväzku Vojenských dejín slovenska
na slávnostnom novoročnom zhromaždení pracovníkov Mi-
nisterstva obrany sr a príslušníkov GŠ Ozbrojených síl sr.
V strede Dušan Čaplovič, podpredseda vlády sr, vpravo
jaroslav Baška, minister obrany sr). Bratislava, klub MO
sr, 12.  január 2009   

autori V. zväzku Vojenské dejiny slovenska na slávnostnej
prezentácii. Zľava: kpt. PhDr. Zoltán katreba, PhDr. Pavel
Šimunič, csc., PhDr. tomáš klubert, PhD., PhDr. František
cséfalvay, csc. (vedúci autorského kolektívu) PhDr. igor
Baka, PhD. Bratislava, klub MO sr, 12. január 2009
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Zborník príspevkov z odborného seminára k 110. výročiu
narodenia generála Štefana Jurecha zostavili pplk. Mgr.
Miloslav Čaplovič, PhD. a Mgr. Mária Stanová. Obsahuje
okrem príhovoru veliteľa pozemných síl genmjr. Ing.
Mi la na Maxima a Dr. Jána Stanislava, CSc. z Múzea SNP
v Banskej Bystrici šesť štúdií z dôležitých úsekov jeho
života, vojenskej kariéry a bojovej činnosti počas druhej
svetovej vojny. Súčasťou zborníka je bohatá obrazová
a dokumentačná príloha. Záverečná časť zborníka od
Dr. Imricha Purdeka poskytuje metodický návod a množ -
stvo faktických údajov, ktoré možno využiť v Ozbro -
jených silách SR na pestovanie pokrokových tradícií. 

III.

Zborník dokumentov z odborného seminára k 110. výročiu
narodenia gen. Štefana jurecha. Zostavili pplk. Mgr. Miloslav
Čaplovič, PhD. a Mgr. Mária stanová. Bratislava 2008

účastníci odborného seminára k 110. výročiu narodenia 
gen. Štefana jurecha v priestoroch 
Veliteľstva pozemných síl trenčín, 24. jún 2008 

Genmjr. ing. Milan Maxim, veliteľ Pozemných síl Os sr,
pri otvorení odborného seminára k 110. výročiu narodenia
gen. Štefana jurecha v trenčíne, 24. jún 2008

Odborného seminára sa zúčastnil aj syn gen. jurecha pplk.
v. v. Marcel jurech
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Rok 2008 sa niesol v znamení organizovania mno-
hých vedeckých konferencií i spomienkových stretnutí
z príležitosti tzv. osudových osmičiek, ktorých sa pra-
covníci OVHV aktívne zúčastnili. Frekventované boli na
nich požiadavky aj zo strán mnohých médií.

Obsahovo veľmi zaujímavý a graficky pútavo bol zo-
stavený PhDr. Vladimírom Segešom, PhD., v spolupráci
s Mgr. Boženou Šeďovou zborník príspevkov Neďaleko
od Trenčína... , k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Tur-
nej a bol prezentovaný na medzinárodnej konferencii
k tomuto výročiu v dňoch 1. – 2. augusta 2008 v Tren-
čianskej Turnej, kde odzneli príspevky publikované v
ňom. 

Vývoj Ozbrojených síl SR za posledných pätnásť ro-
kov a ich novodobé tradície vo vojenských misiách v
rôznych častiach sveta približuje reprezentatívna pu-
blikácia kolektívu autorov (J. Lichner, J. Nižňanský, 
I. Purdek, M. Šmida, P. Vitko) pod názvom V službách
vlasti demokracie a mieru. 15 rokov Ozbrojených síl SR
1993 – 2008 s paralelným slovenským a anglickým tex-
tom. Publikáciu dopĺňajú bohaté obrazové ilustrácie a
prílohy a je súčasťou Zlatej edície Ozbrojených síl SR.
Publikácia bola slávnostne prezentovaná v rámci Dňa
Ozbrojených síl SR.
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III.

Zborník príspevkov neďaleko od trenčína... , venovaný k
300. výročiu bitky pri trenčianskej turnej. Zostavili: PhDr.
Vladimír segeš, PhD. a Mgr. Božena Šeďová. Bratislava
2008

kolektívna publikácia pod vedením Dr. imricha Purdeka
(spoluautori: ján Lichner, jaroslav nižňanský, Milan Šmida,
Pavol Vitko) „V službách vlasti, demokracie a mieru. 
15. rokov Ozbrojených síl sr 1993 – 2008”. Bratislava 2008   

PhDr. Vladimír segeš, PhD., pri vystúpení na konferencii k
300. výročiu bitky pri trenčianskej turnej. Za predsedníckym
stolom tretí sprava Daniel Duchoň, štátny tajomník Minis-
terstva obrany sr 

Podpredseda vlády sr Dušan Čaplovič pri slávnostnej pre-
zentácii zborníka na medzinárodnej vedeckej konferencii v
trenčianskej turnej 1. augusta 2008  
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Rokom 2008 VHÚ zavŕšil významnú etapu vo vydá-
vaní zväzkov Vojenských dejín Slovenska. Od vydania
prvého zväzku v roku 1993 prešlo pätnásť rokov. Za
toto obdobie, napriek zmenám v autorských kolektí-
voch, sa podarilo vydať ďalších päť zväzkov, čím obsah
vydaných diel pokryl obdobie od najstarších čias do
roku 1968. V roku 2008 v oddelení historických výsku-
mov VHÚ prebehla diskusia v súvislosti s prípravou pro-
jektu VII. zväzku Vojenských dejín Slovenska 1969 – 1992.

III.

slávnostné zhromaždenie pracovníkov Ministerstva obrany
sr a príslušníkov GŠ Ozbrojených síl sr pri príležitosti osláv
15. výročia vzniku Ozbrojených síl sr na Ministerstve obrany
sr. Bratislava, klub MO sr, 22. september 2008

Vedúci autorského kolektívu Dr. imrich Purdek (pri mikrofóne)
pri oficiálnej prezentácii knihy „V službách vlasti, demokracie
a mieru” na slávnostnom zhromaždení Dňa Ozbrojených síl
sr 22. septembra 2008. na obr. sprava: ján Lichner, jeden
zo spoluautorov, pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ
VHú

kolektív autorov knihy „V službách vlasti, demokracie a
mieru. 15. rokov Ozbrojených síl sr”, sprava: Mgr. Pavol
Vitko, plk. Dr. jaroslav nižňanský, PhD., Dr. Milan Šmida,
ján Lichner, Dr. imrich Purdek. Prvý zľava je riaditeľ Vojen-
ského historického ústavu. Bratislava, klub MO sr, 22.  sep-
tember 2008  

jaroslav Baška (vpravo), minister obrany sr a generál ing.
Ľubomír Bulík, csc. (mimo záberu) pri slávnostnom uvádzaní
knihy, ktorú drží Dr. imrich Purdek. Druhý zľava Mgr. Pavol
Vitko, jeden zo spoluautorov. Bratislava, klub MO sr, 
22. september 2008 
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Mladý kolektív vedeckých pracovníkov, ktorý sa podujal
na túto úlohu, má predpoklady, aby ju zvládol na dobrej
úrovni.

Rok 2009 sa niesol v duchu aktivity pracovníkov
OVHV so zameraním na organizovanie a spoluorgani-
zovanie vedeckých konferencií. Medzinárodná konfe-
rencia Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku
Česko-Slovenska, na ktorej odzneli v III. bloku Armáda
a bezpečnosť v čase zániku ČSR vedecké referáty, a to:
pplk. Mgr. Miloslava Čaploviča, PhD., na tému: Česko-
slovenská armáda medzi Mníchovom 1938 a marcom
1939 s dôrazom na Slovensko; PhDr. Františka Cséfal-
vayho, CSc., Maďarská vojenská účasť pri likvidácii Č-SR
(január  – marec 1939) a doc. PhDr. Jozefa Bystrického,
CSc., Vznik slovenskej armády (marec – máj 1939). Ná-
sledne účasť na konferencii „Okupace, kolaborace, re-
tribuce” organizovanej VHÚ Praha v dňoch 17. – 18. mar -
ca 2009 (účasť: PhDr. Igor Baka, PhD.). 

V apríli 2009 bolo pod redaktúrou Mgr. Márie Stano-
vej zabezpečené vydanie slovenského prekladu Milan
Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej
služby francúzskeho ministerstva obrany. Je to preklad
autentických dokumentov vydaný pri príležitosti 
90. výročia leteckej havárie generála M. R. Štefánika.
Dokumenty obsiahnuté v tejto edícii predstavujú celok
stotridsiatich textov, listov, poznámok, sprievodných
listov, telegramov, správ, cestovných príkazov, služob-
ných rozkazov a zápisov týkajúcich sa vojenskej kariéry
a vojenskej činnosti Štefánika, identifikovaných v ar-
chívoch Historickej služby ministerstva obrany Fran-
cúzskej republiky. Dokumenty sú usporiadané chrono-
logicky, prekladatelia rešpektovali ich pôvodnú formu
a syntaktické a pravopisné zásahy. Uvedená publikácia
bola slávnostne krstená na konferencii organizovanej
Ministerstvom zahraničných vecí SR, HÚ SAV a VHÚ v
dňoch 4. – 5. mája 2009.
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III.

jaroslav Baška, minister obrany sr pri otváracom vystúpení
na medzinárodnej konferencii „Milan rastislav Štefánik v
zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie”.
Bratislava, MZV sr, 4. máj 2009   

Predsedajúci na medzinárodnej vedeckej konferencii „rozbitie
alebo rozpad?...” sprava: Vladimír Galuška, veľvyslanec
Čr v slovenskej republike, PhDr. slavomír Michálek, Drsc.,
riaditeľ Hú saV, pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ
VHú. Bratislava, 10. marec 2009

Pohľad na účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie
„rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-
slovenska 1939”. na obr. doc. PhDr. jozef Bystrický, csc.,
(prvý vľavo) a pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. (v treťom
rade prvý vpravo). Bratislava, Veľvyslanectvo Českej repu-
bliky, 10.  marec 2009 

Milan rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Histo-
rickej služby francúzskeho ministerstva obrany. Bratislava
2009
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V októbri 2009 (5. – 6.) OVHV VHÚ ako hlavný garant
(doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.), v spolupráci SNM –
Múzeom ukrajinskej kultúry, Sekciou pre vojenské de-
jiny Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej
akadémii vied a Klubom vojenskej histórie Beskydy v
priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea
ukrajinskej kultúry vo Svidníku pri príležitosti 65. výročia
Karpatsko-duklianskej operácie uskutočnil medziná-
rodnú vedeckú konferenciu Východné Karpaty 1944.

Zúčastnili sa na nej slovenskí a poľskí historici (ich
kolegovia z Českej republiky a Ruskej federácie zaslali
príspevky, ktoré budú uverejnené v zborníku z konfe-
rencie v roku 2010).

III.

slávnostná prezentácia knihy „Milan rastislav Štefánik v
archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho
ministerstva obrany”. sprava: jeden z jej autorov z Hú saV
Michal kšiňan, jaroslav Baška, minister obrany sr, Miroslav
Lajčák, minister zahraničných vecí, Dušan Čaplovič, pod-
predseda vlády sr a Miroslav Minár, moderátor      

Pohľad na účastníkov medzinárodnej konferencie „M. r. Šte -
 fánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historio-
grafie”. Prvý rad sprava: Daniel Duchoň, štátny tajomník
MO sr, jiří Padělek, námestník ministra obrany Čr, genmjr.
ing. Peter Vojtek, náčelník ŠbPeM GŠ Ozbrojených síl sr,
genmjr. Milan Maxim (veliteľ Pozemných síl Os sr). Brati-
slava, 4. máj 2009 

Pohľad na účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie
„Východné karpaty 1944”, ktorá sa konala 5. – 6. októbra
2009 vo svidníku  

Pplk. PhDr. Peter Šumichrast, PhD. pri vystúpení s referátom
na medzinárodnej vedeckej konferencii „Východné karpaty
1944”. svidník, 5. október 2009 
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OVHV v stanovovaní hlavných smerov v plánovacom
procese vedeckej činnosti a pri určovaní obsahu vedec-
kých projektov vždy vychádzal z daného stupňa vedec-
kého poznania hlavných vedeckých problémov. Za celé
obdobie svojej existencie zabezpečoval kontinuitu his-
torického výskumu a vedeckého spracovávania vojen-
ských dejín Slovenska. Za prioritu vedeckej činnosti po-
važoval realizáciu hlavného projektu Vojenských dejín
Slovenska od najstarších čias po súčasnosť, spracová-
vaniu jednotlivých historických období (I. až VI. zväzok),
ako aj ostatným projektovým a hlavným vedeckým úlo-
hám vyplývajúcim z vedeckovýskumnej činnosti v re-
zorte ministerstva obrany, ostatných orgánov štátnej
správy, ako aj iných, na základe spoločenskej objed-
návky. 

O tom, že spektrum pôsobnosti vojenských histori-
kov je široké, svedčí aj to, že pracovníci OVHV sa tiež
aktívne podieľali na prezentácii a popularizácii výsled-
kov vojenskej historickej vedy v rámci rezortu minis-
terstva obrany, ako aj mimo neho, bohatou pedago-
gicko-osvetovou prácou. Za prioritnú možno považovať
prednáškovú činnosť vo Vojenskej akadémii (Národnej
akadémii obrany maršala Hadika) v Liptovskom Miku-
láši, na úrovni veliteľsko-štábnych kurzov pre vyšších
veliteľov a štábnych dôstojníkov, ako aj v rámci kurzov
vrcholového krízového manažmentu. V tejto oblasti sa
výrazne aktivizovali PhDr. Vladimír Segeš, PhD., PhDr.
Michal Štefanský, CSc., PhDr. Jan Štaigl, CSc., Dr. Imrich
Purdek, pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., doc. PhDr.
Jozef Bystrický, CSc., PhDr. František Cséfalvay, CSc. 

Nemálo času, úsilia, sa venovalo aj zabezpečovaniu
prednášok (predovšetkým Dr. Imrich Purdek a PhDr.
Vladimír Segeš, PhD.) na odborných zamestnaniach
GŠ, ktoré reflektovali najmä otázky rozvoja národných
a vojenských tradícií. 

Na základe požiadaviek GŠ, ako aj jednotlivých veli-
teľstiev, pracovníci OVHV, najmä PhD. Jan Štaigl CSc.,
Dr. Imrich Purdek, PhDr. Vladimír Segeš, PhD. vykoná-
vali v rámci každoročného plánu etickej a vlasteneckej
výchovy prednáškovú činnosť v útvaroch a zariadeniach
Ozbrojených síl SR. 

To, že si vojenskí historici získali seriózny vedecký
kredit v širšom spoločenskom rámci, sa odráža aj na
čoraz frekventovanejšej účasti pracovníkov OVHV v
médiách (rozhlas a televízia), najmä v rôznych diskus-
ných reláciách z oblasti rozvoja vojenskej histórie Slo-
venska. Ich zameranie bolo rôznorodé. Boli to najmä
relácie vysielané slovenským rozhlasom k významným
udalostiam v živote spoločnosti a ozbrojených síl, ako

aj k objasňovaniu niektorých nových poznatkov v roz-
voji slovenskej vojenskej historiografie. Relácie, ako
napr. Kontakty, Pod pyramídou, Popoludnie s rozhlasom
a pod., boli vysielané naživo, čo umožňovalo posluchá-
čom nadviazať bezprostredný kontakt s diskutujúcimi.
V uvedených reláciách sa aktívne zúčastnili PhDr. Vla-
dimír Segeš, PhD., Dr. Imrich Purdek, doc. PhDr. Jozef
Bystrický, CSc., pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. V te-
levíznych diskusných reláciách k významným výročiam,
ako boli otázky týkajúce sa všeobecne problematiky 
2. svetovej vojny, Slovenského národného povstania a
témy Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 vystu-
povali najmä PhDr. Igor Baka, PhD., doc. PhDr. Jozef
Bystrický, CSc., a PhDr. František Cséfalvay, CSc. Záro-
veň printovým médiám poskytovali vedeckí pracovníci,
PhDr. Igor Baka, PhD., PhDr. Marián Hronský, DrSc.,
PhDr. Vojtech Dangl, CSc., PhDr. Vladimír Segeš, PhD.,
PhDr. Michal Štefanský, CSc., pplk. Mgr. Miloslav Ča-
plovič, PhD. a ďalší širokospektrálne informácie týka-
júce sa rozvoja slovenskej vojenskej historiografie,
úrovne a stavu vedeckého poznania v jednotlivých skú-
maných vedeckých problémoch. Zaujímali stanoviská
k rôznym celoarmádnym, iným celospoločenským pro-
blémom, ako aj k významným historickým udalostiam,
výročiam v živote SR a Ozbrojených síl SR. 
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III.

PhDr. František cséfalvay, csc. (v strede) na stanovišti ko-
mentátorov v rozhlase pri oslavách 60. výročia víťazstva
nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny    
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III.

OBRAZOVÉ MOMENTY Z PRACOVNÉHO A SPOLOČENSKO-KULTÚRNEHO ŽIVOTA
ODBORU VOJENSKOHISTORICKÝCH VÝSKUMOV

Zľava: pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. a doc. PhDr.
jozef Bystrický, csc., z VHú, PaedDr. ján stanislav, csc. 
z Múzea snP na odbornom seminári k 100. výročiu narodenia
gen. júliusa noska. tisovec, 6. jún 2007  

Vedecký pracovník OVHV pplk. PhDr. jan Štaigl, csc. (vpravo)
v rozhovore s plk. stefanom Zwolinským, vedúcim výskumným
pracovníkom, členom delegácie Vojenského historického
ústavu ( WiH) z Varšavy. Bratislava 1996

účasť pracovníkov VHú Bratislava na oslavách 90. výročia
vzniku Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti.
PhDr. František cséfalvay, csc. (vľavo) a PhDr. Vladimír
segeš, PhD. (v strede) v rozhovore s maďarským kolegom.
Budapešť, 14.  november 2008

PhDr. igor Baka, PhD. (druhý zľava) na medzinárodnej ve-
deckej konferencii „septembrová kampaň v roku 1939 z
perspektívy 70. výročia”, ktorú zorganizoval Vojenský úrad
historických výskumov (WBBH). Varšava, 10. september
2009

Pracovníci OVHV sa zúčastnili vedeckej konferencie „Preni-
kanie sovietizácie do čs. armády”. Bratislava, 27.  október
2006

Pohľad na účastníkov konferencie „tri veľké výročia česko-
slovenských dejín 1918, 1948, 1968”, ktorú zorganizovala
stredoeurópska vysoká škola v skalici. tretí sprava pracovník
OVHV PhDr. Michal Štefanský, csc. skalica, 2. október
2008 

15  rOkOV VOjenskéHO HistOrickéHO ústaVu (1994-2009)
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III.

Pracovníci OVHV a riaditeľstvo VHú v rámci športového
dňa riaditeľa VHú. sprava: PhDr. jan Štaigl, csc., Mgr. Bo-
žena Šeďová, jana Babošová, Mária Špílová, Hana Lukasová,
Dr. imrich Purdek, Mária kostková, mjr. Mgr. Miloslav Ča-
plovič, PhD., PhDr. František cséfalvay, csc., PhDr. Vladimír
segeš, PhD., kpt. ing. eduard Haríň, PhDr. igor Baka, PhD.
Piešťany, 21. jún 2005     

Pracovníci OVHV prvý zľava:  PhDr. Vladimír segeš, PhD.,
(druhý) PhDr. Michal Štefanský, csc., (štvrtý) PhDr. jan
Štaigl, csc., v rozhovore s prof. PhDr. Pavlom kollárom,
csc., na odbornom zamestnaní VHú. svidník, 28. september
2004

Vedecký pracovník OVHV PhDr. Michal Štefanský, csc. na
svojom pracovisku

PhDr. František cséfalvay, csc., vedecký pracovník OVHV,
služobne jeden z najstarších pracovníkov VHú. na obr. 
v bádateľni Vojenského ústredného archívu. Praha, 16. máj
2007

Odborného metodického zamestnania pracovníkov VHú sa
zúčastnili aj pracovníci OVHV. Piešťany, 24. jún 2005

PhDr. igor Baka, PhD., jeden z mladej generácie vedeckých
pracovníkov OVHV    
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I. ÚLOHY A PÔSOBNOSŤ 
ARCHÍVU

Vojenský historický archív (ďalej len „VHA”) bol ako
súčasť  Vojenského historického ústavu Bratislava (ďalej
len „VHÚ”) zriadený dňom 1. mája 1994 rozkazom mi-
nistra obrany Slovenskej republiky číslo 27 z 26. apríla
1994, a verejnosti bol sprístupnený 3. mája 1995. Dis -
lokovaný bol do posádky Trnava do objektu bývalej
Trnavskej univerzity, dnes Kasární Slovenského národ-
ného povstania. Až do 31. decembra 2002 bol v zmysle
zákona č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších
predpisov archívom osobitného významu. V súlade so
zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
č. 395/2002”), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2003,
sa stal špecializovaným verejným archívom. V systéme
vojenského archívnictva má VHA postavenie koncového
archívu a je metodicky riadený Odborom archívov a re-
gistratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Činnosť VHA sa riadi okrem zákona č. 395/2002 aj
Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré usta-
novenia zákona o archívoch a registratúrach.

IV.

4. VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV

Slávnostné otvorenie VHA v roku 1995

Slávnostné otvorenie VHA 3. mája 1995, vľavo plk. Peter Ši-
mlovič, vpravo PhDr. Peter Kartous, CSc.

Slávnostné otvorenie VHA v Trnave. Zľava doprava: zá-
stupca riaditeľa SEĽUZ MO SR plk. Ing.  Peter Šimlovič, ria-
diteľ VHA pplk. PhDr. Pavel Vimmer,CSc., viceprimátor
mesta Trnavy Ing. Ivan Mička, riaditeľ Odboru archívnictva
a spisovej služby MV SR PhDr. Peter Kartous, CSc., riaditeľ
VHÚ pplk. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., náčelník odde-
lenia GŠ ASR plk. Ing. František Horečný. Trnava, máj 1995
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Základné povinnosti, ktoré VHA plní v súlade s § 7
zákona č. 395/2002, sú nasledovné:
- vykonávať predarchívnu starostlivosť a preberať ar-

chívne dokumenty od ich pôvodcu alebo vlastníka,
- evidovať archívne dokumenty, ktoré prebral, udržia-

vať evidenciu v súlade so skutočným stavom a oz-
namovať zmeny v evidencii,

- ochraňovať archívne dokumenty,
- sprístupňovať archívne dokumenty vrátane vypra-

cúvania archívnych pomôcok,
- vydať bádateľský poriadok,
- umožňovať výkon štátneho dozoru,
- umožňovať prístup k archívnym dokumentom, ar-

chívnym pomôckam a k evidencii archívnych doku-
mentov, ktoré archív prebral,

- vypracúvať program vyhotovovania konzervačných
kópií a o programe informovať Slovenský národný
archív,

- zabezpečovať a zasielať jedno vyhotovenie konzer-
vačnej kópie najvýznamnejších archívnych dokumen-
tov Slovenskému národnému archívu.

Hlavným poslaním VHA je sústreďovať a ochraňovať
vojenskohistorickú dokumentáciu, ktorá je súčasťou
kultúrnohistorického dedičstva Slovenskej republiky,
poskytovať archívne služby pre účely Ozbrojených síl
Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR”), ako aj pre ci-
vilnú verejnosť, kvalifikovane spracovávať a sprístup-
ňovať archívne materiály (spisové celky) pre potreby
vojenskohistorického výskumu. 

VHA ďalej zabezpečuje: 
a) sústreďovanie, uchovávanie, uloženie, ochranu,

ošetrovanie, odborné spracovanie a sprístupňovanie
• písomných archívnych dokumentov (militárií) a iných

foriem záznamov trvalej dokumentačnej hodnoty
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IV.

Pohľad na objekt Kasární SnP V Trnave

Pohľad na objekt Kasární SnP V Trnave

Budovy bývalej trnavskej univerzity, 1928 – 1930

Grundbuchy z rokov 1819 až 1821
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vzniknutých činnosťou vojenských ústredných orgá-
nov, vojenských veliteľstiev a vojenských útvarov, in-
štitúcií a zariadení, ktoré v minulosti mali alebo v sú-
časnosti majú sídlo na území Slovenska, t. j.
rakúsko-uhorskej armády do roku 1918, českosloven-
skej armády v rokoch 1918 – 1939, slovenskej armády

v rokoch 1939 – 1945, československej armády v ro-
koch 1945 – 1992 a Armády SR, resp. OS SR (od roku
1993); 

• archívnych dokumentov, ktoré vznikli činnosťou or-
gánov a osobností prvého a druhého česko-sloven-
ského odboja (1914 – 1918, 1939 – 1945);

IV.

Historický dokument, ktorého obsahom  je text slovenskej
prísahy z roku 1705

Archívny dokument v zbierkach VHA – Prehľad leteckých
nehôd Leteckého pluku 3 za obdobie rokov 1934 až 1938

najstarším archívnym dokumentom, ktorý je uložený vo VHA, je vojenská matrika komárňanskej pevnosti z roku 1621  
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• ďalších písomností, archívnych a špeciálnych zbierok
týkajúcich sa vojenských dejín Slovenska a kmeňo-
vých dokladov vojenských osôb (vojakov a poddô-
stojníkov ročníkov narodenia 1911 – 1920). Okrem
spisovej dokumentácie sem patria vojenské predpisy,
fotografie, vojensko-historické a vojensko-odborné
práce, filmy, mikrofilmy, mapy a rôzne tlačoviny;

b) preberanie z Vojenského archívu-centrálnej registra-
túry Trnava (ďalej len „VA-CR”) spisových fondov a cel-
kov po uplynutí príslušnej lehoty uloženia, uskutočňuje
dohľad nad vyraďovaním registratúrnych záznamov 
v uvedenej registratúre a vo všetkých útvaroch OS SR;

c) rozvíjanie spolupráce s archívmi na území SR, ako aj
medzinárodnej spolupráce s partnerským Vojenským
ústredným archívom v Prahe a so Správnym archívom
Armády Českej republiky v Olomouci, prípadne s vojen-
skými archívmi v ďalších európskych štátoch.

II. VZNIK A VÝVOJ 
VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO

ARCHÍVU

Hoci archív vznikol v roku 1994, svoju činnosť ofi-
ciálne začal až v máji 1995. Za riaditeľa archívu bol vy-
menovaný pplk. PhDr. Pavel Vimmer, CSc. Hneď po
vzniku archívu bolo potrebné personálne dobudovať
archív a vytvoriť organizačno-prevádzkové, materiálne
podmienky pre činnosť archívu.

Pridelené tabuľkové miesta umožňovali riaditeľovi
VHÚ pplk. PhDr. Jozefovi Bystrickému, CSc., prijímať
pracovníkov aj pre archív. Ako prvý nastúpil do archívu
1. júla 1994 PhDr. Arpád Keleneyi. O mesiac neskôr na-
stúpila do archívu ako odborná referentka bývalá dlho-
ročná pracovníčka Západoslovenského múzea v Trnave
Mária Krajčovičová. Onedlho zo Západoslovenského
múzea v Trnave prišla PhDr. Silvia Čordášová, pôvodom
archivárka, ktorá zaujala funkciu zástupcu riaditeľa ar-
chívu. V septembri do archívu prišiel Mgr. Antonín Ko-
nečný. Na zabezpečenie administratívnych a finančno-
hospodárskych úloh bola prijatá Mária Mináriková. V
marci 1995 pribudol pplk. v zál. Jozef Adamec, ktorý
mal dlhoročnú prax ako pracovník Vojenského archívu
– centrálna registratúra Trnava. Uvedená skupina pra-
covníkov s ohromným nadšením a úsilím začala budo-
vať nový Vojenský historický archív. 

V priebehu roka 1994 sa podarilo archív vybaviť no-
vým kancelárskym nábytkom, zabezpečilo sa vybavenie
fotokomory, úprava kancelárií (svojpomocné vymaľo-
vanie a upratanie pracovníkmi archívu) a, hlavne, po-
stavenie regálov atď. 

Prijaté opatrenia smerovali k vytvoreniu čo najlepších
podmienok pre otvorenie archívu a, najmä, jeho sprí-
stupnenie bádateľom a ostatnej verejnosti 3. mája 1995.
Za tým účelom bol vypracovaný bádateľský, organi-
začný a pracovný poriadok. Archív postupne vytvoril
všetky podmienky na zabezpečenie poskytovania slu-
žieb verejnosti či už v oblasti bádateľskej, ale aj v oblasti
výkonu štátnej správy, t.z. vydávanie výpisov, odpisov,
potvrdení a kópií archívnych dokumentov určených na
správne účely, napr. odškodňovanie účastníkov proti-
fašistického odboja, dôchodkové zabezpečenie obča-
nov a pod.
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IV.

Riaditeľ VHÚ plk. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., v rozho-
vore s riaditeľom VHA pplk. PhDr. Pavlom Vimmerom, CSc.,
rok 1997

PhDr. Arpád Keleneyi pri spracovávaní špeciálnych zbierok
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Pred vznikom VHA sa musíme vrátiť ku koncu roku
1992, keď už bolo jasné, že dôjde k vzniku Slovenskej
republiky, následne rozdeleniu Československej ar-
mády, a tým aj k rozdeleniu Historického ústavu čs. ar-
mády, vrátane jeho súčasti Vojenského historického ar-
chívu v Prahe. Tu sa nachádzali archívne dokumenty
pre budúci Vojenský historický archív v Trnave.

Najrozsiahlejším zdrojom archívnych dokumentov
boli archívy bývalej československej armády. Najdôle-
žitejšie vojenské archívy sa nachádzali na území Čiech
a Moravy, konkrétne Vojenský historický archív v Prahe,
Vojenský správní archív v Olomouci a Archív Minister-
stva národnej obrany v Prahe. Na Slovensku bol dislo-
kovaný len Archív vojenskej evidencie osôb v Trnave. 
Z tohto pohľadu Armáda Slovenskej republiky zdedila
v oblasti archívnictva objektívne nevýhodnú pozíciu a
do veľkej miery bola závislá od ústretovosti a spolupráce
s Armádou Českej republiky.

Dňa 10. decembra 1992 námestník ministra obrany
ČSFR pre sociálne a humanitárne veci PaedDr. Igor Ur-
ban vymenoval komisiu na delenie Historického ústavu
Čs. armády. Slovenskú časť komisie tvorili. pplk. doc.
PhDr. Jozef Bystrický, CSc., pplk. PhDr. Ivan Gosiorov-
ský, pplk. PhDr. Václav Štefanský, DrSc., Vladimír Hos-
podár a Dr. Jozef Rodák. O týždeň neskôr, 17. decembra
1992, sa  už v Prahe ukutočnilo prvé rokovanie komisie
za účasti doc. PhDr. F. Janáčka, prom. hist. Ivana Šťo-
víčka, doc. PhDr. Karla Pichlíka, pplk. doc. PhDr. J. By-

IV.

Zamestnanci archívu v roku 1995 zľava z. Mária Krajčovi-
čová, PhDr. Arpád Keleneyi, PhDr. Silvia Čordášová, 
z. Mária Mináriková, Mgr. Antonín Konečný

Referentka Milena Rábarová pri ukladaní archívnych fon-
dov z obdobia Rakúsko-Uhorska

Vojenský vodičský preukaz z obdobia medzivojnovej Česko-
slovenskej republiky (vonkajšia časť)

Vojenský vodičský preukaz z obdobia medzivojnovej Česko-
slovenskej republiky (vnútorná  časť)
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strického, CSc., pplk. PhDr. Ivana Gosiorovského, pplk.
PhDr. Václava Štefanského, DrSc. Na rokovaní bol vy-
pracovaný harmonogram delenia Vojenského historic-
kého archívu a následne predložený zoznam archívnych
fondov, ktoré slovenská strana navrhovala na delimi-
táciu. Zoznam už od októbra 1992 spracovávali pra-
covníci Oddelenia výskumu vojenských dejín Slovenska
v Bratislave (OVVDS) pplk. PhDr. Pavel Vimmer, CSc.,
Mgr. Božena Šeďová, Mgr. Mária Stanová na príkaz ve-
dúceho oddelenia pplk. PhDr. Václava Štefanského,
DrSc.

Prišiel rok 1993, harmonogram sa neplnil, delimitácia
sa odkladala z údajného dôvodu zlých poveternostných
podmienok, situácia bola neprehľadná a nebolo s kým
rokovať. Novým podnetom na ďalšiu aktivitu sa stal
rozkaz č. 2 povereného náčelníka sekcie sociálnych vecí
MO SR zo dňa 26. februára 1993, ktorým bola vyme-
novaná slovenská časť paritnej komisie na realizáciu
archívnej rozluky v zložení: pplk. PhDr. Pavel Vimmer,
CSc., PhDr. Juraj Špiritza, pplk. PhDr. Jan Štaigl, CSc.,
PhDr. Ján Korček. Na delenie bibliografického fondu
bola určená samostatná komisia, jej členkami boli Ag-
nesa Bridová a Mgr. Božena Šeďová. Okrem toho bola

vymenovaná komisia na delenie Vojenského múzea, a
za experta pre delenie kultúrneho dedičstva bol vyme-
novaný pplk. PhDr. J. Bystrický, CSc. Veľmi významnou
skutočnosťou bolo, že sa už konečne začali rokovania
o rozdelení majetku bývalej čs. armády na úrovni dele-
gácií obidvoch ministerstiev. Rokovania postupne pre-
behli v Prahe, Brne a vo Vranove nad Dyjou. Na týchto
rokovaniach sa zúčastňoval zo spomenutej komisie
pplk. PhDr. Vimmer, CSc., a oblasť vojenského múzej-
níctva tu zastupoval mjr. Dr. Peter Turza. Na každom
rokovaní za českú stranu tu bol iný partner, a tak roko-
vania sa vždy začínali od začiatku a v konečnom dô-
sledku sa preťahovali a výsledkovo stagnovali. Situácia
sa obrátila, až keď českú stranu zastupoval riaditeľ  VHA
PhDr. Ivan Šťovíček, CSc.

Výsledkom tejto spolupráce bola delimitácia archív-
nych fondov a zbierok. Prevozy archívnych fondov na
Slovensko sa realizovali v dvoch etapách, prvá z nich v
období apríl až jún 1993. V prvej etape boli prevezené
všetky archívne fondy z obdobia rakúsko-uhorskej ar-
mády do roku 1918 a fondy Slovenskej armády 1939 –
1945. Ministerstvo obrany SR poskytlo na prevoz svoje
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Depozity VHA v Trnave, uloženie vojenských matrík

Fotograf Miroslav Malacký
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autobusy, po piatom prevoze ich využitie zakázalo z
dôvodu, že boli preťažované. V krízovej situácii pomohli
budúci vojenskí múzejníci kpt. Mgr. Peter Kadlec a pplk.
Dr. Peter Turza, ktorí urýchlene zohnali na generálnom
štábe na nasledujúcich šesť prevozov vojenské nákladné
auto s vodičom.  

Pre lepšiu predstavu uvedieme, že z VHA Praha bolo
v prvej etape prevzatých spolu 10 328 archívnych škatúľ
dokumentov, 3 350 pomocných archívnych kníh a 479
vojenských duchovných matrík. Spolu s fondmi boli de-
limitované aj inventáre a súpisy sprístupnených fondov,
evidenčné karty a pomocné kontrolné listy fondov. Z
publikovanej dokumentácie sa prevzali osobné a vecné
vestníky československej armády. Delimitácia sa netý-
kala spisov vojenskej evidencie osôb, ktoré zostali ulo-
žené v miestach ich pôvodného archivovania. Osobné
spisy vojakov a poddôstojníkov bývalej československej
armády s rokom narodenia od 1911, ako aj osobné spisy

dôstojníkov narodených od roku 1905, zostali archivo-
vané na Slovensku. Staršie osobné spisy dôstojníkov
(pokiaľ sa zachovali) a osobné spisy občianskych za-
mestnancov vojenskej správy zostali archivované v Čes -
kej republike.

Po skončení prvej etapy nasledovalo pomerne dlhé
obdobie, keď na českej strane nebola politická vôľa ro-
kovať o ďalšej delimitácii. Delimitáciu fondov spätých
s existenciou československej armády vtedajší minister
obrany Českej republiky odložil. Majetok bývalej čes -
koslovenskej armády bol už v podstate rozdelený, ale
oblasť vojenského archívnictva (spolu s vojenským mú-
zejníctvom) zostala agendou nevyriešených sporov me-
dzi ministerstvami obrany v Bratislave a Prahe. K ar-
gumentom českej strany patrilo, že archívne fondy čs.
armády 1945 – 1989 tvoria jeden celok, ktorý sa nemôže
deliť a tiež, že archívne fondy podľa zákona je možné
delimitovať len do iného archívu, a na Slovensku takýto
archív z právneho hľadiska vytvorený nebol (čo bola v
tom čase pravda).

Posun v otázke delimitácie nastal po dvojročnej pre-
stávke v roku 1996, keď sa pristúpilo k realizácii 2. etapy
delimitácie archívnych fondov z VHA Praha do VHA
Trnava. Ministri obrany oboch štátov, Ján Sitek a Vilém
Holáň, podpísali Protokol o rozdelení archívnych fondov
a spisových celkov československej armády a o ich spo-
ločnom využívaní medzi Ministerstvom obrany SR a
Ministerstvom obrany ČR. Tento zmluvný dokument
riešil tri samostatné okruhy problémov:
– formuloval zásady rozdelenia archívnych fondov z

VHA Praha,
– zásady delimitácie spisových celkov z Vojenského

správneho archívu v Olomouci
– stanovil zásady spoločného využívania dokumentov

bývalej československej armády.
Protokol umožnil realizovať druhú etapu rozdelenia

vojenských archívov, ktorá prebiehala v roku 1996. Vý-
sledkom rokovaní bolo sedem delimitačných prevozov
archívnych dokumentov slovenskej proveniencie. Do
VHA Trnava boli delimitované fondy československej
armády z rokov 1919 – 1939 a z obdobia po roku 1945 
v rozsahu 4 330 archívnych škatúľ a 1 684 pomocných
kníh. Medzi delimitovanými fondmi sa nachádzal aj
fond 1. československej armády na Slovensku z roku
1944, fond Operácia „Banderovci", ako aj rozsiahla
zbierka vojenských duchovných matrík. Delimitované
fondy obsahovali ďalej vyššie aj nižšie vojenské veliteľ-
stvá, útvary, vojenské správne orgány, vojenské školy,
nemocnice, súdy, prokuratúry, väznice, vojenské pod-

IV.

Depozit VHA v Trnave – fondy Hlavného vojenského veliteľ-
stva

Depozit VHA v Trnave s fondmi z obdobia Rakúsko-Uhorska
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niky a mnoho iných zložiek. Fondy prevzaté v roku 1996
tak významne doplnili chýbajúce historické obdobia.

Spolu s archívnymi fondmi bola slovenskej strane
odovzdaná aj ďalšia príslušná dokumentácia, spraco-
vané inventáre a súpisy fondov, evidenčné karty fondov,
pri fondoch vojenských útvarov a zariadení českoslo-
venskej armády po roku 1945 aj pomocné kontrolné
listy. Prevzali sa tiež osobné, vecné vestníky a schema-
tizmy československej armády. Medzi delimitovanými
fondmi sa nachádzala aj rozsiahla zbierka vojenských
matrík.

Záverom možno skonštatovať, že až na nepodstatné
výnimky, sa delimitácia archívnych fondov skončila
úspešne. Dovedna sa v obidvoch etapách v rokoch 
1993 – 1996 realizovalo 18 samostatných delimitačných
prevozov do VHA Trnava. Písomnosti potrebné na pre-
voz administratívne pripravili pracovníci VHA Praha,
vrátane colného vybavenia, a slovenskej strane odo-
vzdali aj všetky archívne pomôcky k delimitovaným
fondom.

Na tomto mieste je potrebné uviesť, že rozdelenie
vojenských archívov z postkomunistických novovznik-
nutých krajín sa podarilo jedine medzi Armádou SR a
Armádou ČR. Bolo to možné len na pozadí celkovej kul-
túrnosti rozdelenia čs. štátu ako celku, ako aj zodpo-
vedného prístupu rozhodujúcich funkcionárov minis-
terstiev, generálneho štábu, Historického ústavu
Armády ČR, VHA Praha a VHÚ Bratislava.

Na ukončenie celého delimitačného procesu z VHA
Praha zostávalo doriešiť dve skupiny fondov, na ktoré
si nárokovali obe strany, a to fondy z obdobia „bojov
na Slovensku” v roku 1919 a fondy z obdobia brannej

pohotovosti štátu v roku 1938. Táto otázka bola dorie-
šená dohodou riaditeľov Vojenského historického
ústavu a riaditeľa Vojenského ústredného archívu Praha
o recipročnej výmene kópií vybraných archívnych do-
kumentov. (V prvej etape bolo vo VHA Praha prekopí-
rovaných 245 škatúľ kópií archívnych dokumentov
fondu „Boje na Slovensku” a „Mobilizácia 1938”. Vo
VHA Trnava zasa recipročne 60 archívnych škatúľ ar-
chívneho fondu „Dočasné vojenské veliteľstvo počas
bojov na Slovensku” a „Banderovci”). Táto dohoda trvá
dodnes, a momentálne je dohodnutá druhá etapa ko-
pírovania.

Okrem toho zostávala otvorená aj otázka získania
vybraných osobných spisov dôstojníkov slovenskej ná-
rodnosti. Zástupcovia VHA sa fyzicky zúčastnili aj na
obsahovom riešení delimitácie spisových celkov. Pplk.
PhDr. Pavel Vimmer, CSc., spolu s pplk. Dr. Petrom Tur-
zom a s českými zástupcami sa zúčastnili na fyzickom
rozčlenení spisových celkov v tých prípadoch, keď tieto
mali dvoch pôvodcov – slovenského aj českého v jed-
nom spisovom celku. Akcia sa realizovala vo Vojenskom
spisovom archíve Olomouc. Obdobným spôsobom
pplk. PhDr. Pavel Vimmer, CSc. a PhDr. Silvia Čordášová,
CSc. rozdeľovali spisové celky vo Vojenskom archíve
Trnava v súvislosti s delimitáciou do Čiech. Okrem de-
limitácie z Českej republiky bola dôležitým zdrojom bu-
dovania VHA archívna zbierka bývalého Oddelenia vo-
jenských dejín Slovenska v Bratislave. Obsahovala veľké
množstvo kópií vybraných dokumentov vojenskej po-
vahy z rôznych domácich i zahraničných archívov,
najmä z Českej republiky, Maďarska a bývalého ZSSR.
Prioritný význam mala aj zbierka fotografií tohto pra-
coviska. VHA prebral spolu 13 583 pozitívov (každý s
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IV.

Riaditeľ VHA pplk. PhDr. Pavel Vimmer, CSc. pri nakladaní
fondov vo VHA Praha v roku 1996

Príloha č. 1 - Počty delimitovaných archívnych fondov v ro-
koch 1993 a 1996
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vlastným negatívom), ktoré získal zbierkovou činnosťou
vojenských historikov a archivárov z iných fotoarchívov,
múzeí alebo od súkromných osôb na Slovensku i v za-
hraničí. Podstatnú časť fotografickej zbierky tvorila do-
kumentácia z obdobia Slovenskej republiky v rokoch

1939 – 1943 (3 640 fotografií). Početnejšie sú aj súbory
fotografií z prvej svetovej vojny, z boja za národné oslo-
bodenie Čechov a Slovákov, z obdobia druhej svetovej
vojny, ako aj z protifašistického odboja.

K ďalším zdrojom, z ktorých VHA prevzal svoje ar-
chívne dokumenty, patrí aj bývalý archív Ústavu mar-
xizmu – leninizmu ÚV KSS v Bratislave. V tomto prípade
išlo o dokumenty zbierkového charakteru s vojenskou
tematikou z obdobia druhej svetovej vojny.

Hlavným zdrojom prísunu nových archívnych doku-
mentov je, a naďalej nepochybne  bude, Vojenský archív
– centrálna registratúra v Trnave, ktorý v súčasnosti
spravuje aj delimitované archívne celky z Vojenského
spisového archívu v Olomouci, obsahujúci písomnosti
vojenských útvarov a zariadení československej armády
dislokovaných na Slovensku po roku 1945. VHA Trnava
prevzal z Vojenského archívu v Trnave zatiaľ osobné
spisy vojakov a poddôstojníkov bývalej československej
armády, ročník narodenia 1911 až 1920. VHA začal pre-
berať z Vojenského archívu tie fondy útvarov a zaria-
dení, ktoré obdobím vzniku patria do Vojenského his-
torického archívu. Ako prvý bol prevzatý najdôležitejší
povojnový fond slovenskej proveniencie – Východný
vojenský okruh Trenčín (roky 1950 – 1970).

Prijatím nového archívneho zákona v roku 2002 vzni-
kol VHA ďalší zdroj pre prísun archívnych dokumentov,
aj to priamo z vojenských útvarov a zariadení OS SR.
Kým dovtedy VHA preberal dokumenty iba z VACR,
ktoré bolo prostredníkom medzi vojenskými útvarmi a
zriadeniami OS SR a koncovým archívom rezortu ob-
rany VHA, v súčasnosti preberá VHA archívne doku-
menty priamo po skončení vyraďovacieho konania z
vojenských útvarov a zariadení.

IV.

Jozef Adamec pri ukladaní kmeňových listov vojakov a pod-
dôstojníkov

Archívny dokument – vojenský vodičský preukaz z obdobia
Slovenskej republiky 1939 – 1945 (vonkajšia časť)

Archívny dokument – vojenský vodičský preukaz z obdobia
Slovenskej republiky 1939 – 1945 (vnútorná  časť)
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V začiatkoch pôsobnosti archívu sa vykonávali čin-
nosti na prvý pohľad neviditeľné, ale o to dôležitejšie
pre vybudovanie archívu a následné archívne spraco-
vanie fondov. Išlo o usporiadanie archívnych fondov a
zbierok, vykonanie ich revízie, spracovanie vnútroar-
chívnej evidenčnej činnosti vo forme prírastkovej knihy
a následne sprievodcu po fondoch a zbierkach.

Problém uloženia archívnych fondov pretrvával v ar-
chíve až do roku 2005, keď bol archív presťahovaný do
Bratislavy, a tento problém odstránený. Pre ilustráciu
treba povedať, že v rozpore so zásadami ochrany ar-
chívnych dokumentov bolo uložených cca 40 % archív-
nych dokumentov.

Po uložení všetkých archívnych fondov bolo potrebné
riešiť otázku kapacity depozitov archívu v Trnave. Už v
tomto čase boli depozity zaplnené na takmer 100 per-
cent a vyvstávala otázka ďalšieho rozvoja archívu. Nové

priestory na vytvorenie depozitov v Trnave už neboli, a
tak sa už v roku 1998 riešila otázka presťahovania ar-
chívu do nových priestorov.

Jedným z riešení bolo aj vykonanie vnútornej skar-
tácie osobných spisov vojakov a poddôstojníkov. Ako
pilotný bol zobraný ročník narodenia 1911. Rozbehnutiu
procesu vnútornej skartácie predchádzalo posúdenie
dôležitosti a využiteľnosti týchto archívnych dokumen-
tov. Osobitne treba pripomenúť, že osobné spisy voja-
kov a poddôstojníkov sú neštandardnými archívnymi
dokumentmi, pretože v tomto fonde sa archivujú z 2/3
spisy občanov iného štátu, Českej republiky. Z tohto
dôvodu boli k diskusii o vnútornej skartácii prizvaní aj
zástupcovia Vojenského historického archívu z Prahy.
Po vzájomných rokovaniach boli stanovené kritériá, na
základe ktorých boli z fondu zachované kompletné iba
kmeňové doklady „historicky zaujímavých” osôb. Po
vykonaní vnútornej skartácie zostalo 48 % z pôvodného
rozsahu kmeňových dokladov vojakov a poddôstojníkov
narodených roku 1911. U ďalších ročníkov kmeňových
dokladov sa vnútorná skartácia aj vzhľadom na nesúhlas
českých partnerov už nerobila.

V rokoch 1995 až 2004 sa objavilo viacero variantov
novej dislokácie archívu, a dokonca uskutočnila rekog-
noskácia viacerých objektov v rôznych kútoch Slo-
venska (spomeňme napr. Lešť, Sabinov), kde priestory
zväčša po zrušených vojenských útvaroch nevyhovovali
podmienkam na uloženie archívnych dokumentov. Pe-
riodicky sa totiž na verejnosť dostávala otázka navrá-
tenia objektu Kasární SNP v Trnave cirkvi, resp. štátu.
Tento objekt pôvodne slúžil ako objekt Trnavskej uni-
verzity (1636 – 1777) a neskôr vojenskému eráru ako
Vojenská invalidovňa (1783 – 1921).
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IV.

Depozit VHA v Trnave – fondy Hlavného vojenského veliteľ-
stva II.

Depozit VHA v Trnave – uloženie kmeňových dokladov vo-
jakov a poddôstojníkov ročníka narodenia 1915

Odborné zamestnanie pracovníkov o kritériách vnútornej
skartácie osobných spisov vojakov a poddôstojníkov v roku
2000
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Stav permanentnej neistoty a otázniky nad budúcou
dislokáciou archívu spôsobovali neustále prevádzkové
problémy. Vzhľadom na možné sťahovanie na budovách
archívu sa vykonávali len havarijné opravy, a všetky
rozvojové projekty archívu boli pozastavené (montáž
mobilných regálových systémov, vybudovanie počíta-
čovej siete atď.).

Ďalším problémom archívu bola personálna otázka.
Od začiatku sa archívu podarilo držať tabuľkový počet
deviatich pracovníkov, neskôr dokonca jedenásť. To-
muto počtu pracovníkov sa len obrovským nasadením
pracovníkov darilo plniť stanovené úlohy. Začiatkom
roka 2003 sa archív ocitol v zložitej situácii. Bolo to spô-
sobené predovšetkým personálnymi zmenami, ktoré
sa uskutočnili k 31. decembru 2002. Kým do roku 2002
disponoval VHA 11 tabuľkovými miestami, po následnej
reorganizácii OS SR sa znížil tabuľkový počet miest na
súčasných 7, čo bol pokles o viac ako 36 %.

Bolo to pre archív nešťastné riešenie, pretože práve
v tomto období archívu rapídne narástlo množstvo úloh,
hlavne v oblasti správnej agendy (pozri kapitola správna
agenda). Druhou veľmi dôležitou úlohou, ktorú musel
archív v tomto období zvládnuť, bolo zosúladenie čin-
nosti archívu so znením zákona č. 395/2002 Z. z. o ar-
chívoch a registratúrach a o doplnení niektorých záko-
nov a Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 628/2002 Z z., ktorou sa vykonávajú niek-
toré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov.

Od 1 . januára 2003 nastala i zmena na funkcii riaditeľa
archívu, pplk. RSDr. Petra Švandu, CSc., 1939 nahradil

vo funkcii Mgr. Peter Kralčák, ktorý bol dovtedy jeho
zástupcom.

Toto dramatické zníženie počtov pracovníkov spô-
sobilo, že VHA sa dostal na hranicu svojej funkčnosti, a

IV.

Odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Vojenský historický archív Bratislava

Slovenský národný archív Bratislava

Štátny archív Prešov

Štátny archív Levoča

Štátny archív Bytča

Štátny archív Banská Bystrica

Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa

Archív mesta Bratislava

4 031

32 805

2 928

3 761

5 356

5 797

4 201

6 230

7

44

9

10

13

11

10

18

Počet uložených bm 
archívnych dokumentov

Počet odborných 
pracovníkov

Názov archívu

Depozity VHA v Bratislave – uloženie fondov MnO SR  
1939 – 1945, ZVV Bratislava 1918 – 1939
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to do takej miery, že plnenie niektorých úloh bolo ob-
medzené až pozastavené, z čoho vyplýva, že VHA má
stále výrazné problémy pri napĺňaní povinností vyplý-
vajúcich zo zákona. Poddimenzovanosť  VHA dokumen-
tuje aj v tabuľke, kde sú uvedené tabuľkové počty od-
borných pracovníkov vo vybraných archívoch v
Slovenskej republike.

Riešenie otázky sťahovania archívu sa neustále vra-
calo až do roku 2004, keď bolo s konečnou platnosťou
rozhodnuté o presťahovaní archívu spolu s Riaditeľ-
stvom VHÚ a Odborom OVHV- VHÚ do nových prie-
storov bývalého archívu Národnej banky Slovenska,
kde sídli aj v súčasnosti. V súlade s Plánom HÚZO VHA
Trnava na VR 2005 sa v januári 2005 začala hlavná etapa
sťahovania Vojenského historického archívu. Sťahova-
nie archívu v roku 2005 bolo veľmi zložitým procesom.
Vzhľadom na záporné stanovisko Veliteľstva logistiky
Trenčín k poskytnutiu prepravných kapacít Distribuč-
ného strediska Multifunkčnej zásobovacej základne Zá-

pad prebiehalo sťahovanie vlastnými ľudskými zdrojmi
a dopravnými prostriedkami Vojenského historického
ústavu Bratislava, konkrétne motorovým vozidlom typu
AVIA 21. Pri ôsmich prevozoch nám svojimi dopravnými
prostriedkami a ľudskými zdrojmi vypomohol Vojenský
útvar Viničné. V závere roka bol pomocou dvoch pre-
pravných spoločností presťahovaný stavebno-ubytovací
materiál a časť kmeňových dokladov vojakov a poddôs -
tojníkov.

Spolu bolo v roku 2005 takmer 30 prevozmi presťa-
hovaných 14 405 archívnych škatúľ archívnych fondov
a zbierok, 10 148 zväzkov kmeňových dokladov vojakov
a poddôstojníkov a 4 708 pomocných kníh. Vojenský
historický archív k 31. decembru 2005 uvoľnil väčšinu
priestorov v Kasárňach Slovenského národného po-
vstania v Trnave a 1. januára 2006 začal svoju činnosť v
nových priestoroch na Krajnej č. 27 v Bratislave. 

V súlade s Plánom Hlavných úloh a základných opat-
rení VHA pracovníci archívu presťahovali špeciálne
zbierky Vojenského historického archívu v priebehu pr-
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IV.

Budova na Krajnej č. 27 v Bratislave, v ktorej sídli VHA
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vých mesiacov roka 2006. Sťahovanie prebiehalo vlast-
nými silami pomocou služobného motorového vozidla
AVIA 21. Na sťahovaní sa podieľali všetci pracovníci ar-
chívu. V súvislosti so sťahovaním bolo vykonaných 
27 prevozov na trase Trnava – Bratislava a späť.

K procesu sťahovania archívu treba poznamenať, že
samotné fyzické presťahovanie archívnych fondov bolo
dovŕšením dlhodobých príprav sťahovania spojených s
prípravou nových priestorov v Bratislave (úprava de-
pozitov, montáž regálov), spracovanie harmonogramu
prevozov s presným rozdelením archívnych fondov a
zbierok do jednotlivých prevozov, spracovanie prehľadu
budúceho uloženia archívnych fondov a zbierok v de-
pozitoch v Bratislave. Všetky opatrenia viedli k tomu,

aby sa každá z takmer 30 000 škatúľ a zväzkov prepra-
vila bez poškodenia z Trnavy do Bratislavy a bola ulo-
žená na správne miesto. Po presťahovaní bolo potrebné
rozložiť všetky regály, ktoré zostali v Trnave. 

Aj touto cestou treba oceniť prácu, ktorú vykonalo
sedem pracovníkov archívu pri sťahovaní archívu z
Trnavy do Bratislavy (pracovníci okrem samotného sťa-
hovania zabezpečovali naďalej vybavovanie správnej
agendy), aby mohol začať od polovice roka 2006 fun-
govať v nových priestoroch štandardným spôsobom a
poskytovať archívne služby v plnom rozsahu.

IV.

Archívne fondy a zbierky VHA v číslach

Počet 
škatúľ

Počet 
zväzkov

Počet
inventárnych

jednotiek

Počet 
pomocných 

kníh
Názov fondov

2 327

1 851

3 959

10 268

335

-

-

376

19 116

-

-

-

-

2 575

11 064

-

-

13 639

-

-

-

-

-

-

8 107

35 041

43 148

2 303

1 193

554

197

-

-

-

-

4 247

Rakúsko-uhorská armáda

Československá armáda 
v rokoch 1918-1939

Slovenská armáda v rokoch
1939-1945

Československá armáda 
v rokoch 1945-1992

Slovenská armáda od roku 1993

Kmeňové listy vojakov 
a poddôstojníkov

Vojenské predpisy

Špeciálne zbierky

Celkový stav k 31. 12. 2008

Dovedna sa vo VHA nachádza viac ako 4 000 bežných metrov archívnych dokumentov, čo znamená, že ak by archív rozložil
svoje škatule a zväzky do jedného radu, jeho dĺžka by bola viac ako 4 km.
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III. ČINNOSŤ ARCHÍVU 
V ROKOCH 1994 AŽ 2008

Vojenský historický archív prešiel za 15 rokov zaují-
mavým vývojom. Jeho činnosť celé toto obdobie naj-
lepšie charakterizuje nasledovných 5 oblastí:

A.) Vyraďovanie a preberanie archívnych 
dokumentov 

Vyraďovacie konanie je veľmi významnou činnosťou
Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V plnom rozsahu
sú do nej zainteresované pracoviská administratívnej
bezpečnosti všetkých súčastí rezortu Ministerstva ob-
rany Slovenskej republiky, s ktorými Vojenský historický
archív úzko spolupracuje a metodicky usmerňuje v ob-
lasti archívnictva. 

Do roku 2002 sa vyraďovacie konanie riešilo v služob-
nom predpise Adm -1-1. Prijatím zákona č. 395/2002 Z.
z. zo 17. mája 2002 o archívoch a registratúrach a o do-
plnení niektorých zákonov bola ukončená platnosť uve-
deného predpisu a v armáde boli vytvorené podmienky
na zavedenie jednotného systému archívnictva v SR. 

Vojenský historický archív sa významne podieľal 
v prechodnom období na príprave registratúrneho
plánu platného pre rezort MO SR. Pracovníci archívu
sa zúčastňovali školení organizovaných MV SR odbo-
rom archívov a registratúr. Následne vykonávali škole-
nia a metodickú pomoc úradom, útvarom a zariade-
niam ministerstva obrany po celej SR pri spracovaní
návrhov na vyradenie predkladaným MV SR, prostred-
níctvom Vojenského historického archívu (194 súčastí
v SR, NATO a mierových misách OSN). V civilnom sek-
tore tú  to činnosť vykonávajú štátne archívy len v okruhu
svojej lokálnej pôsobnosti. 

Pracovníci archívu pri vyraďovacom konaní a meto-
dickom usmerňovaní odbornej archívnej činnosti osob -
ne navštívili pracovisko kancelárie ministra obrany SR,
Stredisko administratívnej bezpečnosti MO SR, Úrad
právnych služieb MO SR, Sekciu ľudských zdrojov MO
SR, Hospodársku správu MO SR, Veliteľstvo vzdušných
síl Zvolen, Vojenské sigint centrum Prešov, Výcvikové
zariadenie Kežmarok, 23. tankovú brigádu Kežmarok,
Vojenský topografický ústav Banská Bystrica, Územnú
vojenskú správu Trnava, 5. základňu opráv ženijného
materiálu v Novom Meste nad Váhom a ďalšie úrady a
útvary vo svojej pôsobnosti. 

Pri vyraďovaní registratúrnych záznamov sa zvláštny
dôraz venoval Stálej delegácii SR pri NATO v Bruseli,

Veliteľstvu mnohonárodnej brigády v Topoľčanoch, Slo-
venskej časti mnohonárodnej brigády v Topoľčanoch,
Výcvikovej základni mierových síl OSN v Nitre, jednotke
KFOR v Kosove a ďalším jednotkám pôsobiacim na mie-
rových misiách v zahraničí. 

V rokoch 2002 – 2004 bolo v celej armáde zastavené
vyraďovanie registratúrnych záznamov. Vzhľadom na
platné zásady byrokratického systému riadenia vzniklo
v podmienkach armády obrovské množstvo písomného
materiálu. Vydaním metodických pokynov riaditeľa BÚ
MO SR vo februári 2005 bolo vyraďovanie registratúr-
nych záznamov obnovené a do vyraďovacieho konania
vstúpili kompletné tri ročníky vytvorených registratúr-
nych záznamov, a ďalšie ročníky s vyšším stupňom le-
hoty uloženia.

Rok 2005 bol zaťažkávacou skúškou pre Vojenský his-
torický archív, lebo veľké množstvá registratúrnych zá-
znamov boli navrhnuté na vyradenie a následné zniče-
nie. V mnohých prípadoch pri odbornom posudzovaní
predloženého návrhu a spracovaní stanoviska pre vy-
danie rozhodnutia MV SR odborom archívov a registra-
túr, boli takto navrhované registratúrne záznamy pra-
covníkmi archívu prehodnotené v zmysle § 2 vyhlášky
Ministerstva vnútra č. 628/2002 Z. z. o archívoch a regi-
stratúrach a o doplnení niektorých zákonov, a boli ur-
čené na odovzdanie do Vojenského historického archívu
na trvalé uloženie, alebo naopak, boli odovzdané na
zničenie, ak nespĺňali kritériá hodnotenia archívneho
dokumentu. Pracovníci archívu sa osobne zúčastňovali
vyraďovacích konaní v rušených útvaroch a zariadeniach.
Konzultačná a poradenská činnosť prebiehala okrem
osobných návštev aj prostredníctvom dostupných spo-
jovacích prostriedkov. Touto činnosťou boli zachránené
pred zničením napr. vyhodnotenia plánov hlavných úloh
a základných opatrení útvarov a zariadení, vytvorené
aj zbierky predpisov a pomôcok platných v armáde ČSR
v rokoch 1945 – 1992 a ďalšie písomnosti dôležité pre
potreby armády, občanov a historikov.

Za posledné tri roky MV SR, odbor archívov a regi-
stratúr bez pripomienok prijal všetky postúpené návrhy
na vyradenie, a príslušnému predkladateľovi bolo vydané
rozhodnutie na vyradenie registratúrnych záznamov.

So vznikom akciových spoločností z bývalých vojen-
ských podnikov pribudla Vojenskému historickému ar-
chívu úloha vyriešiť zotrvanie týchto spoločností vzhľadom
na zameranie výroby v pôsobnosti Vojenského histo -
 rického archívu, a zároveň realizovať spracovanie registra -
túrnych poriadkov a plánov so špecifikami vyplý vajú cimi
z archivovania dokumentov vzniknutých z ich činnosti. 
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Po vyraďovacom konaní Vojenský historický archív
preberá od všetkých úradov, útvarov a zariadení MO
SR na trvalé uloženie dokumenty, ktoré spĺňajú kritériá
hodnotenia záznamov podľa § 2 a 3 vyhlášky MV SR 
č. 628./2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú platné ustano-
venia zákona o archívoch a registratúrach, podľa kto-
rých sú archívnymi dokumentmi. Tieto dokumenty sú
po uložení vo Vojenskom historickom archíve zaradené
do kultúrneho dedičstva SR.

V roku 2005 VHA spracoval 242 odborných posudkov
k návrhom na vyradenie registratúrnych záznamov a
spisov s nimi súvisiacich, v roku 2006 to bolo už 329, a
v roku 2007 až 399, čo predstavuje viac ako 60 %-ný
nárast oproti roku 2005. V roku 2008 bolo vo Vojenskom
historickom archíve spracovaných už 600 odborných

posudkov, čo predstavuje 248 % -ný nárast oproti roku
2005 (pozri graf č. 1).

Zavŕšením vyraďovacieho konania je odovzdanie ar-
chívnych dokumentov do koncového archívu, v prípade
rezortu obrany je ním Vojenský historický archív. V roku
2006 VHA prevzal priamo do vojenských útvarov a za-
riadení OS SR 213 škatúľ archívnych dokumentov, 
v roku 2007 bolo prevzatých 18 škatúľ, 55 zložiek a 
158 ks vojenských predpisov, a v roku 2008 bolo pre-
vzatých 104 škatúľ, 2 525 zložiek a 4 zväzky mikrofišov. 

Agenda spojená s vyraďovaním má od roku 2005,
keď sa nový spôsob vyraďovania uviedol do praxe, stú-
pajúci trend a jej počet sa bude neustále aj vzhľadom
na organizačné zmeny v ozbrojených silách zvyšovať,
a tým sa každoročne zvýši i počet prebratých archívnych
dokumentov.

B.) Sprístupňovanie archívnych dokumentov
Spracovanosť archívnych fondov je jedným z najdô-

ležitejších aspektov správneho fungovania archívu. Od
spracovanosti fondov závisí rýchlosť vybavovania správ-
nej agendy, rovnako ako aj kvalita sprístupňovania ar-
chívnych dokumentov poskytovaných na bádateľni ar-
chívu. V súčasnosti je vo VHA spracovaných cca 12,7 %
archívnych dokumentov (spracovaných je 2 387 archív-
nych škatúľ z celkového počtu 18 790 škatúľ archívnych
fondov).

Keďže výskumní pracovníci sú plne vyťažení vybavo-
vaním správanej agendy a vypracovaním posudkov k
návrhom na vyradenie registratúrnych záznamov, ktoré
musia mať v záujme dodržania zákonných lehôt pred-

IV.

Graf č. 1  Počet vyraďovacích konaní vo 
VHA v rokoch 2005 až 2008

Graf č. 2  Počet vyraďovacích konaní vo VHA v rokoch 2005 až 2008
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nosť, na spracovanie archívnych fondov zostáva veľmi
málo pracovného času. Pri súčasnom tabuľkovom počte
pracovníkov a úloh, ktoré VHA plní, bude spracovanie
zostávajúcich archívnych fondov trvať viac ako 108 ro-
kov (pri predpoklade, že VHA by nesmel v ďalšom ob-
dobí nič preberať, čo nie je možné a podľa našich od-
hadov sa množstvo archívnych dokumentov vo VHA v
najbližších 10 rokoch zdvojnásobí). Vzhľadom na neus-
tály nárast nových archívnych fondov sa preto percento
spracovanosti archívnych fondov bude zrejme, žiaľ, len
a len znižovať. 

C.) Ochrana archívnych dokumentov
Ochrana archívnych fondov a zbierok je jednou z naj-

dôležitejších činností archívu. Už v úvode sú uvedené
niektoré aspekty ochrany archívnych dokumentov, a
to ich správneho uloženia. Táto otázka sa nedarila riešiť
archívu od jeho počiatkov, ale v súčasnosti je táto
otázka vyriešená a archív je umiestnený v účelovej bu-
dove, a archívne dokumenty sú uložené v predpísaných
regáloch. Pravidelne dvakrát týždenne sú sledované
hodnoty teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Zákon určuje prípustnú teplotu v ukladacích priestoroch
v rozmedzí 14 – 18 ºC, a prípustná relatívna vlhkosť
vzduchu je od 45 – 55 %. Na základe výsledkov meraní
klimatických podmienok v depozitoch sú prijímané bez-
prostredné opatrenia. Bez klimatizačnej jednotky v de-
pozitoch je však udržiavanie vhodnej teploty a relatívnej
vlhkosti vzduchu veľmi ťažké.

Súčasťou ochrany archívnych dokumentov je aj vý-
roba konzervačných a študijných kópií archívnych do-
kumentov – digitalizácia archívnych dokumentov. Po
prvotných otázkach ako a čo digitalizovať, sa ukazuje,
že digitalizovať je možné skoro každý formát a médium,
ktoré sa nachádza v archíve – od máp cez listiny až po
rukopisy. S použitím hardwéru a softwéru umožňujú-
cimi zachytenie a prevod originálov do elektronickej
podoby dáva možnosť vzniku tzv. „virtuálneho archívu,
respektíve virtuálnej bádateľne”. Nová technika a tech-
nológia digitalizácie a jej aplikácia v archívoch však vy-
voláva často mnohé nadmerné očakávania a dokonca
istú eufóriu z pohľadu využívateľov archívnych doku-
mentov v tom, že použitie tohto moderného procesu
by malo vyriešiť všetky problémy súvisiace s ochranou,
sprístupňovaním a rýchlym využívaním archívov, a sa-
mozrejme, aj personálnou poddimenzovanosťou ar-
chívu. Stretávame sa niekedy i s názormi z rôznych
strán, ktoré nás presviedčajú, koľko priestoru a perso-
nálu budeme môcť ušetriť tým, že celý archív uložíme

na niekoľko diskov a originály môžeme spokojne zničiť.
Takáto predstava je veľmi zjednodušená a zavádzajúca.
Potrvá totiž veľmi dlho, kým sa podarí všetko zdigitali-
zovať a potom využiť všetky možnosti, ktoré nám
dnešný hardwér a softwér ponúka. Samozrejme, ne-
treba zabudnúť na to, že archívne dokumenty potom
nemožno zničiť a budú uložené v archíve navždy, takže
starostlivosť o ne bude potrebná navždy.

Po zdigitalizovaní (samozrejme i čiastočnom) však
možno sprevádzkovať projekt virtuálnej bádateľne, kde
by sa pomocou internetu bádateľ zoznámil s bádateľ-
ským poriadkom, mohol si prezrieť archívne pomôcky
(inventáre, registre) a podľa toho si vyžiadať konkrétne
signatúry archívnych dokumentov k štúdiu. Potom by
priamo na bádateľni mohol študovať archívny doku-
ment v elektronickej podobe. Originály archívnych do-
kumentov by sa už nedostávali k bádateľom, nebolo
by potrebné s nimi manipulovať, čo ,samozrejme, zvy-
šuje ich ochranu a životnosť. Po vyriešení technickej
otázky súvisiacej s platbou za služby je možné uvažovať
aj o elektronickom sprístupnení archívneho dokumentu.

Od vzniku VHA bola snaha spracovávať evidenciu ar-
chívu výpočtovou technikou tak, aby mohla byť neskôr
prístupná bádateľom po zavedení výpočtovej techniky
v bádateľni, a aby ju bolo možné umiestniť na webovej
stránke VHA a sprístupniť ju tak aj širokej verejnosti. V
takejto forme boli spracované:
• evidenčné listy archívnych dokumentov, archívnych

fondov a archívnych zbierok, 
• dislokačné prehľady uloženia archívnych dokumen-

tov,
• archívne pomôcky – inventáre, súpisy, menné a

vecné registre. 
Uvedená evidencia, ktorá je spracovaná v digitálnej

forme, podstatne zjednoduší prístup bádateľov k ob-
sahu jednotlivých archívnych fondov a zbierok, ale ne-
umožní štúdium archívnych dokumentov bez predlo-
ženia originálu.

Riešením tohto problému je digitalizácia vybraných
archívnych fondov a zbierok, ktorá zabezpečí databázu
údajov obsiahnutých v archívnych dokumentoch, rýchly
a jednoduchý prístup k dokumentom v bádateľni ar-
chívu, alebo aj priamo z webovej stránky archívu. 

Potreba digitalizácie archívnych fondov a zbierok vy-
plýva aj z legislatívnych noriem, ktoré sa týkajú sloven-
ského archívnictva: 

a) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov zo 17. mája 2002 upra-
vuje prístup k archívnym dokumentom v § 12 - Pod-
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mienky prístupu k archívnym dokumentom „Archív
predkladá na štúdium originál archívneho dokumentu
iba výnimočne; kópiu archívneho dokumentu predkladá
vždy, ak a) ide o archívny dokument, ktorý vznikol pred
rokom 1526 ... c) by pri štúdiu mohlo dôjsť k jeho po-
škodeniu alebo možnosti jeho poškodenia.”

b) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 628/2002 Z. z. z 29. októbra 2002, ktorou sa vykoná-
vajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a regi-
stratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v § 17 –
„Druhy ochrany - (1) Ochrana archívnych dokumentov
pred poškodením sa zabezpečuje preventívnou ochra-
nou ... (2) Preventívnou ochranou je ... i) vyhotovenie
konzervačnej kópie archívneho dokumentu a študijnej
kópie archívneho dokumentu.”

Významným impulzom pre digitalizáciu nášho ar-
chívu je Operačný program Informatizácia spoločnosti
(OPIS), ktorý bol schválený vládou SR dňa 6. decembra
2006 uznesením č. 1004/2006 . Program sa má realizo-
vať v rokoch 2008 – 2013. V rámci OPIS bude okrem
iného poskytovaná aj podpora na projekty digitalizácie
archívov a sprístupňovania ich obsahu. 

Inšpiráciu pri príprave procesu digitalizácie sme hľa-
dali predovšetkým v partnerskom Vojenskom ústred-
nom archíve v Prahe, kde bola ich vlastná digitalizačná
linka uvedená do prevádzky v roku 2006. Hlavnou pred-
nosťou tohto riešenia je, že archívne dokumenty ne-
opustia priestory archívu, a do styku s nimi prichádzajú
iba zamestnanci archívu.

Hlavným problémom VHA v procese prípravy a bu-
dúcej možnej realizácie procesu digitalizácie vybraných
archívnych fondov a zbierok je personálne obsadenie
archívu – t. j. vyriešenie otázky „kto to bude robiť?”. Je
to jedna zo základných otázok, na ktorú je treba nájsť
odpoveď pri plánovaní procesu digitalizácie - pozri „Prí-
ručka dobrých postupov” (Good Practice Handbook,
kapitola 2.3), ktorá vznikla v rámci európskeho projektu
MINERVA na pomoc pri príprave a realizácii projektov
digitalizácie. Pri budovaní vlastnej digitalizačnej linky
by bolo potrebné zvýšiť počet zamestnancov minimálne
o dvoch a zabezpečiť nákup základného hardvérového
a softvérového vybavenia. Súčasný počet zamestnan-
cov neumožňuje, okrem spracovania základného zá-
meru, aby sa zamestnanci archívu venovali tomuto pro-
blému mimo ich zvyčajnej pracovnej náplne. 

Jednou z možností riešenia je tzv. outsourcingové
spracovanie archívnych dokumentov, ktorým sa zabez-
pečuje komplexné spracovanie dokumentov od ich od-
vozu na digitalizačnú linku dodávateľa, cez spracovanie

dokumentov až po export papierových i elektronicky
spracovaných dokumentov. Hlavnou výhodou outsour-
cingového spracovania sú relatívne nízke náklady pri
jednorazových alebo občasných akciách, a to hlavne
kvôli ušetreniu nákladov na personál, či obstarávacích
nákladov na hardwérové a softwérové vybavenie. Ne-
výhodou tohto postupu je potreba odviezť archívne do-
kumenty do spracovateľských priestorov dodávateľa.

Treba si položiť otázku: Ktoré archívne fondy VHA je
potrebné digitalizovať? Odpoveďou sú dve možnosti,
archívne fondy bádateľsky najzaujímavejšie a najvyu-
žívanejšie, a druhá cesta je archívne dokumenty, ktoré
sú najcennejšie, resp. najstaršie.

Záujem bádateľov sa sústreďuje predovšetkým na
štúdium archívnych fondov a zbierok z obdobia druhej
svetovej vojny 1939 – 1945, prípadne československej
armády v rokoch 1918 – 1939. Potreba zabezpečenia
ochrany archívnych dokumentov pred poškodením a
sprístupnenie ich obsahu bádateľom, ako aj širokej ve-
rejnosti, nás núti k tomu, aby sme zabezpečili kom-
pletnú digitalizáciu predovšetkým bádateľsky najvyu-
žívanejších archívnych fondov, predovšetkým fond
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1939 – 1945,
Rýchla divízia, Zaisťovacia divízia, Zemské vojenské ve-
liteľstvo Bratislava 1918 – 1938. Nemožno zabudnúť
ani na najstaršie a veľmi cenné archívne dokumenty vo
Vojenskom historickom archíve, ktorými sú vojenské
matriky. To sú archívne dokumenty, ktoré budú určite
prioritne digitalizované. Digitalizácia archívnych doku-
mentov je totiž najlepším spôsobom ako zachovať ich
obsah nasledujúcim generáciám.

D.) Poskytovanie správnych služieb a báda-
teľňa archívu

a.) Správne služby
Správne informácie VHA vydáva vo forme výpisov,

odpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov,
ktoré sú spoplatnené podľa sadzobníka správnych po-
platkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších pred-
pisov (zákon NR SR č. 1/1998 Z. z., zákon nr sr 
č. 232/1999 Z. z., zákon nr sr č. 468/2000 Z. z.).

Archívne dokumenty uložené vo Vojenskom histo-
rickom archíve je možné využiť pri vybavovaní týchto
druhov žiadostí: 
• prehľad výkonu vojenskej služby,
• šetrenie štátneho občianstva, 
• žiadosť o potvrdenie o zajatí v zajateckých a kon-

centračných táboroch, 

IV.
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• žiadosť o potvrdenie o účasti v slovenskom ná-
rodnom povstaní, 

• žiadosti občanov v zmysle zákona 726/2004 Z. z. o
poskytnutí jednorázového finančného príspevku oso-
bám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojen-
ských táborov nútených prác a pozostalým manžel-
kám po týchto osobách,

• žiadosť o vyhľadanie dokumentov k reštitučným
konaniam, 

• žiadosť o potvrdenie doby zamestnania, 
• iné žiadosti. 

Do vybavovania správnej agendy archívu sú zapojení
všetci 7 pracovníci VHA, vrátane riaditeľa archívu. Vzhľa-
dom na veľkú nespracovanosť archívnych fondov 
(86,3 % archívnych škatúľ uložených vo VHA je archívne
nespracovaných), vyhľadanie predmetných archívnych
dokumentov k jednému podaniu zvyčajne trvá niekoľko
dní. Pracovníci vybavujú veľké množstvo agendy, ktorá
im zaberá podstatnú čas fondu pracovného času (pozri
graf č. 3).

Na grafe č. 3 vidieť, obrovský nárast agendy v rokoch
2002 až 2005, keď sa dramaticky znížil tabuľkový počet
pracovníkov, takže agenda dostala prioritu aj na úkor
spracovávania archívnych fondov (pozri graf č. 2).

Vzhľadom na obsah dokumentov a pôsobnosť VHA
sú jeho výstupy poskytované širokému spektru užíva-
teľov, najmä:

a) rezort obrany SR, t. j. vojenské orgány, útvary,
organizácie, inštitúcie a vojenské osoby na služobné

účely, ktorým sa poskytujú informácie o vojenských
osobách z kmeňových dokladov a ďalších prameňov,
faktografické údaje z archívnych materiálov, kópie do-
kumentov a reprodukcie vojensko-historických foto-
grafií určených na zabezpečenie vlasteneckej a etickej
výchovy príslušníkov OS SR a na kultúrno-výchovnú vý-
zdobu vojenských priestorov (napr. budovanie sál cti a
slávy, výrobu dokumentárnych a propagačných filmov
a pod.). Pracovníci VHA spracovávajú tiež informačné
príspevky o fondoch a zbierkach do časopisu Vojenská

história a ďalších vojenských a civilných periodík. 
b) štátne orgány, organizácie a inštitúcie Slovenskej

republiky (najmä Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky).
Poskytujú sa kópie dokumentov, ako aj odborné sta-
noviská potrebné na správne konanie a súdne rozho-
dovanie, reštitúcie, rehabilitácie a odškodňovanie (napr.
príslušníkov pomocných technických práporov alebo
účastníkov protifašistického odboja). VHA poskytuje
Odboru archívnictva a spisovej služby Ministerstva
vnútra SR jeden výtlačok z každého spracovaného in-
ventára archívneho fondu a katalógu zbierky.

c) široká civilná verejnosť SR, t. j. žiadatelia o rôzne
typy potvrdení a informácií  v súvislosti s vlastnou vojen -
s kou službou alebo službou ich príbuzných zajatím, de-
portáciou a pobytom v zajateckom alebo koncentračnom
tábore v Nemecku, vrátane služby osôb prenasledova-
ných z rasových a náboženských dôvodov v pracovných
jednotkách slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945, prí-

15  ROKOV VOJEnSKéHO HISTORICKéHO ÚSTAVU (1994-2009)

IV.

Graf č. 3 Prehľad vybavenej správnej agendy v rokoch 1995 až 2008 
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padne o účasti v protifašistickom odboji. Poskytuje tiež
informácie o vojensko-historických udalostiach, na kto-
rých sa žiadatelia alebo ich príbuzní zúčastnili v rokoch
2. svetovej vojny (rešerše ako platená služba).

d) profesionálni vojenskí a civilní historici a laická ve-
rejnosť prejavujúca záujem o výskum vojenských dejín
Slovenska. Poskytujú sa inventáre, katalógy, kartotéky
a ďalšie archívne pomôcky. Na požiadanie sa predkladá
spisový a zbierkový materiál, vyhotovujú sa kópie ar-
chívnych dokumentov a reprodukcie vojensko-histo-
rických fotografií. Poskytujú sa tiež konzultácie o štruk-
túre a možnostiach využitia konkrétnych archívnych
fondov, archívnych a špeciálnych zbierok. 

e) žiadatelia zo zahraničia, t. j. zastupiteľské úrady
krajín akreditovaných v SR, zahraničné verejné inštitú-
cie, organizácie a fyzické osoby. Zastupiteľské úrady sa
zaujímajú o štruktúru archívnych fondov a zbierok vo
VHA, vybrané dokumenty a zbierkové materiály. Or-
ganizácie a fyzické osoby požadujú najmä kópie archív-
nych dokumentov, informácie o vojenskej službe, účasti
v odboji a pôsobení na Slovensku počas Slovenského
národného povstania. Časté sú najmä požiadavky osôb
prenasledovaných z rasových a náboženských dôvodov
počas vojnovej SR z rokov 1939 – 1945.

b) Bádateľňa

VHA umožňuje štúdium fondov a zbierok vojenskej i
civilnej verejnosti prostredníctvom bádateľne archívu.
Prístup k archívnym dokumentom upravuje zákon NR
SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o do -
plnení niektorých zákonov a Bádateľský poriadok Vo-
jenského historického archívu, ktorý upravuje nazeranie
a štúdium archívnych dokumentov v bádateľni archívu.
Bádateľská verejnosť môže využívať služby archívu 
v pracovných dňoch utorok – štvrtok v čase od 

7,30 – 15 ,30 hod., od 11,00 – 12,00 hod. je obedňajšia
prestávka. Pri vstupe sa bádatelia zapisujú do knihy bá-
dateľských návštev (pozri graf č. 4). Pri prvej návšteve,
prípadne pri zmene témy štúdia vyplnia bádateľský list,
ktorý tvorí súčasť evidencie bádateľov. Žiadateľ v ňom
uvádza aj tému štúdia a vyhlásenie, že informácie z ar-
chívnych dokumentov použije len na účely uvedené v
bádateľskom liste. Na základe štúdia archívnych po-
môcok uvedených v dočasnom sprievodcovi po fondoch
a zbierkach VHA si bádateľ vyberie na štúdium archívny
materiál. Po vyplnení žiadanky na archívny materiál,
ktorá sa podáva dva dni vopred, dostane požadovaný
materiál na štúdium do bádateľne. Bádateľom je v bá-
dateľni k dispozícii príručná časť knižnice. 

Bádatelia môžu na požiadanie nazerať do archívnych
pomôcok a informačných kartoték. Popisy archívnych
fondov a zbierok, ako aj údaje o ich pôvodcoch obsiah-
nutých v úvodoch archívnych pomôcok, sú chránené
autorským právom. Bádatelia môžu v súvislosti so štu-
dijnou témou samostatne využívať v priestoroch bá-

IV.

Bádateľňa VHA v BratislaveBádateľňa VHA v Trnave

Bádateľňa VHA 2 v Trnave  



Vojenský hIstorIcký archíV

83

dateľne aj knihy, časopisy a noviny uložené v bádateľni.
Na požiadanie sa bádateľovi môžu sprístupniť aj doku-
menty, ktoré nemajú listinný charakter, a to prostred-
níctvom technických zariadení (napr. premietacieho
prístroja, prístroja na čítanie mikrofilmov a iných). 

Podľa prevádzkových možností môžu bádatelia vy-
užívať pri štúdiu aj notebook, skener a fotoaparát. Bá-
dateľňa vyhotovuje xerokópie z archívnych dokumen-
tov a prijíma objednávky na fotopráce. Vyhotovovanie
je spoplatňované podľa Cenníka kopírovacích a foto-
grafických prác, ktorý je súčasťou Bádateľského po-
riadku VHA (pozri prílohu č. 2 a č. 3).

Je pochopiteľné, že vo VHA, ako vo všetkých vojen-
ských archívoch vo svete, existujú určité obmedzenia
v prístupnosti k informáciám, a sú presne stanovené
podmienky, ktoré musí bádateľ spĺňať, na základe kto-
rých môže VHA bádateľovi sprístupniť archívne doku-
menty. Podobne ako iné štátne archívy, aj VHA dbá,
aby využívanie dokumentov neohrozilo právom chrá-
nené záujmy súkromných osôb. Informácie v dokumen-
toch, ktoré sa vzťahujú na určitú osobu, sú osobnými
údajmi. Ide najmä o také, ktoré vypovedajú o osobnosti
a súkromí určitej osoby, jej rasovom pôvode, národ-
nosti, o politických postojoch a členstve v politických
stranách a hnutiach, o vzťahu k náboženstvu, o zdraví,
sexuálnom živote a majetkových pomeroch. Bádateľ
môže využívať dokumenty obsahujúce osobné údaje
len vtedy, ak je to v súlade s účelom a témou využívania,

ktorú uvedie v bádateľskom liste, a ak sa preukáže ove-
reným písomným súhlasom žijúcej osoby. Ak nemožno
podmienku súhlasu splniť, môže osobné spisy využívať
len za predpokladu, že sa zachová a ochráni ľudská dô-
stojnosť, osobná česť a dobrá povesť danej osoby. Bá-
datelia, ktorí prichádzajú do styku s dokumentmi ob-
sahujúcimi osobné údaje, sú zaviazaní mlčanlivosťou o
nich a bez súhlasu danej osoby ich nemôžu sprístupniť
iným subjektom, publikovať, alebo ich využívať vo
vlastný prospech.

Podobne ako v iných archívoch aj vo VHA môže bá-
dateľ používať informácie, ktoré získal z dokumentov

iba na účely, ktoré uviedol v bádateľskom liste. Bádateľ
je povinný vo svojich vedeckých alebo iných prácach
uviesť názov archívu i názvy a signatúry dokumentov,
z ktorých vo VHA čerpal. Je tiež povinný oznámiť VHA
bibliografické údaje o svojej publikovanej práci, ktorá
vznikla na základe využívania dokumentov VHA, a po-
slať jeden výtlačok.

Pokles bádateľov v roku 2005 súvisel s tým, že báda-
teľňa bola viac ako pol roka zatvorená v súvislosti so
sťahovaním archívu do Bratislavy. Od roku 2006, keď
už archív pracuje v Bratislave, postupne badať nárast
bádateľov. Bádateľom sú poskytované archívne fondy
a zbierky, súbory vojenskohistorických fotografií, vo-
jenské periodiká, vojenskoodborné a vojenskohistorické
práce, mapy, spomienky vojenských osôb a ďalšie ma-
teriály (pozri graf č. 5).
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Graf č. 4 návštevnosť bádateľne v rokoch 1995 až 2008
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E). Medzinárodná spolupráca
VHA prostredníctvom Komisie pre vojenské dejiny

pri VHÚ MO SR pôsobí vo Výbore pre vojenské archívy
pri Commission Internationale d'Histoire Militaire
(C.I.H.M.). Zástupca archívu aktívne reprezentoval Ar-
mádu SR na medzinárodnom sympóziu vojenských ar-
chivárov, ktoré sa konalo v roku 1996 v Bukurešti a na
zasadnutí výboru vojenských archívov v Prahe roku 1997.

Za účelom doplňovania vlastného fondu retrospek-
tívnych informácií VHA spolupracuje s vojenskými his-
torickými archívmi, ako aj s ďalšími štátnymi archívmi

v zahraničí, ktoré spravujú vojenské historické fondy. 
V duchu Protokolu medzi Ministerstvom obrany SR a
Ministerstvom obrany ČR o rozdelení archívnych fondov
a spisových celkov Československej armády a o ich spo-
ločnom využívaní, VHA spolupracuje s Vojenským
ústredným archívom v Prahe a s jeho súčasťami – Vo-
jenským historickým archívom v Prahe a s Vojenským
správnym archívom v Olomouci. 

Práve s kolegami z Českej republiky má Vojenský his-
torický archív aj vzhľadom na spoločnú minulosť nad-
štandardné vzťahy. Veľmi úzko spolupracuje hlavne 

IV.

Rokovanie s delegáciou z Vojenského ústředního archivu Ar-
mády ČR Praha (zľava: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.,
PhDr. Július Baláž, CSc., plk. Mgr. Josef  Žikeš, Mgr. Peter
Kralčák). Bratislava  

návšteva delegácie z Vojenského ústredného  archívu Ar-
mády ČR Praha (zľava: Mgr. Peter Kralčák, PhDr. Július
Baláž, CSc., plk. Mgr. Josef Žikeš, doc. PhDr. Jozef By-
strický, CSc.), Bratislava

Graf č. 5 Počet predložených archívnych škatúľ a zbierok v bádateľni archívu v rokoch 1995 až 2008
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v oblasti vybavovania správnej agendy občanov oboch
štátov.

VHA sa aktívne podieľa na recipročných alebo štu-
dijných zahraničných cestách, ako aj na prijímaní za-
hraničných návštev, čo umožnilo získať prehľad o me-
tódach a charaktere činnosti vojenských archivárov v

Belgicku, Rakúsku, Maďarsku, Ruskej federácii, Ukra-
jine, Rumunsku, Nemecku a v Českej republike. VHA
sa zaujíma o skúsenosti z organizácie a činnosti všet-
kých zahraničných vojenských archívov, ale dôraz kladie
na približovanie noriem a metód práce s vojenskými
archívmi členských krajín NATO. 

15  ROKOV VOJEnSKéHO HISTORICKéHO ÚSTAVU (1994-2009)
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Výstava kópií slovacikálnych militárií získaných z Ruskej federácie, rok 1998

Výstava kópií slovacikálnych militárií získaných z Ruskej fe-
derácie, rok 1998

Výstava kópií slovacikálnych militárií získaných z Ruskej fe-
derácie. na snímke vpravo riaditeľ VHA pplk. PhDr. Pavel
Vimmer, CSc.,  rok 1998
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IV.

OBRAZOVÉ MOMENTY Z PRACOVNÉHO A SPOLOČENSKO-KULTÚRNEHO ŽIVOTA
VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHÍVU

Exkurzia v Štátnom archíve v nitre v roku 2001. Zľava: An-
drea Mináriková, PhDr. Silvia Čordášová, Iveta Janicová,
PhDr. Arpád Keleneyi, pplk. Dr. Peter Švanda, CSc., Milada
Dekanová, Mgr. Peter Kralčák, Jozef Adamec

Odborné zamestnanie pracovníkov VHA – exkurzia v Archíve
Zboru väzenskej a justičnej stráže v Leopoldove v roku 2000

Odborné zhromaždenie pracovníkov VHÚ v priestoroch Vojenského historického múzea. na obr. v zadnej časti pracovníci VHA.
Piešťany, 21. jún 2005

Pracovníci VHA v Trnave. Sprava:  PhDr. Arpád Keleneyi,
Mária Krajčovičová, PhDr. Silvia Čordášová, Mgr. Antonín
Konečný, pplk. PhDr. Pavel Vimmer, CSc., Milena Rábarová,
Jozef Adanec, Mária Mináriková, pplk. PaedDr. Peter Stri-
ženec. Trnava 1997

Porada riaditeľa VHA pplk. Dr. Petra Švandu, CSc. Zľava:
PhDr. Silvia Čordášová (chrbtom v zábere), riaditeľ, Andrea
Mináriková, PhDr. Arpád Keleneyi (chrbtom v zábere), Mi-
lena Rábarová, Trnava 2000
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IV.

Športový deň riaditeľa VHÚ. Tím VHA pripravený na volej-
balový zápas. Zľava: Andrea Mináriková, Jozef Adamec,
Ing. Milan Ondruš, Dr. Jozef Petráš, Mgr. Peter Kralčák,
Ing. Martin Gabčo. Svidník, 29. september  2004

Spoločná fotografia pracovníkov VHA na športovom dni.
Zľava vpredu: Milena Balcová, Andrea Mináriková; v dru-
hom rade zľava: Mgr. Peter Kralčák, Jozef Adamec,
Ing. Martin Gabčo, Ing. Milan Ondruš, Dr. Jozef Petráš. Smo-
lenice 2004  

Dvojica, sprava: Ing. Peter Krajčírovič a Jozef Adamec pri
nohejbalovom zápase v rámci športového dňa. Piešťany,
22.  jún 2005

V rámci športového dňa v Smoleniciach spoločné pohoste-
nie. Rok 2004

Pracovníci VHA spoločne s pracovníkmi OVHV a na športovom dni riaditeľa VHÚ. Piešťany, 22.  jún 2005  
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Príloha č. 1

PREHĽAD SPRACOVATEĽSKEJ
ČINNOSTI

a) Inventáre, ktoré spracovali pracovníci
VHA Bratislava

„ Fond Ministerstvo národnej obrany Slovenskej re-
publiky 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné
1940-1945- I. časť –1940-1942

„ Fond Ministerstvo národnej obrany Slovenskej re-
publiky 1939-1945, fondové oddelenie spisy dôverné
1940-1945- II. časť –1943-1945

„ Fond Ministerstvo národnej obrany Slovenskej re-
publiky 1939-1945, fondové oddelenie spisy tajné
1939-1944

„ Fond Ministerstvo národnej obrany Slovenskej re-
publiky 1939-1945, fondové oddelenie prezídium
1939-1944 – I. časť

„ Fond Pracovný zbor národnej obrany 1940-1945

„ Fond vzdušné zbrane slovenskej armády 1940-1945
Pracovný zbor národnej obrany 1940-1945

„ Fond gen. Ferdinand Michal Čatloš 

„ Veliteľstvo 4. oblasti Bratislava – roky 1945-1950

„ Fond 2. stíhacia bombardovacia letecká divízia

„ Fond 13. tanková divízia

„ Fond 14. tanková divízia

„ Fond Veliteľstvo VI. zboru

„ Fond vojenské veliteľstvo Košice

„ Orientačný katalóg zbierky vojenských fotografií

„ Orientačný katalóg zbierky vojensko-historických
prác

„ Orientačný katalóg spomienkových prác

„ Orientačný katalóg zbierky vojenských periodík

„ Orientačný katalóg zbierky vojenských filmov

„ Orientačný katalóg zbierky vojensko-odborných prác

b) Súpisy, ktoré spracovali pracovníci 
VHA Bratislava

„ Fond Vojenský súd Banská Bystrica 1940-1958, fon-
dové oddelenie trestné spisy a rozsudky

„ Fond Vojenský súd Košice 1946-1951, fondové od-
delenie trestné spisy a rozsudky

„ Fond Vojenský súd Košice 1948-1950, fondové od-
delenie trestné spisy a rozsudky

„ Fond Vojenský súd Trenčín 1952, fondové oddelenie
trestné spisy a rozsudky

„ Fond Vojenský súd Žilina 1952-1955, fondové odde-
lenie trestné spisy a rozsudky

„ Fond Vojenský súd Poprad 1948, fondové oddelenie
trestné spisy a rozsudky

„ Fond Nižší vojenský súd Trnava 1952-1955, fondové
oddelenie trestné spisy a rozsudky

„ Fond Vojenský súd Banská Bystrica 1940-1944, fon-
dové oddelenie trestné spisy a rozsudky

„ Fond Vojenský súd Banská Bystrica 1946-1949, fon-
dové oddelenie trestné spisy a rozsudky

„ Fond Nižší vojenský súd Banská Bystrica 1952-1956,
fondové oddelenie trestné spisy a rozsudky

„ Fond Hlavný vojenský súd Banská Bystrica 1940-
1944, fondové oddelenie trestné spisy a rozsudky

„ Fond vojenské hroby a cintoríny na Slovensku z 
1. svetovej vojny
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„ Zoznam vojakov sovietskej armády pochovaných na
cintoríne Slavín v Bratislave

„ Zoznam občanov Československej republiky a za-
hraničných bojovníkov, ktorí položili životy v boji
proti fašizmu počas II. svetovej vojny 

„ Zoznam vojenských matrík 

„ Súpis dokumentov k slovensko-nemeckým a slo-
vensko-maďarským vzťahom v rokoch 1938-1945

„ Vojnoví poškodenci 1920-1955 

c) Inventáre a súpisy k archívnym fondom 
a zbierkam získané z VHA Praha

„ Fond ,,53” – II. oddelenie Ministerstva národnej ob-
rany Slovensko

„ Fond ,,55” – II. oddelenie Ministerstva národnej ob-
rany Slovenského štátu

„ Fond Ministerstvo národnej obrany Slovenskej re-
publiky 1939-1945, fondové oddelenie kabinet mi-
nistra 1939-1944

„ Fond Krajinské vojenské veliteľstvo Bratislava, január
- jún 1939

„ Zemské vojenské veliteľstvo BA- 1919-1939 – I. časť 

„ Zemské vojenské veliteľstvo BA- 1919-1939 – II. časť 

„ Vojenské veliteľstvo Bratislava 1868-1882

„ Fond Rýchla divízia 1941-1945

„ Fond Zaisťovacia divízia 1941-1945

„ Fond Banderovci 1945-1948

„ Zoznam príslušníkov 1. československého armád-
neho zboru v ZSSR

„ Veliteľstvo armády jún - august 1941

„ Fond 1. čs. armáda na Slovensku

„ Zoznam trestných spisov vojenského súdu Bratislava
1939-1944

„ Veliteľstvo divíznej oblasti 1 /Vyššie veliteľstvo 1/ -
1939-1945

„ Veliteľstvo divíznej oblasti 2 /Vyššie veliteľstvo 2/-
1940-1945

„ Veliteľstvo divíznej oblasti 2 /Vyššie veliteľstvo 3/ -
1939-1944

„ Veliteľstvo pozemného vojska Bratislava 1940-1944

„ Zbierka č. 2 – Zbierka Slovensko 1938-1945

„ Zbierka č. 3 – Zbierka protifašistický odboj 1937-1945

„ Zbierka č. 4 – Rádiogramy (22. apríl – 31. október
1944)

„ Zbierka č. 5 – Rozhlasové dokumenty 1939-1945

„ Zbierka č. 7 – Slovenské národné povstanie, SNR a
národné výbory 1944-1945

„ Zbierka č. 8 – Zbierka partizánske hnutie 1942-1945

„ Zbierka č. 9 – Československá armáda v SNP 1944

„ Zbierka č. 10 – Zbierka Slovenské národné povstanie
v SNP 1944

„ Zbierka č. 11 – Zbierka Zväzu protifašistických bo-
jovníkov – február 1948
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Príloha č. 2

IV. ARCHÍVNE FONDY A
ZBIERKY VO VHA BRATISLAVA

Archívne fondy, archívne a špeciálne zbierky VHA
majú nasledujúcu štruktúru: 

1. Archívne fondy:
➢ rakúsko-uhorskej armády do roku 1918 
➢ česko-slovenskej armády v rokoch 1918-1939
➢ slovenskej armády v rokoch 1939-1945
➢ česko-slovenskej armády v rokoch 1945-1992
➢ Armády Slovenskej republiky od roku 1993
➢ osobných spisov (kmeňových dokladov) vojenských

osôb  (vojakov a poddôstojníkov ročníkov narodenia
1911-1920)

2. Archívne zbierky: 
➢ rakúsko-uhorskej armády do roku 1918 
➢ česko-slovenského odboja v prvej svetovej vojne
➢ česko-slovenskej armády v rokoch 1918-1939
➢ slovenskej armády v rokoch 1939-1945
➢ zahraničného odboja v druhej svetovej vojne
➢ domáceho odboja v druhej svetovej vojne a oslobo-

denia Česko-Slovenska
➢ česko-slovenskej armády v rokoch 1945-1992
➢ odbojových a branných organizácií 
➢ vojnových hrobov a vojenských cintorínov, pomníkov

a pamätníkov
➢ vojenských matrík
➢ kópií dokumentov zo zahraničných archívov 

3. Špeciálne zbierky:
➢ zbierka fotografií 
➢ vojenského názorného materiálu
➢ vojenských filmov
➢ spomienok a životopisov
➢ vojenských predpisov
➢ osobných dokladov
➢ vojenských periodík
➢ pozostalostí vojenských osobností
➢ vojenskoodborných prác 
➢ zvukových záznamov

➢ vojenskohistorických prác 
➢ mikrofilmov
➢ vojenských máp a plánov
➢ článkov a výstrižkov z periodickej tlače
➢ vojenských kroník. 

Najstarším archívnym dokumentom uloženým vo
VHA je vojenská matrika komárňanskej pevnosti z roku
1621. (pozri príloha – archívne dokumenty).

Na druhej strane pravdepodobne najzaujímavejším
archívnym fondom uloženým vo VHA Bratislava je fond
Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky
1939-1945. Je uložený v 1 985 archívnych škatuliach a
zachytáva celú činnosť tohto ministerstva a jeho od-
delení v uvedenom období. O tento fond je i najväčší
záujem zo strany bádateľov. Nemenej zaujímavými sú
i fondy Rýchlej a Zaisťovacej divízie, to znamená vo-
jenských jednotiek ktoré sa zúčastnili bojov na východ-
nom fronte. V poslednom období stúpol záujem o ar-
chívny fond Pracovný zbor národnej obrany, ktorý
ukazuje spôsob, ako Slovenská republika, resp. slo-
venská armáda riešila židovskú a rómsku otázku. O
tento fond prejavilo veľký záujem i Múzeum pamätníka
holokaustu vo Washingtone a na základe vzájomnej
dohody sa im skopírovali archívne dokumenty týkajúce
sa osudov občanov židovskej a rómskej národnosti v
období druhej svetovej vojny. 

V posledných rokoch po odtajnení archívnych fondov
stúpol záujem i o archívne fondy po roku 1945, hlavne
o archívne fondy „Banderovci” a „Veliteľstvo Východ”,
ktorý obsahuje archívne dokumenty Veliteľstva 2. vo-
jenského okruhu, Východného vojenského okruhu a Vý-
chod z rokov 1950 až 1992. 

Okrem archívnych fondov nemožno zabudnúť ani na
zbierku fotografií, kde je uložených viac ako 23 000 fo-
tografií, ako ani na zbierku spomienkových prác. Do
zbierky, ktorú tvorí spolu 502 titulov, sú zaradené spo-
mienky osôb na vojenskú službu v rakúsko-uhorskej ar-
máde a v československých légiách počas prvej svetovej
vojny, v československej armáde v rokoch 1918-1939,
v slovenskej armáde v rokoch 1939-1945, v českoslo-
venskej armáde po roku 1945, a, najmä účastníkov če-
skoslovenského domáceho a zahraničného odboja v
rokoch druhej svetovej vojny.
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SÚPIS ARCHÍVNYCH FONDOV 
A ZBIEROK

VEDA

Vedecké ústavy
Vojenský historický ústav – oddelenie vojenských
dejín slovenska, 1969–1996, 34 škatúľ

I. OBDOBIE RAKÚSKO-UHORSKEJ ARMÁDY

spoločná armáda
5. zborové veliteľstvo v Bratislave, 1883–1918, 1229
škatúľ
Vojenské veliteľstvo v Bratislave, 1868–1884, 
26 škatúľ
Vojenské veliteľstvo v košiciach, 1917–1918, 1 ška-
tuľa
Veliteľstvo 27. pešej divízie v košiciach, 1875–1916,
33 škatúľ
Veliteľstvo 2. jazdeckej divízie v Bratislave, 1908–
1918, 40 škatúľ
Veliteľstvo 27. pešej brigády v Bratislave, 1888–
1914, 3 škatule
Veliteľstvo 16. jazdeckej brigády v Bratislave, 1871–
1914, 29 škatúľ
Veliteľstvo 5. poľnej delostreleckej brigády v ko-
márne, 1885–1914, 60 škatúľ
Peší pluk č. 2 v Brašove, 1907–1916, 1 škatuľa
Peší pluk č. 25 v lučenci, 1917–1918, 3 škatule
Peší pluk č. 51 v Maros-Vásárhely, 1915, 1 škatuľa
Zborová dôstojnícka škola v Bratislave, 1892–1918,
12 škatúľ
Zborová dôstojnícka škola v košiciach, 1900, 4 ška-
tule
Vojenské stavebné oddelenie zboru č. 5 v Brati-
slave, 1893–1918, 2 škatule
Vojenské stavebné oddelenie zboru č. 6 v koši-
ciach, 1876–1911, 1 škatuľa
Vojenské stavebné riaditeľstvo v košiciach, 1872–
1877, 1 škatuľa
Miestne veliteľstvo v Bratislave, 
1879–1918, 59 škatúľ
Doplňovacie okresné veliteľstvo č. 67 v Prešove,
1914–1915, 2 škatule
Veliteľstvo predmostia v Bratislave, 1915, 1 škatuľa

Vojenské staničné veliteľstvo v Bratislave, 1878–
1918, 39 škatúľ
Ženijné riaditeľstvo v Bratislave, 1857–1899, 1 ška-
tuľa
Ženijné riaditeľstvo v komárne, 1808–1918, 2 ška-
tule
Ženijné riaditeľstvo v košiciach, 1853–1895, 1 ška-
tuľa
Divízny súd v Bratislave, 1914–1918, 7 škatúľ
Divízna (zborová) nemocnica č. 9 v Bratislave,
1885–1938, 2 škatule
Posádková nemocnica č. 18 v komárne, 1916, 
1 škatuľa
Vojenská invalidovňa v trnave, 1793–1921, 78 ška-
túľ
Ústredný konský dvor v ružomberku, 1915, 1 ška-
tuľa
Zajatecký tábor v Šamoríne, 1914–1918, 158 škatúľ

Uhorská kráľovská zemebrana
III. uhorské kráľovské zemebranecké dištriktné ve-
liteľstvo v košiciach, 1913–1917, 1 škatuľa
IV. uhorské kráľovské zemebranecké dištriktné ve-
liteľstvo v Bratislave, 1869–1918, 522 škatúľ
Zemebranecké okresné veliteľstvo v trenčíne,
1908–1918, 3 škatule
37. zemebranecká pešia divízia v starej Ďali (dnes
hurbanovo), 1910, 1 škatuľa
Zemebranecký peší pluk č. 16 (honvéd) v Banskej
Bystrici, 1916, 1 škatuľa
Zemebranecký peší pluk č. 18 (honvéd) v Šoproni, 
1915, 1 škatuľa 
honvédske (zemebranecké) pluky – zlomky, 
1906–1918, 1 škatuľa 

II. OBDOBIE ČESKOSLOVEnSKEJ BRAnnEJ
MOCI 1919–1939

Dočasné vojenské veliteľstvá na slovensku v
rokoch 1918–1920

Veliteľstvo úseku v Biskupiciach, 1919–1920, 1 ška-
tuľa
Veliteľstvo úseku v Devínskej novej Vsi, 1919–1920,
1 škatuľa
Veliteľstvo úseku v komárne, 1919–1920, 1 škatuľa 
Veliteľstvo úseku moravského v Malackách, 
1919–1920, 2 škatule 
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Veliteľstvo podúseku v Šamoríne, 1919, 1 škatuľa 
Veliteľstvo mesta Bratislava, 1919–1920, 10 škatúľ
Veliteľstvá bojových skupín, 1918–1919, 6 škatúľ
Delostrelecké útvary na slovensku, 1918–1919, 
1 škatuľa 
Prvý pluk slovenskej slobody v ružomberku, 1918–
1919, 2 škatule
Výcviková skupina č. 1 v hlohovci, 1919, 1 škatuľa
Výcviková skupina č. 2 vo Veľkej Bytči, 1919, 1 ška-
tuľa
Prednosta vojenskej zdravotníckej služby na slo-
vensku v košiciach, 1919, 2 škatule
Vojenská polícia v košiciach a trnave, 1919, 2 ška-
tule
Poľné četníctvo na slovensku, 1919–1920, 40 škatúľ

ORGÁnY ČESKOSLOVEnSKEJ VOJEnSKEJ
SPRÁVY nA SLOVEnSKU V ROKOCH 1919–1939

Vyššie veliteľstvá
Zemské vojenské veliteľstvo v Bratislave, 1919–
1939, 473 škatúľ
Zemské vojenské veliteľstvo v košiciach, 1925–
1939, 36 škatúľ
Zemský delostrelecký inšpektorát pre slovensko
v Bratislave, 1919–1920, 2 škatule
Veliteľstvo V. zboru v trenčíne, 1936–1939, 20 ška-
túľ
Veliteľstvo VI. zboru v košiciach, 1936–1937, 6 škatúľ
Veliteľstvo VII. zboru v Bratislave, 1936–1939, 
12 škatúľ
Veliteľstvo 9. pešej divízie v Bratislave, 1933–1939,
16 škatúľ
Veliteľstvo 10. pešej divízie v Banskej Bystrici,
1919–1930, 2 škatule
Veliteľstvo 11. pešej divízie v košiciach, 1919–1920,
1 škatuľa
Veliteľstvo 15. pešej divízie v trenčíne, 1937–1939,
6 škatúľ
Veliteľstvo 16. pešej divízie v ružomberku, 1938, 
1 škatuľa
Veliteľstvo 3. rýchlej divízie v Bratislave, 1938–1939,
6 škatúľ
Veliteľstvo 17. pešej brigády v Bratislave, 1919, 
1 škatuľa
Veliteľstvo 18. pešej brigády v Žiline, 1919–1937, 
1 škatuľa

Veliteľstvo 19. pešej brigády v lučenci, 1919–1937,
1 škatuľa
Veliteľstvo 20. pešej brigády v nitre, 1919–1920, 
1 škatuľa
Veliteľstvo 21. pešej brigády v košiciach, 1919–
1920, 1 škatuľa
Veliteľstvo 24. pešej brigády v Michalovciach, 1919–
1920, 1 škatuľa
Veliteľstvo 22. pešej brigády v Prešove, 1919–1920,
1 škatuľa
Veliteľstvo 1. horskej brigády v ružomberku, 1937,
1 škatuľa
Veliteľstvo 2. horskej brigády v spišskej novej Vsi, 
1927, 1 škatuľa
Veliteľstvo 9. poľnej delostreleckej brigády v tr -
nave, 1936–1937, 4 škatule
Veliteľstvo 10. poľnej delostreleckej brigády v no-
vých Zámkoch, 1937, 1 škatuľa
Veliteľstvo 11. poľnej delostreleckej brigády v ko-
šiciach, 1919–1937, 1 škatuľa
Veliteľstvo 3. jazdeckej brigády v Bratislave, 1923–
1937, 9 škatúľ
Veliteľstvo 4. jazdeckej brigády v košiciach, 1933–
1937, 11 škatúľ
Veliteľstvo 3. motomechanizovanej brigády v Bra-
tislave, 1938, 1 škatuľa

Miestne veliteľstvá
Posádkové veliteľstvo v Bošanoch, 1938–1939, 
1 škatuľa 
Posádkové veliteľstvo v Bratislave, 1919–1939, 
8 škatúľ
Posádkové veliteľstvo v čadci, 1936–1939, 1 škatuľa 
Posádkové veliteľstvo v Galante, 1919–1920, 1 ška-
tuľa 
Posádkové veliteľstvo v komárne, 1919, 2 škatule
Posádkové veliteľstvo v košiciach, 1919–1937, 
2 škatule
Posádkové veliteľstvo v leviciach, 1923–1937, 1 ška-
tuľa 
Posádkové veliteľstvo v lučenci, 1919–1938, 1 ška-
tuľa 
Posádkové veliteľstvo v nitre, 1919, 1 škatuľa 
Posádkové veliteľstvo v nových Zámkoch, 1919–
1937, 1 škatuľa 
Posádkové veliteľstvo v topoľčanoch, 1919–1938,
1 škatuľa 
Posádkové veliteľstvo v trenčíne, 1918–1931, 1 ška-
tuľa 
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Posádkové veliteľstvo v trnave, 1918–1938, 1 ška-
tuľa 
Posádkové veliteľstvo v Zlatých Moravciach, 1934–
1939, 1 škatuľa 
Posádkové veliteľstvo v Žiline, 1919–1927, 1 škatuľa 
Posádkové veliteľstvá na slovensku, 1918–1939, 
2 škatule

Železničné veliteľstvá
československé vojenské riaditeľstvo dráh pre slo-
vensko v trenčianskych tepliciach, 1919–1920, 
1 škatuľa 
Železničné traťové veliteľstvo v Bratislave, 1918–
1919, 1 škatuľa 
Železničné traťové veliteľstvo v košiciach, 1932,
1 škatuľa 
Železničné traťové veliteľstvo v Žiline, 1918–1919,
1 škatuľa 

Veliteľstvá výcvikových táborov
Výcvikový tábor v Plaveckom Podhradí a na turec-
kom vrchu, 1937–1938, 1 škatuľa 

obvodné ústredia pre výcvik
obvodné ústredie pre výcvik v komárne, 1920–
1921, 2 škatule
obvodné ústredie pre výcvik v košiciach, 1920, 
1 škatuľa 

VELITEĽSTVÁ ÚTVAROV ZBRAní

Pechota
Veliteľstvo pešieho pluku 7 „tatranský” v nitre,
1931–1938, 5 škatúľ
Veliteľstvo pešieho pluku 12 „Generála M. r. Šte-
fánika” v komárne, 1914–1938, 1 škatuľa 
Veliteľstvo pešieho pluku 14 v košiciach, 1920, 
1 škatuľa 
Veliteľstvo pešieho pluku 16 v rožňave, 1920, 
1 škatuľa 
Veliteľstvo pešieho pluku 17 v trenčíne, 1926–1939,
7 škatúľ
Veliteľstvo pešieho pluku 20 v Michalovciach, 1921,
1 škatuľa 
Veliteľstvo pešieho pluku 23 „amerických slová-
kov” v trnave, 1938, 7 škatúľ
Veliteľstvo pešieho pluku 25 v lučenci, 1931–1939,
11 škatúľ

Veliteľstvo pešieho pluku 26 v Banskej Bystrici,
1920–1921, 1 škatuľa 
Veliteľstvo pešieho pluku 32 „Gardský” v košiciach, 
1918–1938, 5 škatúľ
Veliteľstvo pešieho pluku 37 v levoči, 1918–1938,
1 škatuľa 
Veliteľstvo pešieho pluku 39 „Výzvedný generála
Grazianiho” v Bratislave, 1920–1939, 7 škatúľ
Veliteľstvo pešieho pluku 41 „Dr. e. Beneša” v Ži-
line, 1924–1939, 7 škatúľ
Veliteľstvo horského pešieho pluku 1 v turčianskom
svätom Martine, 1920–1921, 1 škatuľa 
Veliteľstvo horského pešieho pluku 2 v ružom-
berku, 1920–1921, 1 škatuľa 
Veliteľstvo horského pešieho pluku 3 v Poprade,
1921–1938, 1 škatuľa 
Veliteľstvo horského práporu I v lúčkach, 1921–
1933, 1 škatuľa 
Veliteľstvo horského práporu II v trstenej, 1918–
1933, 1 škatuľa 
Veliteľstvo horského práporu III v Dolnom kubíne, 
1921–1932, 1 škatuľa 
Veliteľstvo horského práporu IV v liptovskom svä-
tom Mikuláši, 1920–1933, 1 škatuľa 
Veliteľstvo horského práporu V v ružomberku,
1919–1933, 1 škatuľa 
Veliteľstvo horského práporu VI v ružomberku,
1925–1932, 1 škatuľa 
Veliteľstvo horského práporu VII v Poprade, 1920–
1921, 1 škatuľa 
Veliteľstvo horského práporu VIII v kežmarku,
1920, 1 škatuľa 
Veliteľstvo horského práporu IX v Podolínci, 1920–
1922, 1 škatuľa 
Veliteľstvo horského práporu X v sabinove, 1921–
1922, 1 škatuľa 
Veliteľstvo horského práporu XI v Bardejove, 1921,
1 škatuľa 
Veliteľstvo horského práporu XII v levoči, 1921, 
1 škatuľa 
Veliteľstvo hraničiarskeho práporu 10 v trebišove, 
1920–1939, 12 škatúľ
Veliteľstvo hraničiarskeho práporu 11 v Parkani
(dnes Štúrovo), 1931–1938, 5 škatúľ

Delostrelectvo
Veliteľstvo delostreleckého pluku 9 „t. G. Masa-
ryka” v Žiline, 1927–1939, 5 škatúľ
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Veliteľstvo delostreleckého pluku 11 v košiciach,
1933–1939, 2 škatule
Veliteľstvo delostreleckého pluku 15 v topoľča-
noch, 1938–1940, 1 škatuľa 
Veliteľstvo delostreleckého pluku 110 v nitre,
1920–1937, 5 škatúľ
Veliteľstvo delostreleckého pluku 126 v komárne, 
1921, 1 škatuľa 
Veliteľstvo delostreleckého pluku 153 v Bratislave, 
1930–1939, 3 škatule
Veliteľstvo delostreleckého pluku 202 v Prešove, 
1932–1936, 1 škatuľa
Veliteľstvo delostreleckého oddielu 260 v lučenci, 
1931–1934, 1 škatuľa 
Veliteľstvo delostreleckého oddielu 261 v Betliari, 
1919–1938, 1 škatuľa 
Veliteľstvo delostreleckého oddielu 262 vo Vranove
nad topľou, 1920–1934, 1 škatuľa 

letectvo
Veliteľstvo leteckého pluku 3 ”Generála M. r. Šte-
fánika” v nitre, 1922–1938, 10 škatúľ

jazdectvo
Veliteľstvo jazdeckého pluku 3 „svätopluka knie-
žaťa Veľkomoravského” v nových Zámkoch, 1935–
1939, 1 škatuľa 
Veliteľstvo jazdeckého pluku 5 v košiciach, 1920–
1939, 19 škatúľ

Ženijné vojsko
Veliteľstvo ženijného pluku 3 v komárne, 1918–
1939, 12 škatúľ
Veliteľstvo ženijného pluku 4 v Bratislave, 1925–
1939, 6 škatúľ
Veliteľstvo ženijného pluku 6 v Bratislave, 1934–
1939, 3 škatule
Veliteľstvo ženijného práporu 12 v komárne, 1936–
1939, 2 škatule
Veliteľstvo samostatného vodného práporu v Bra-
tislave, 1922–1933, 5 škatúľ
oddiel československého vojnového loďstva pre
Dunaj v Bratislave, 1921, 1 škatuľa 

telegrafné vojsko
Veliteľstvo telegrafného práporu 3 v trnave, 1920–
1924, 2 škatule.
Veliteľstvo telegrafného práporu 4 v Prešove, 1938,
2 škatule

Vozatajstvo
Veliteľstvo vozatajského práporu 4 v Bratislave,
1919, 1 škatuľa 
Veliteľstvo vozatajského práporu 5 v košiciach,
1925–1933, 1 škatuľa 

automobilové vojsko
Veliteľstvo automobilového práporu 3 v Bratislave, 
1921, 1 škatuľa 

SLUŽBY

Výzbrojná služba
Zemská zbrojnica III v leopoldove, 1935, 1 škatuľa 
Zborová zbrojnica 6 v košiciach, 1921, 1 škatuľa 
Zborová zbrojnica 7 v Bratislave, 1938, 1 škatuľa 
Divízna zbrojnica 10 v leopoldove, 1921–1927, 
1 škatuľa 
Zbrojno-technický úrad 4 v Považskej Bystrici,
1936–1944, 1 škatuľa 
Vojenská továreň 4 v Žiline, 1937–1938, 1 škatuľa 
Vojenská továreň 5 v Zemianskych kostoľanoch, 
1938–1939, 2 škatule

letecká služba
Zemský letecký sklad III v nitre, 1932–1939, 3 ška-
tule

automobilová služba
automobilová zbrojovka 2 v trenčíne, 1922–1927,
1 škatuľa 

stavebná služba
Zemské stavebné riaditeľstvo v Bratislave, 1921–
1936, 36 škatúľ
Zemské stavebné riaditeľstvo v košiciach, 1925–
1936, 16 škatúľ
stavebné riaditeľstvo V. zboru v trenčíne, 1937–
1938, 62 škatúľ
stavebné riaditeľstvo VI. zboru v košiciach, 1937–
1938, 41 škatúľ
stavebné riaditeľstvo VII. zboru v Bratislave, 1937–
1938, 43 škatúľ
Vojenská stavebná správa v Banskej Bystrici, 1937–
1938, 1 škatuľa 
Vojenská stavebná správa v Bratislave, 1938–1939,
1 škatuľa 

IV.
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Vojenská stavebná správa v komárne, 1937–1938,
1 škatuľa 
Vojenská stavebná správa v Žiline, 1937–1939, 
1 škatuľa 
Vojenská stavebná odbočka 9 v Bratislave, 1922–
1935, 1 škatuľa 
Vojenská stavebná odbočka 10 v Banskej Bystrici, 
1921–1936, 1 škatuľa 
Vojenská stavebná odbočka 11 v košiciach, 1923–
1936, 1 škatuľa 
Vojenské stavebné dozory, 1919–1939, 10 škatúľ
Vojenské správy budov, 1931–1938, 1 škatuľa 
Vojenské vedenie stavieb v Žiline, 1925–1931, 1 ška-
tuľa 
Vojenské vedenie stavieb v trenčíne, 1925–1932, 
1 škatuľa 

Intendančná služba
Zborový proviantný sklad 9 v Bratislave, 1935, 
2 škatule
Zborový proviantný sklad 10 vo Zvolene, 1936–
1938, 1 škatuľa 

Doplňovacia a počtová služba
Doplňovacie okresné veliteľstvo v Brezne nad hro-
nom, 1919–1937, 1 škatuľa 
Doplňovacie okresné veliteľstvo v nitre, 1919–1938,
4 škatule
Doplňovacie okresné veliteľstvo v trenčíne, 1919–
1941, 1 škatuľa 
Doplňovacie okresné veliteľstvá, 1919–1940, 2 ška-
tule

remontná služba
Veliteľstvo evidencie konstva 9 v Bratislave, 1939,
1 škatuľa 
Veliteľstvo evidencie konstva 10 v Banskej Bystrici, 
1938–1939, 1 škatuľa 
Veliteľstvo evidencie konstva 13 v trenčíne, 1937–
1942, 2 škatule

ZDRAVOTníCTVO A SOCIÁLnA STAROST-
LIVOSŤ

nemocnice
Divízna (zborová) nemocnica 9 v Bratislave, 1885–
1938, 2 škatule

Divízna (zborová) nemocnica 11 v košiciach, 1918–
1930, 1 škatuľa 
Posádková nemocnica v nitre, 1934–1939, 1 škatuľa 
Posádková nemocnica v komárne, 1919, 1 škatuľa 
Posádková nemocnica v ružomberku, 1920–1938,
2 škatule
Posádková nemocnica v trenčíne, 1918–1932, 1 škatuľa
Posádkové nemocnice v Prešove, ružomberku,
trnave, trenčíne, 1918–1919, 1 škatuľa 
Vojenská invalidovňa 2 v trnave, 1919 –1921, 8 ška-
túľ 

kúpele a ozdravovne
Vojenský kúpeľný ústav v Piešťanoch, 1920–1939,
1 škatuľa 
Vojenský kúpeľný ústav v číži, 1923–1938, 1 škatuľa 

odborné liečebné ústavy
Vojenský ústav pre choroby nervové a duševné v
trnave, 1929–1939, 5 škatúľ

Iné zdravotnícke zariadenia
Vojenský zdravotnícky sklad pri liptovskom svä-
tom Mikuláši, 1927–1938, 1 škatuľa 

JUSTíCIA
Divízny súd v Banskej Bystrici, 1922–1939, 25 škatúľ
Divízny súd v Bratislave, 1931–1939, 28 škatúľ
Divízny súd v košiciach, 1922–1939, 36 škatúľ
Brigádny súd v Bratislave, 1932–1936, 4 škatule
Brigádny súd v Banskej Bystrici, 1931–1939, 1 ška-
tuľa 
Brigádny súd v košiciach, 1922–1937, 2 škatule

kárne (disciplinárne) výbory
kárny výbor Zemského vojenského veliteľstva v
Bratislave, 1929–1934, 3 škatule
kárny výbor VI. zboru v košiciach, 1938, 1 škatuľa 
kárny výbor 9. divízie v Bratislave, 1923–1939, 
6 škatúľ
kárny výbor 10. divízie v Banskej Bystrici, 1924–
1933, 2 škatule
kárny výbor 11. divízie v košiciach, 1934, 1 škatuľa 
kárny výbor 15. divízie v trenčíne, 1938, 1 škatuľa 
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ŠKOLSTVO

Vojenské školy
Škola dôstojníkov ľahkého delostrelectva v zálohe
v Bratislave, 1928–1932, 1 škatuľa 
Škola dôstojníkov hrubého delostrelectva v zálohe
v Bratislave, 1933–1938, 1 škatuľa 
Škola dôstojníkov ľahkého delostrelectva v zálohe
v košiciach, 1928–1938, 3 škatule
Škola dôstojníkov ľahkého delostrelectva v zálohe
v Žiline, 1938–1939, 1 škatuľa 
Podkováčska škola v košiciach, 1927–1938, 0,25 bm
etapné jednotky
etapný prápor 3 v Galante, 1919–1920, 3 škatule
etapný prápor 4 v Prievidzi, 1920, 1 škatuľa 
etapný prápor 7 vo Vrútkach, 1919–1920, 2 škatule

POLOVOJEnSKé FORMÁCIE

stráž obrany štátu
Prápor stráže obrany štátu v nitre, 1938–1939, 
1 škatuľa 
Prápor stráže obrany štátu v nových Zámkoch,
1937, 1 škatuľa 

InÉ archíVne FonDY
Vojenské hroby a cintoríny na slovensku, 1914–
1918, 92 škatúľ

III. OBDOBIE SLOVEnSKEJ REPUBLIKY
1939–1945

Ministerstvá slovenskej republiky v rokoch
1939–1945

Ministerstvo národnej obrany, 1939–1945, 1 985
škatúľ 

orgány vládnej moci v rokoch 1939–1945
Vojenská kancelária prezidenta slovenskej repu-
bliky v Bratislave, 1940–1945, 1 škatuľa 

Vyššie veliteľstvá
krajinské vojenské veliteľstvo v Bratislave, 1939,
21 škatúľ 
hlavné vojenské veliteľstvo v Bratislave, 1939–
1940, 183 škatúľ

Veliteľstvo pracovného zboru v Bratislave, 1940–
1945, 148 škatúľ
Veliteľstvo brannej výchovy v Banskej Bystrici,
1943–1944, 1 škatuľa 
Veliteľstvo vzdušných zbraní v trenčíne, 1941–1944,
10 škatúľ
Veliteľstvo pozemného vojska v Banskej Bystrici,
1940–1944, 43 škatúľ
Veliteľstvo armády, 1941–1943, 5 škatúľ
Veliteľstvo Bernolák, 1939, 8 škatúľ
Pohraničná stráž, 1940–1941, 1 škatuľa 
civilná protiletecká ochrana v Bratislave, 1942–
1945, 1 škatuľa 
rýchla divízia a jej podriadené jednotky, 1941–
1945, 211 škatúľ
Zaisťovacia divízia a jej podriadené jednotky, 1941–
1945, 102 škatúľ
Veliteľstvo divíznej oblasti 1 v trenčíne, 1939–1945,
105 škatúľ
Veliteľstvo divíznej oblasti 2 v Banskej Bystrici,
1939–1940, 14 škatúľ
Veliteľstvo divíznej oblasti 3 v Prešove, 1939–1944,
11 škatúľ

Miestne veliteľstvá
Posádkové veliteľstvo v Bošanoch, 1939, 1 škatu -
ľa 
Posádkové veliteľstvo v Bratislave, 1939–1945, 
8 škatúľ
Posádkové veliteľstvo v novom Meste nad Váhom, 
1940–1945, 5 škatúľ
Posádkové veliteľstvá, 1939–1944, 8 škatúľ
Veliteľstvo vojenského prístavu v Bratislave, 1943–
1944, 2 škatule

VELITEĽSTVÁ ÚTVAROV ZBRAní

Pechota
Pešie pluky, 1940–1943, 7 škatúľ

Delostrelectvo
Delostrelecké pluky, 1939–1942, 4 škatule
Delostrelecký pluk 11, 1943, 2 škatule
Delostrelecký pluk 153 v Bratislave, 1939–1940, 
2 škatule
Delostrelecký protilietadlový pluk v trenčíne – Zla-
tovciach, 1941–1944, 5 škatúľ

IV.
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letectvo
letecký pluk v Piešťanoch, 1940–1944, 3 škatule

Ženijné vojsko
Ženijné jednotky, 1939, 1 škatuľa 

SLUŽBY

automobilová služba
Zborový automobilový park v Zlatovciach, 1944, 
1 škatuľa 

stavebná služba
Vojenská stavebná správa v Bratislave, 1940–1945,
216 škatúľ
Pionierska stavebná skupina III v trenčíne, 1945, 
3 škatule
styčný dôstojník pri Ministerstve dopravy a verej-
ných prác, 1942–1944, 3 škatule

Intendančná služba
Vojenský technický a chemický ústav v Zemian-
skych kostoľanoch, 1939–1943, 6 škatúľ

Doplňovacia a počtová služba
Doplňovacie okresné veliteľstvo v liptovskom Mi-
kuláši, 1939–1944, 1 škatuľa 
Doplňovacie okresné veliteľstvo v nitre, 1939–
1944, 2 škatule
Doplňovacie okresné veliteľstvo v Prešove, 1939–
1945, 1 škatuľa 
Doplňovacie okresné veliteľstvo v ružomberku,
1939–1945, 1 škatuľa 
Doplňovacie okresné veliteľstvo v Žiline, 1939, 1
škatuľa 
Doplňovacie okresné veliteľstvá, 1939–1945, 10 ška-
túľ
Vojenský účtovný a cenzúrny úrad v Bratislave,
1939–1945, 42 škatúľ

ŠKOLSTVO

Vojenské školy
Vojenská akadémia v Bratislave, 1940–1943, 2 ška-
tule
Vysoká vojenská škola v Bratislave, 1942–1943, 
11 škatúľ

Divízna bojová škola 1. pešej divízie, 1943, 1 ška-
tuľa 
Škola dôstojníkov hospodárskej služby v zálohe v
trenčíne, 1940–1944, 3 škatule
Škola pre výchovu dôstojníkov duchovnej správy 
v zálohe v Pezinku, 1943, 1 škatuľa 

ZDRAVOTníCTVO A SOCIÁLnA STAROST-
LIVOSŤ

nemocnice
Vojenská nemocnica v Bratislave, 1940–1945, 
71 škatúľ
Vojenská nemocnica v ružomberku, 1940–1944,
46 škatúľ

odborné liečebné ústavy
Vojenský liečebný ústav v Piešťanoch, 1937–1944,
41 škatúľ
Vojenský ústav chorôb duševných a nervových 
v trnave, 1940–1944, 23 škatúľ

Iné zdravotnícke zariadenia
Vojenský zdravotnícky sklad v liptovskom Miku-
láši, 1939–1945, 1 škatuľa 

Iné sociálne inštitúcie
rekreačné stredisko v smrekovici, 1939–1945, 
1 škatuľa 

JUSTíCIA

Vojenské súdy
Vojenský súd v Banskej Bystrici, 1941–1944, 28 ška-
túľ
Vojenský súd v Bratislave, 1939–1944, 257 škatúľ
hlavný vojenský súd v Banskej Bystrici, 1940–1944,
1 škatuľa 
Poľný súd Zaisťovacej a 2. technickej divízie, 1942–
1944, 1 škatuľa 

nápravno-výchovné a kárne zariadenia
Vojenská trestnica v Bratislave, 1939–1945, 9 ška-
túľ
Vojenská väznica v Banskej Bystrici, 1939–1943, 
2 škatule
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Vojenská väznica v Bratislave, 1939–1944, 8 škatúľ
Vojenská väznica v Prešove, 1941–1944, 1 škatuľa 
Poľná väznica 2. technickej divízie, 1939–1944, 
1 škatuľa

orgány prokuratúry
Vojenský prokurátor v Bratislave, 1939–1944, 3 ška-
tule
Poľný prokurátor Zaisťovacej a rýchlej divízie,
1941–1944, 1 škatuľa 

oBDoBIe českosloVenskej arMÁDY
(1944) 1945–1992

Banderovci, 1945–1948, 105 škatúľ
I. československá armáda na slovensku, 1944, 
16 škatúľ

osoBnÉ FonDY
Ferdinand Michal čatloš, 1914–1971, 11 škatúľ 

ZBIerkY
rozsudky vojenských súdov, 1939–1944, 1 škatuľa 
Zbierka písomností z obdobia slovenskej repu-
bliky, 1939–1945, 1 škatuľa 
Zbierka písomností I. československej armády na
slovensku, 1944, 33 škatúľ
Zbierka písomností z protifašistického odboja,
1937–1947, 5 škatúľ 
Zbierka písomností z partizánskeho hnutia, 1942–
1945, 55 škatúľ 

Zbierka písomností slovensko 1938–1945, 1938–
1945, 50 škatúľ 
Zbierka písomností slovenskej národnej rady a ná-
rodných výborov, 1944–1945, 7 škatúľ
Zbierka písomností Zväzu protifašistických bojov-
níkov, 1948–1968, 14 škatúľ 
Zbierka písomností zo slovenského národného po-
vstania, 1944, 11 škatúľ
Zbierka rozhlasových dokumentov, 1939–1945, 
12 škatúľ
Zbierka rádiogramov, 1944, 1 škatuľa 
Zbierka fotografií, 23 000 kusov
Zbierka vojenských filmov, 2. pol. 20. st., 1 129 ku-
sov
Zbierka rakúsko-uhorskej armády, 1914–1918, 
5 škatúľ
Zbierka československého odboja v 1. svetovej
vojne, 1914–1918, 1 škatuľa 
Zbierka československej armády, 1919–1939, 2 ška-
tule
Zbierka kópií zo zahraničných archívov, 1938–1955,
12 škatúľ
Zbierka máp a plánov, koniec 19. st.–20. st., 6 600
kusov
Zbierka mikrofilmov, 1970–1989, 560 kusov
Zbierka vojensko-historických prác, 2. pol. 20. st.,
876 kusov
Zbierka spomienkových prác,(1848) 1914–1989, 
502 kusov

IV.

IV. OBDOBIE ČESKOSLOVEnSKEJ REPUBLIKY 1945 – 1992

Veliteľstvo 4. oblasti Bratislava                                     1945 – 1950 163 škatúľ

Veliteľstvo VÝCHOD    1950 – 1970     189 škatúľ    

Veliteľstvo V. zboru        1945 – 1949          30 škatúľ

Veliteľstvo VI. zboru              1945 – 1948       29 škatúľ

1. strelecký zbor   1950 – 1956   72 škatúľ

2. stíhacia bombardovacia letecká divízia  1953 – 1969    23 škatúľ

3. letecká technická divízia     1953 – 1957     20 škatúľ

4. strelecká divízia     1945 – 1958    62 škatúľ

4. divízia „Fatranská”   1945 – 1949   15 škatúľ

13. tanková divízia 1968 – 1970      63 škatúľ

14. tanková divízia    1945 – 1970   191 škatúľ

2. brigáda SNP   1945 – 1948   6 škatúľ

Z tohto obdobia sa vo VHA nachádza 540 archívnych fondov čo je spolu 10 268 škatúľ, preto vyberáme len tie naj-
zaujímavejšie:
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4. pešia brigáda   1945 – 1946   1 škatuľa

4. automobilová brigáda   1961 – 1970   25 škatúľ

6. ženijná brigáda  1945 – 1970         89 škatúľ

24. tanková brigáda   1945 – 1949   16 škatúľ

31. delostrelecká brigáda    1956 – 1958   7 škatúľ

78. protilietadlová delostrelecká brigáda   1957 – 1958    3 škatule

186. protilietadlová raketová brigáda   1946 – 1970    225 škatúľ

205. protitanková delostrelecká brigáda   1956 – 1958   7 škatúľ

205. protitanková delostrelecká brigáda   1958 – 1967   17 škatúľ

262. protilietadlová delostrelecká brigáda   1956 – 1958   10 škatúľ

312. ťažká delostrelecká brigáda   1951 – 1957    7 škatúľ

9. tankosamohybný pluk   1952 – 1958    11 škatúľ

10. tankový pluk   1950 – 1970   64 škatúľ

15. tankový pluk  1968 – 1970        34 škatúľ

60. tankový pluk   1968 – 1970     33 škatúľ

103. tankový pluk    1969 – 1970      29 škatúľ

Peší pluk 25   1945 – 1945   3 škatule 

Peší pluk 26   1945 – 1946   2 škatule

77. peší pluk   1945 – 1950   41 škatúľ

7. strelecký pluk    1950 – 1958      19 škatúľ

9. strelecký pluk  „Žilinský”    1950 – 1958   20 škatúľ

8. motostrelecký pluk                                                    1968 – 1970         44 škatúľ

55. motostrelecký pluk   1946 – 1970      50 škatúľ

63. motostrelecký pluk                                                 1951 – 1970   41 škatúľ

64. strelecký pluk               1945 – 1958          24 škatúľ

64. motostrelecký pluk           1950 – 1970      56 škatúľ

2. stíhací bombardovací letecký pluk   1953 – 1968    12 škatúľ

6. stíhací letecký pluk   1956 – 1965    12 škatúľ

7. stíhací letecký pluk    1954 – 1967    12 škatúľ

2. letecký školský pluk   1960 – 1970   56 škatúľ

3. letecký školský pluk   1951 – 1964     39 škatúľ

30. bojový letecký pluk „Ostravský”   1945 – 1958   9 škatúľ

52. pontónový pluk   1950 – 1969   29 škatúľ

4. spojovací pluk    1946 – 1964    16 škatúľ

3. delostrelecký pluk    1959 – 1970    47 škatúľ

21. delostrelecký pluk          1956 – 1957         3 škatule

26. delostrelecký pluk   1953 – 1958   17 škatúľ

41. delostrelecký pluk    1951 – 1956    10 škatúľ

46. delostrelecký pluk       1951 – 1957    15 škatúľ

49. delostrelecký pluk   1946 – 1970   58 škatúľ

Delostrelecký pluk 103   1945 – 1950   9 škatúľ

Delostrelecký pluk 307   1945 – 1950   2 škatule

64. ženijný pluk   1945 – 1964   24 škatúľ
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141. protilietadlový delostrelecký pluk    1956 – 1958   5 škatúľ

142. protilietadlový delostrelecký pluk    1956 – 1958   7 škatúľ

187. protilietadlový delostrelecký pluk  1953 – 1961   8 škatúľ

192. protilietadlový delostrelecký pluk    1945 – 1958   10 škatúľ

205. protitankový delostrelecký pluk   1953 – 1956     5 škatúľ

219. protitankový delostrelecký pluk   1952 – 1958    4 škatule

219. protitankový pluk   1961 – 1967   14 škatúľ

221. protitankový delostrelecký pluk   1956 – 1958    4 škatule

Tankosamohybný delostrelecký pluk 352   1945 – 1951   12 škatúľ

7. automobilový prápor   1951 – 1964   19 škatúľ

16. automobilový prápor 1962 – 1970 2 škatule

32. automobilový prápor         1961 – 1962    1 škatuľa

53. automobilový prápor    1969 – 1970      12 škatúľ

1. ženijný prápor       1969 – 1970    11 škatúľ

6. ženijný prápor       1950 – 1958    9 škatúľ

10. ženijný prápor   1957 – 1970     27 škatúľ

Ženijný prápor 12 1949 – 1951       1 škatuľa

8. železničný stavebný prápor  1951 – 1959     1 škatuľa

10. železničný stavebný prápor    1959 – 1969    15 škatúľ

17. železničný stavebný prápor        1958 – 1970      66 škatúľ

4. pevnostný prápor   1952 – 1955    6 škatúľ

4. technický prápor       1953 – 1958    10 škatúľ

5. spojovací prápor   1951 – 1958    10 škatúľ

10. spojovací prápor  1952 – 1970   18 škatúľ

10. zdravotnícky prápor          1959 – 1970      5 škatúľ

13. prieskumný prápor 1969 – 1970   7 škatúľ

14. prieskumný prápor     1966 – 1970   22 škatúľ

8. prápor rádiotechnického vojska 1957 – 1964    4 škatule

13. prápor rádiotechnického zabezpečenia     1958 – 1967    4 škatule

19. prápor rádiotechnického zabezpečenia    1958 – 1966   4 škatule

64. rádiotechnický prápor   1952 – 1970   63 škatúľ

65. výsadkový prápor          1950 – 1969     24 škatúľ

72. cestný mostný prápor   1961 – 1969   10 škatúľ

75. cisternový prápor    1961 – 1970   7 škatúľ

92. pontónový prápor   1948 – 1969   28 škatúľ

99. autobusový zdravotnícky prápor    1968 – 1970     2 škatule

Peší prápor 45   1945 – 1949   7 škatúľ

54. pomocný technický prápor    1949 – 1954   13 škatúľ

63. pomocný technický prápor    1951 – 1954   9 škatúľ

68. pomocný technický prápor   1952  - 1959   25 škatúľ

3. protilietadlový oddiel      1969 – 1970    17 škatúľ

9. raketometný oddiel   1951 – 1958   8 škatúľ

10. raketometný oddiel  1951 – 1961    7 škatúľ
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Okrem týchto archívnych fondov sa vo VHA nachá-
dzajú archívne fondy mapujúce históriu ďalších súčastí
československej armády z rokov 1945 až 1992:

- okresné, mestské, obvodné a krajské vojenské správy
- opravárenské závody, dielne a sklady
- posádkové správy
- prokuratúra a súdy

- úrady a zabezpečovacie útvary
- vojenské katedry vysokých škôl
- výcvikové priestory
- výrobné podniky
- výskumné ústavy
- vysoké a stredné školy
- zdravotnícke, osvetové a spisové strediská a útvary 
-     športové kluby a kultúrne zariadenia.  

15  ROKOV VOJEnSKéHO HISTORICKéHO ÚSTAVU (1994-2009)

IV.

10. protilietadlový oddiel    1951 – 1970    36 škatúľ

10. protitankový delostrelecký oddiel   1956 – 1960    4 škatule

188. protilietadlový oddiel   1946 – 1950    2 škatule

Delostrelecký oddiel 261    1945 – 1950   4 škatule

2. vozatajská rota   1952 – 1954   2 škatule

9. automobilová rota       1954 – 1958    4 škatule

10. automobilová rota  1958 – 1961    2 škatule

353. strážna rota               1962 – 1963         1 škatuľa

List grófa Pálffyho
veliteľstvu 5. zboru
so sídlom v Brati-
slave (r. 1887)

Vojenský (vojnový) cintorín v Kubre

Doklad. Potvrdenie o odslúžených rokoch
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Rozdelením Česko-slovenskej federatívnej republiky
a vznikom Slovenskej republiky sa vytvorili predpoklady
pre vznik Vojenského múzea (VM). Dňa 1. mája 1994
sa VM stalo organizačnou zložkou zriadeného VHÚ. Plní
funkciu rezortného špecializovaného múzea s celoštát-
nou pôsobnosťou. 

V oblasti svojej špecializácie voči iným múzeám plní
koordinačné a metodické funkcie. 

Hlavnými úlohami VHM Piešťany sú:
a) akvizičná činnosť v oblasti svojej špecializácie,
b) odborná evidencia:
- chronologická evidencia – 1. stupeň,
- katalogizácia – 2. stupeň;
c) všestranná ochrana a bezpečnosť budov a priestorov,

v ktorých sú zbierkové predmety uložené,
d) odborná ochrana zbierkových predmetov ich základ-

ným ošetrovaním, konzervovaním a reštaurovaním,

e) preventívna ochrana a odborné uloženie zbierkových
predmetov,

f) ochrana zbierkových predmetov pri ich premiestňo-
vaní, sprístupňovaní a využívaní, 

g) kategorizácia zbierkových predmetov,
h) revízia zbierkových predmetov,
i) poskytovanie údajov do centrálnej evidencie zbier-

kových predmetov,
j) využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov

formou: 
- stálych expozícií,
- dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav,
- publikačnej a edičnej činnosti, 
- kultúrnovzdelávacích aktivít, 
- vedeckovýskumnej činnosti. 

V.

5. VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM

Priestory VM v areáli LOT na letisku v Trenčíne. Depozitár
múzea Trenčín, rok 1997

Ošetrovanie múzejnej techniky v depozitári VM na letisku
Trenčín, rok 1997 

Uloženie múzejnej techniky – hangár LOT Trenčín, zima
1997/1998

Uloženie múzejnej techniky – LOT  Trenčín, zima 1997/1998
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VZNIK A VÝVOJ VOJENSKÉHO
HISTORICKÉHO MÚZEA 

PIEŠŤANY

Organizačnú zložku VM tvorili dve múzejné oddelenia
v Trenčíne a vo Svidníku. Začiatkom júla 1994 prevzala
komisia zložená zo zástupcov VHÚ Bratislava a odde-
lenia vojensko-vlasteneckej výchovy Správy sociálneho
riadenia a výchovy Veliteľstva ASR dočasné depozitárne
priestory na druhom poschodí budovy III. v objekte VÚ
8832 Nové Mesto nad Váhom. Ako prvé boli do týchto
priestorov prevezené ručné palné zbrane a optický ma-
teriál, dovtedy uložený v sklade zbraní Leteckých opra-
vovní (LO) Trenčín a vo VÚ 5728 Moldava nad Bodvou.

V októbri 1994 bola VHÚ Bratislava predložená po-
žiadavka na výstavbu výstavnoprevádzkového kom-
plexu VM v Trenčíne. Zároveň bolo cestou stavebno-
ubytovacej správy GŠ Armády SR vydané nariadenie o
pridelení parcely číslo 402/6 s plochou 4 ha VHÚ Brati-
slava v areáli LO Trenčín. Podľa predbežného úmyslu
mal samotný komplex zahŕňať výstavnú halu, vonkajšiu

výstavnú plochu, administratívnu časť, dielne, depozi-
táre a prístrešky na uloženie veľkorozmernej techniky
a zbraní. Dňa 10. novembra 1994 bol na základe tejto
požiadavky vykonaný overovací prieskum staveniska v
časti parcely 402/6 v areáli LO Trenčín. Po jeho vykonaní
bolo rozhodnuté navrhovanú stavbu začleniť do zoz-
namu stavieb investičnej výstavby. Samotná výstavba
bola plánovaná na roky 1996 – 1999. S navrhovanou
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V.

nakladanie T-55 c1 na podvalník železničnej stanice Trenčín,
rok 2000

Mechanici František cochlár a Štefan  krajčovič pri práci na
renovácii 122 mm húfnice vzor 38

Budova Vojenského historického múzea vo svidníku, sídlo
múzejného oddelenia

Prevoz OT-810 zo železničnej stanice Trenčín do dočasného
depozitára v LOT Trenčín, rok  1994

Časť expozície Vojenského historického múzea vo svidníku
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stavbou VM s predpokladanými nákladmi 152 miliónov
Sk súhlasil aj náčelník Generálneho štábu ASR. Aj keď
uvedené skutočnosti spojené s výstavbou vojenského
múzea mali u odbornej verejnosti pozitívny ohlas, vo
svojej podstate sa nič nezmenilo. K 1. januáru 1995 tak
malo VM k dispozícii:
a) dočasný depozitný priestor pre ťažkú pásovú, delo-

streleckú, kolesovú a leteckú techniku v LO Trenčín; 
b) dočasný depozitár pre ručné chladné a palné zbrane,

spojovací materiál rovnošaty, medaily a vyzname-
nania v 3. rádioreléovom stredisku v Novom Meste
nad Váhom;

c) priestor o rozlohe 4 ha potrebný pre výstavbu mú-
zejného komplexu na letisku Trenčín

d) výstavnú expozíciu s prírodným areálom vo Svidníku.
Aj napriek stálemu úsiliu zo strany VHÚ a riaditeľstva

VM sa nepodarilo získať potrebné dočasné priestory,
nielen pre pôsobenie technikov, ktorí zabezpečovali
údržbu múzejnej techniky, ale ani priestory pre pôso-
benie riaditeľstva múzea a múzejného oddelenia v Tren-
číne. Vychádzajúc z týchto skutočností bola vypraco-
vaná „Správa o stave vojenského múzejníctva v Armáde
SR a delení múzejných predmetov uložených vo VHÚ
Armády ČR”. Správa bola odovzdaná štátnemu tajom-
níkovi MO SR. Na jej základe boli VM dočasne pridelené
v LO Trenčín opravárenské priestory v budove tzv. Pe-
tržalky. Tu do konca roka 1995 pracovníci múzea repa-
sovali 3 ks 122 mm húfnic a 2 ks OT – 810. V prvých
troch mesiacoch roku 1996 sa pokračovalo v repasácii
delostreleckej techniky a konzervácii i drobných opra-
vách ručných chladných a palných zbraní. Od apríla
bola hlavná činnosť vojenského múzea zameraná na
prípravu prezentácie ručných zbraní, drobných militárií
a veľkorozmernej múzejnej techniky v rámci konania
medzinárodnej výstavy vojenskej a obrannej techniky

IDEE 1996 v Trenčíne. Prezentácia mala veľký úspech,
vďaka čomu sa podarilo nadviazať spoluprácu s pod-
nikmi Konštrukta Trenčín a. s., PPS Detva, TTS – VVÚ
Martin i s vojenskými útvarmi v Liptovskom Mikuláši,
VVTSÚ Záhorie a Košice. Veľkorozmerné exponáty si
počas troch dní prezrelo na letisku v Trenčíne vyše 2
000 návštevníkov, a mali úspech aj u zahraničných vo-
jenských delegácií z Francúzska, Nemecka, Maďarska,
Rumunska a Českej republiky. Od leta 1996 sa pozor-
nosť riaditeľstva VM sústredila na obsahovo novú ex-
pozíciu vo Svidníku, ktorá bola sprístupnená verejnosti
pri príležitosti osláv 52. výročia Karpatsko-duklianskej
operácie a stretla sa s pozitívnym ohlasom širokej ve-
rejnosti. Významným prvkom, ktorý ovplyvnil zbierkot-
vornú činnosť múzea, bolo v máji 1996 ustanovenie ko-
misie pre tvorbu zbierkových predmetov (KTZ). Pri
plnení ďalších úloh v roku 1996 bol položený i dôraz na
spoluprácu riaditeľstva múzea a GŠ Armády SR pri rie-
šení otázok súvisiacich s výstavbou výstavnoprevádzko-

V.

Múzejné exponáty v areáli Parku bojovej techniky vo svid-
níku

Mechanik Štefan krajčovič pri práci na repasovaní 122 mm
húfnice vzor 38  priestor dielne tzv. Petržalky v LOT  Trenčín
1996

Ošetrovanie múzejnej techniky v depozitári Vojenského
múzea na letisku Trenčín, rok 1997



Vojenské historické múzeum

105

vého komplexu VM. Samotná výstavba bola schválená
Ministerstvom financií SR a začiatkom mája 1996 bola
postúpená na sekciu logistiky MO SR. V septembri 1996
bola ukončená verejná súťaž na spracovanie projektu
výstavnoprevádzkového komplexu VM. Súťaže sa zú-
častnili 4 projektové firmy a víťazom sa stal VPÚ DECO
Bratislava a. s. Od novembra 1996 do februára 1997 sa
zástupcovia VM pravidelne zúčastňovali operatívnych
porád k výstavbe múzea vo VÚP DECO a. s. Konzulto-
vané boli jednotlivé problémy súvisiace s riešením vý-
stavných priestorov, rozmerov jednotlivých vstupov,
požiarneho zabezpečenia, signalizácie atď. Koncom
marca 1997 VÚP DECO a. s. odovzdal hotovú projek-
tovú dokumentáciu na sekciu logistiky MO SR. Možnosť
začatia výstavby výstavno-prevádzkového komplexu
VM sa predpokladala na jeseň 1997, najneskôr však v
lete 1998. 

V priebehu roka 1997 VM okrem repasácie vytipova-
nej múzejnej vojenskej techniky a konzervátorských
prác v súčinnosti s príslušnými orgánmi logistiky a Štábu
letectva a PVO GŠ ASR intenzívne pokračovalo v zbier-
kotvornej činnosti. Pri nadobúdaní zbierkových pred-

metov, či už od útvarov a zariadení Armády SR, alebo
nákupom od právnických osôb, bola rešpektovaná zá-
sada vytvárania možných kolekcií alebo typových radov.
V tomto duchu pracovala aj komisia pre tvorbu zbierok,
ktorá predstavuje až do súčasnosti významný poradný
orgán riaditeľa VM. V rámci prezentačnej činnosti pri-
pravilo múzeum začiatkom marca ukážku múzejnej
techniky pre francúzsku vojenskú delegáciu a v auguste
výstavu pásovej, kolesovej a delostreleckej techniky pri
príležitosti osláv SNP a 55. výročia vzniku Padákovej
školy v Trenčíne.

Rok 1998 priniesol do múzea celý rad zmien. Dňa 
1. januára 1998 sa VHÚ stal samostatnou rozpočtovou
organizáciou a v súvislosti s tým pristúpilo aj VM v spo-
lupráci so zložkami GŠ Armády SR k príprave na deli-
mitáciu majetku. V mesiacoch január až február 1998
boli fyzicky skontrolované zbierkové predmety a pred-
mety múzejnej hodnoty uložené v dočasných depozi-
tároch múzejného oddelenia v Trenčíne, ako aj v depo-
zitároch múzejného oddelenia vo Svidníku. Koncom
marca 1998 odovzdal GŠ Armády SR formou Delimi-
tačného protokolu Vojenskému historickému ústavu 
22 674 ks múzejných predmetov a predmetov múzejnej
hodnoty, ktoré sa nachádzali v 23 delimitovaných fon-
doch Vojenského múzea. V apríli 1998 sa úsilie pracov-
níkov múzea sústredilo na prípravu a zabezpečenie pre-
zentácie VHÚ Bratislava – VM Trenčín počas
medzinárodnej výstavy vojenskej a obrannej techniky
IDEE 1998 v Trenčíne. Múzeum vystavovalo svoje ex-
ponáty v dvoch výstavných areáloch, a to pod Sokoli-
cami a na letisku v Trenčíne. Vystavené exponáty sa
stretli s veľkým záujmom vojenskej i širšej občianskej
verejnosti. Expozíciu na letisku v Trenčíne navštívil i
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V.

Múzejný exponát v areáli Parku bojovej techniky vo svid-
níku – v údolí smrti

Preprava leteckej techniky z Prešova do Vojenského múzea
v Trenčíne v lete a na jeseň 1997 (naložená letecká technika
na železničných vozňoch)

Preprava leteckej techniky z Prešova do Vojenského múzea
v Trenčíne v lete a na jeseň 1997 (nakladanie trupu lietadla
MiG-21)
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minister obrany SR v sprievode NGŠ ASR, ktorý ocenil
prácu kolektívu vojenského múzea. V auguste toho 
istého roku na základe žiadosti Organizačného výboru
majstrovstiev sveta v leteckej akrobacii pripravilo 
vojenské múzeum pre účastníkov a verejnosť ukážku
leteckej, pásovej a delostreleckej techniky v areáli 
LO – Trenčín. 

V auguste 1998 vydalo ministerstvo kultúry VM re-
gistračnú listinu, ktorá potvrdila odborné zameranie a
špecializáciu múzea na zhromažďovanie, odborné spra-
covanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov do-
kumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slo-
venska. V mesiacoch september až november

V.

Panel č. 1
iDee 1998  – múzejné exponáty vojenskej automobilovej
techniky expozície Vojenského múzea na výstave  v Trenčíne

iDee 1998  – múzejný exponát MiG-21 expozície Vojenského
múzea na výstave na letisku v Trenčíne

Panel č. 2

Panel č. 1 a 2 – Dlhodobá výstava k vojenským dejinám slovenska v Dome armády v Trenčíne
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reali zovalo VM v súčinnosti s Domom armády v Trenčíne
výstavu „Slováci na bojiskách 1. svetovej vojny” a spo-
lupodieľalo sa s trenčianskym múzeom na výstave
„Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci”. Okrem toho
zaisťovalo dve ukážky ručných palných zbraní pre prí-
slušníkov štábu logistiky GŠ Armády SR na pracovisku
v Novom Meste nad Váhom. Začiatkom roka 1999 na
základe žiadosti riaditeľa LO Trenčín uvoľnilo vojenské
múzeum dočasne pridelené opravárenské priestory v
budove tzv. Petržalky. Za uvoľnené priestory bol múzeu

pridelený hangár č. 5, kde bolo uložených 32 ks repa-
sovanej techniky. Okrem toho sa tu nachádzal i priestor
na vykonávanie drobných opráv. V mesiacoch marec
až jún zabezpečili pracovníci múzea ukážky ťažkej bo-
jovej a delostreleckej techniky pre poslucháčov kurzov
organizovaných veliteľom pozemného vojska, ako aj
ukážku ručných palných zbraní na pracovisku v Novom
Meste nad Váhom pre príslušníkov GŠ Armády SR. Ďalej
bol vykonaný cyklus prednášok na základe požiadavky
raketového vojska a delostrelectva s tematikou orga-
nizačnej výstavby delostrelectva v rokoch 1919 – 1979.
Začiatkom júna sa VM zúčastnilo prezentácie vojen-
ských historických vozidiel – „Záhorácke piesky”, kde
boli verejnosti predstavené 3 ks múzejnej pásovej a ko-
lesovej techniky (T-111, OT-810, JAWA 125). 

Výstavba výstavnoprevádzkového komplexu múzea
bola v roku 1999 z dôvodu nedostatku finančných pro-
striedkov odsunutá na ďalšie obdobie. Činnosť vojen-
ského múzea bola od februára do apríla 2000 zameraná
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V.

iDee 2000 – exponáty Vojenského múzea, obrnená a auto-
mobilová technika

účasť VM na akcii „Záhorácke piesky” v roku 2000 

účasť  Vojenského múzea na akcii „Záhorácke piesky” v roku
1998. Ukončenie víťaznej jazdy v teréne v tzv. "pieskovni"
(zľava: ján krasňan, Pajerchin, Pavol hrnčár, pplk. Peter
Turza) 

iDee 2000 – exponáty Vojenského múzea, obrnená a auto-
mobilová technikaiDee 2000 – exponáty Vojenského múzea, letecká technika
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na prípravu múzejnej techniky, ručných palných a chlad-
ných zbraní, ako aj ďalších vytipovaných militárií na
prezentáciu v rámci Medzinárodnej výstavy vojenskej
a obrannej techniky IDEE 2000 v Trenčíne. Múzeum vy-
stavovalo leteckú, obrnenú a delostreleckú techniku v
areáli LO Trenčín, ako aj chladné ručné palné zbrane,
vrátane drobných militárií a automobilovej techniky na
výstavisku pod Sokolicami. Expozícia vojenského mú-
zea sa stretla s pozitívnym ohlasom širokej verejnosti.
Obe expozície navštívil minister obrany SR a náčelník
GŠ Armády SR. V júni sa múzeum aktívne zúčatnilo pre-
zentácie vojenských historických vozidiel – „Záhorácke
piesky” s Tatrou 813, obrneným transportérom HKL 6c
a motocyklom JAWA 250. Popri priebežne vykonávanej
zbierkotvornej činnosti a konzervátorských prácach
bolo hlavnou úlohou múzea sťahovanie múzejnej tech-
niky a zbraní od útvarov a zariadení Armády SR do de-
pozitárov vojenského múzea. 

Plánovaná výstavba výstavnoprevádzkového kom-
plexu múzea bola v roku 2000 definitívne zastavená z
dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Vychá-
dzajúc z tejto skutočnosti, došlo aj k rokovaniam o mož-
nosti dislokácie VM v posádkach Komárno a Bratislava.
Z obhliadky objektov v Komárne bol spracovaný zápis.
Z neho vychádzal záver, že VM by mohol pripadnúť
areál novej pevnosti s rozlohou 11 ha a objekt tzv.
„Parku ženistov” s rozlohou 4 ha. Uvedený úmysel bol
z hľadiska potreby vysokých finančných nárokov za-
mietnutý. Z týchto dôvodov bola vykonaná nová ob-
hliadka kasární na Mlynských Nivách, v ktorých sa na-
chádzala čestná jednotka Bratislavskej posádky, tie
však z hľadiska veľkosti a možných cestných prístupov
nespĺňali požiadavky kladené na VM. V nadväznosti na
túto skutočnosť bola vykonaná obhliadka objektov v
lokalite Zlatovce. Z obhliadky bol spracovaný zápis pre
redislokoačnú komisiu náčelníka GŠ. 

Jednou z najdôležitejších úloh v rámci budovania vo-
jenského múzea v roku 2001 bolo spracovanie návrhu
„Koncepcie vojenského múzea”, ktorá bola predložená
a posúdená na 3. mimoriadnom kolégiu ministra obrany
Slovenskej republiky dňa 9. októbra 2001. Koncepcia
riešila stav VM, jeho miesto a význam v sieti múzeí Slo-
venskej republiky. Predložená koncepcia zároveň defi-
novala cieľový stav, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2010,
a konkretizovala opatrenia nevyhnutné na realizáciu
stanovených cieľov s dôrazom na výstavbu múzea a
jeho hlavných expozícií v posádke Piešťany. Predmetný
materiál vzalo kolégium MO SR na vedomie, a minister
obrany rozhodol o jeho realizácii.

Na základe prijatej koncepcie orgány MO SR a VHÚ
vykonali dislokačný prieskum k možnému prideleniu

V.

nakladanie rádiolokátoru  patriaceho do systému kUB na
železničnej  stanici v Trenčín, jún 1997

Múzejný exponát, lietadlo MiG-21 F po transporte z Prešova
do Vojenského múzea v Trenčíne, rok  1997

Múzejný exponát – lietadlo MiG- 21 F po zostykovaní je od-
ťahované na „letecký stojan”/odstavný priestor/ múzejného
oddelenia v Trenčíne, rok  1997
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kasární SNP a časti letiska v posádke Piešťany pre po-
treby VHÚ Bratislava na umiestnenie a výstavbu VM.
Na základe vykonaného prieskumu boli spracované
podklady na kalkuláciu prevádzkových nákladov, ná-
kladov na infraštruktúru a nákladov na bežnú údržbu.

Na základe rozhodnutia ministra obrany Slovenskej
republiky o vybudovaní reprezentačného a výstavného
komplexu v Piešťanoch VHÚ prevzal dňa 9. apríla 2002
do výpožičky objekt kasární SNP v Piešťanoch. Na le-
tisku Piešťany bol pre VHÚ Bratislava vyčlenený areál 
s objektmi v správe majetku štátu na základe Zmluvy o
prevode správy. Po vyjadrení súhlasu Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky z 15. októbra 2002 s prevo-
dom majetku štátu nadobudla zmluva právoplatnosť. 

V roku 2002 bola realizovaná rekonštrukcia časti ob-
jektov na letisku v Piešťanoch v celkovej sume 
11 967 934,90 Sk. Opravené boli tri haly, oplotenie, ko-
munikácie a bola vybudovaná vstupná brána do múzea.
Ochranu objektov vykonávala 2. letecká základňa Ku-
chyňa strážnou jednotkou. Tak boli vytvorené základné

predpoklady na začatie presunov veľkorozmerných mú-
zejných predmetov z dočasných depozitárov v LO Tren-
čín a od útvarov a zariadení Armády SR. Úloha sťaho-
vania veľkorozmerných múzejných predmetov bola
rozhodujúcou v 1. etape výstavby komplexu vojenského
múzea v posádke Piešťany, ktorá vyplynula z rozhod-
nutia ministra obrany SR. Pre pracovníkov VM bol pre-
sun viac ako 350 kusov automobilovej, obrnenej, tan-
kovej, leteckej, techniky PVO a špeciálnej vojenskej
techniky z priestorov ich dočasného uloženia v provi-
zórnom depozitári múzea na letisku Trenčín a útvarov
Armády SR do nových priestorov v posádke Piešťany
skúškou a výzvou zároveň. Táto organizačne, finančne
a odborne náročná úloha bola v súlade s vypracovaným
plánom presunov múzejnej techniky rozpracovaná na
obdobie rokov 2002 a 2003. Aj napriek zložitým pod-
mienkam, pripravilo a realizovalo múzeum výstavu 
v rámci IDEE 2002. Múzeum vystavovalo leteckú, 
obrnenú a delostreleckú techniku v areáli LO Trenčín,
ako aj chladné ručné palné zbrane, vrátane drobných
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V.

Vykladanie múzejného exponátu tanku T-34/85 pred depo-
zitárom Vojenského múzea v Trenčíne, rok 2001

Práca mechanikov pri príprave na zostykovanie krídel
MiGu-21 F v LOT  Trenčín, rok  1997

stavba repliky talianskeho bombardovacie lietadla caproni
ca-33 v LOT  Trenčín, rok 2000

Pracovníci múzea pri vyvagónovaní múzejnej techniky PVO
na železničnej stanici v Trenčíne pre Vojenské múzeum, rok
1997



Vojenské historické múzeum

15  rOkOV VOjenskéhO hisTOrickéhO úsTaVU (1994-2009)110

militárií a medaily na výstavisku pod Sokolicami. Obe
expozície navštívil minister obrany SR v sprievode ná-
čelníka GŠ Armády SR. V roku 2002 sa múzeum zúčast-
nilo na stretnutí vojenských a historických vozidiel „Zá-
horácke Piesky” vo VVP Záhorie s múzejnou technikou,
tankom T-34/85, motocyklom Jawa-250 a Jawa-350. Au-
tomobil Praga RN vyčlenila na nakrúcanie filmu Slo-
venská televízia.

Dňa 20. marca 2003 VM prevzalo do užívania objekty
na letisku Piešťany. Uvedené objekty vytvárali základné
podmienky pre prácu múzea. Plnenie stanovených úloh
si vyžadovalo veľké finančné prostriedky. Preto bol spra-
covaný plán potrebných prác z hľadiska investičnej vý-
stavby a štandardnej údržby na letisku a v kasárňach
SNP Piešťany. Oprava a údržba uvedených objektov
bola plánovaná po etapách s dôrazom na hlavnú bu-
dovu, autoparky, oplotenie a dielenské priestory. Na
rok 2004 boli naplánované materiálne, ale najmä fi-
nančné prostriedky na vytvorenie expozície múzea v

Piešťanoch. Prejavoval sa poddimenzovaný stav od-
borných pracovníkov na realizáciu prevozov techniky,
ošetrovania, konzervovania múzejných predmetov, ale
hlavne na prípravu novej stálej expozície „Výzbroj čs.
armády v rokoch 1945 – 1992.”

S účinnosťou od 15. marca 2003 bola Ministerstvom
kultúry SR nariadená organizačná zmena v múzeu. Za-
mestnanci múzea sa stali pracovníkmi Vojenského his-
torického múzea Piešťany. Pokračovalo sa v realizácii
investičnej výstavby v priestoroch letiska Piešťany. Boli

V.

Otvorenie výstavy „Zbrane 1. a 2. svetovej vojny" v Balneo-
logickom múzeu Piešťany 24. apríla 2002 (druhý sprava ria-
diteľ múzea pplk. Mgr. Peter kadlec) 

Vernisáž výstavy „slovenská rýchla divízia na Východnom
fronte" v Dome armády v Trenčíne v roku  2001

Obr. 2

Obr. 1, 2: Pohľad na časť spoločnej expozície leteckej techniky VhM Piešťany a sTM košice v areáli letiska košice

Obr. 1
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vytvorené základné predpoklady pre odbornú činnosť
múzea a uloženie veľkorozmerných múzejných pred-
metov v novovybudovaných depozitároch, pričom k 
1. septembru 2003 bola ukončená redislokácia riaditeľ-
stva a múzejného oddelenia Trenčín. Po tom, čo sa zme-
nil názov múzea na Vojenské historické múzeum (VHM)
Piešťany, boli aj pracovníci múzea zaradení do prísluš-
ných tabuliek. V súlade so schváleným zámerom mi-
nistra obrany SR z októbra 2002 a v súčinnosti s vojen-
skými útvarmi Armády SR bol v roku 2003 vykonaný
presun 86 kusov múzejnej pásovej, obrnenej a inej ťaž-
kej techniky, deviatich lietadiel MiG-21 z 1. leteckej zá-
kladne Sliač a jedného lietadla MiG-23 (dar vlády ČR) z
Českých Budějovíc do depozitárov VHM v Piešťanoch.
V súčinnosti s Veliteľstvom vzdušných síl bol vykonaný
presun 10 ks leteckej techniky z letiska Malacky na le-
tisko Košice do spoločne pripravovanej expozície VHM
Piešťany a STM Košice. Spoločný postup pri vytváraní
expozície v Košiciach vychádzal zo zmluvy medzi Mi-
nisterstvom kultúry SR a Ministerstvom obrany SR a
bol podmienený spoločnými priestormi, vyčlenením fi-
nančných prostriedkov a personálnym obsadením. 

Pracovníci múzea pokračovali v prezentácii múzea
spoločnými výstavami „Slováci v dozornej komisii ne-
utrálnych štátov v Kórei v rokoch 1953 – 1993” v Kul-
túrnom a metodickom centre OS SR Trenčín, a „Český
a Slovenský exil 20. storočia” v SNM Martin, „Poľná
poš ta”, v Poštovom múzeu Banská Bystrica” . Vyvrcho-
lením prezentačných aktivít bola spoluúčasť na medzi-
národnej výstave „Górskie formacje Wojskowe” v mú-
zeu mesta Częstochowa v Poľskej republike.

V mesiaci december 2003 komisia riaditeľa VHÚ Bra-
tislava fyzicky prevzala objekty kasární SNP v Piešťa-
noch, ktoré boli do tých čias v zapožičaní. V útvaroch a
zariadeniach Ozbrojených síl SR malo VHM Piešťany
uložených viac ako 100 kusov veľkorozmerných múzej-
ných predmetov. Preto bol v spolupráci so Štábom lo-

gistiky GŠ OS SR v mesiaci december vypracovaný zoz-
nam exponátov nachádzajúcich sa v útvaroch a zaria-
deniach OS SR. Následne bol zaradený do „Smernice
na prípravu ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vý-
cvikovom roku 2004”. Plán presunov múzejnej techniky
bol spracovaný v súlade s prijatou „Koncepciou rozvoja
Vojenského historického múzea Piešťany”. 

V roku 2004 bola hlavná činnosť múzea zameraná na
prevoz múzejnej techniky, budovanie nových depozitá-
rov, ochranu zbierkových predmetov, akvizičnú činnosť
a v neposlednom rade na prípravu otvorenia stálej ex-
pozície v Piešťanoch. Najväčšie úsilie venovali pracovníci
múzea presunom veľkorozmerných predmetov, ich ulo-
ženiu v depozitároch a evidencii. V rámci týchto úloh
bola zo strany útvarov a zariadení OS SR poskytovaná
pomoc pri opravách a konzervovaní múzejnej techniky,
údržbe priestorov múzea s cieľom zodpovedne pripraviť
stálu expozíciu múzea, s dodržaním termínu jej otvorenia
v septembri 2004. Dovedna bolo prevezených 116 kusov
tankovej, pásovej obrnenej, automobilovej a inej špe-
ciálnej techniky a tiež 16 kusov leteckej techniky. Do
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V.

Presun obrnenej techniky z jednotlivých vojenských  útvarov
Ozbrojených síl  sr určenej do zbierkového fondu VhM na
železničnej stanici v Piešťanoch  

Pohľad na vonkajšiu expozíciu VhM na letisku v Piešťanoch,
letecká, automobilová a delostrelecká technika

Zo slávnostného otvorenia stálej expozície „Výzbroj čs. ar-
mády v rokoch 1945 – 1992”. Doc. PhDr. jozef Bystrický,
csc., riaditeľ Vhú, pri príhovore k prítomným hosťom a
prvým návštevníkom. Piešťany, 25. september  2004
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septembra 2004 bolo vykonaných 96 konzervácií na pre-
sunutej technike a na 257 ks iných zbierkových predme-
tov.

Príprava múzejných predmetov a expozičných prie-
storov na otvorenie stálej expozície s názvom „Výzbroj
čs. armády v rokoch 1945 – 1992” v Piešťanoch sa stala
prioritou celého múzea. Podkladom na realizáciu vý-
stavy bol podrobný scenár, organizačné nariadenie s
časovým harmonogramom plnenia úloh až do otvore-
nia expozície. Slávnostné otvorenie stálej expozície
VHM Piešťany sa uskutočnilo dňa 25. septembra 2004
za prítomnosti pozvaných hostí z rezortu ministerstva
obrany, Ministerstva kultúry SR, zástupcov samosprávy
kraja, mesta, súkromných zberateľov a hostí, ktorí sa
podieľali na príprave otvorenia expozície. 

V tejto stálej expozícii je vystavovaná vojenská tech-
nika používaná v čs. armáde v rokoch 1945 až 1993. V
troch halách a vo vonkajšej expozícii (čo predstavuje
výstavnú plochu 41 290 m2) je nainštalovaných 403 ks
veľkorozmerných predmetov. Administratívne priestory
a depozitárne priestory sa nachádzajú v dvanástich bu-
dovách a dvoch autoparkoch bývalých kasární SNP v
Piešťanoch. V nich je uložených 29 954 ks zbierkových
predmetov a predmetov múzejnej hodnoty.

Aj napriek vyťaženosti pracovníkov múzea presunmi
múzejnej techniky a prípravou stálej expozície múzeum
zabezpečilo realizáciu výstavky v rámci medzinárodnej
vojenskej výstavy IDEE 2004 s dôrazom na chladné
zbrane, vyznamenania, medaily a odznaky, kolesovú,
pásovú a delostreleckú techniku. V spolupráci so Sloven-
ským národným múzeom (SNM) sa múzeum prezento-
valo vlastnými múzejnými predmetmi v rámci krátko-
dobej výstavy: „Vojenské zbrane 1. polovice 20. storočia,
používané v čs. armáde”, konanej v dňoch 24. mája – 
6. októbra 2004 v priestoroch SNM Bratislava. V roku
2004 bola rozbehnutá aktívna spolupráca s „klubmi   

V.

Časť expozície „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992” v
hangári č. 1. Obrnená a automobilová technika

Múzejný exponát, cvičné lietadlo L-29 Delfín

rekonštrukcia  bojov na hrone.  starý Tekov, 26. júl 2007

Pohľad na trojrozmerné múzejné predmety novej expozície
„Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992”  v hangári č. 1 v
areáli VhM Piešťany

Pohľad na časť vnútornej expozície v hangári č. 1 – 152 mm
húfnica vzor 18/47
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V.

nákladný automobil Tatra T 128 počas jazdných ukážok  au-
tomobilovej techniky

Pohľad do interiéru expozície „Výzbroj čs. armády v rokoch
1945 – 1992” v hangári č. 3 v areáli VhM Piešťany

Dynamická ukážka múzejného  exponátu tanku T-34/85

Lietadlo suchoj sU 22 UM 3k z múzejných zbierok VhM Pieš-
ťany

Dynamická ukážka múzejného exponátu tanku T-55 aM 2

odkedy sa oficiálne otvorila expozícia „Výzbroj 
čs. armády v rokoch 1945 – 1992” stalo sa už tra-
díciou, že pri otváraní múzejnej sezóny sa návštev-
níkom predvádzajú dynamické, ako aj statické
ukážky.

Dynamická ukážka 203,2 mm samohybného kanónu 2 s7 PiOn
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vojenskej histórie”, najmä účasťou múzejnej techniky na
rekonštrukciách historických bojov z obdobia druhej sve-
tovej vojny.

V roku 2005 pokračovala výstavba komplexu Vojen-
ského historického múzea v posádke Piešťany v rozsahu
pridelených rozpočtových prostriedkov na rutinnú 
a štandardnú údržbu nehnuteľného majetku, príprava
a realizácia presťahovania depozitárov z Nového mesta
nad Váhom do depozitárov v Piešťanoch, vykonávanie
revízie jednotlivých múzejných fondov a pokračovanie
v prevozoch múzejnej techniky, budovanie nových de-
pozitárov, dolaďovanie expozície.

V hlavnej expozícii bolo inštalovaných 37 nových mú-
zejných predmetov. 

Pokračovalo sa v akvizičnej činnosti. Dovedna bolo
uzatvorených 7 zmlúv o bezodplatnom prevode ma-
jetku štátu s OS SR na 4 976 ks predmetov. 

Pre potreby krátkodobých výstav bol vykonaný výber
134 zbierkových predmetov. Bola ukončená expozícia
v Kultúrnom a metodickom centre OS SR Trenčín. Ex-
pozičná činnosť bola zameraná hlavne na zlepšenie ex-
pozície na letisku Piešťany, Košice, na udržanie kvality
expozície vo Svidníku a na zabezpečenie prevádzky vy-
hliadkovej veže na Dukle.

V priestoroch múzejného oddelenia vo Svidníku bola
realizovaná výstava k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej
vojny a oslobodenia Slovenska pod názvom „2 svetová
vojna 1939 – 1945 v strednej a východnej Európe”.

VHM Piešťany bolo spoluorganizátorom otvorenia
výstavky v Regrutačnom stredisku v Trnave prezentu-
júcu Ozbrojené sily Slovenskej republiky, a v spolupráci
s STV bolo v mesiacoch október – december priprave-
ných a v relácii „profesionál”, odvysielaných šesť vstu-
pov zameraných na popis jednotlivých druhov zbraní
nachádzajúcich sa vo VHM Piešťany.

Vojenské historické múzeum sa ďalej zúčastnilo na
viacerých kultúrno-spoločenských akciách zameraných
na propagáciu múzea, medzi najvýznamnejšie patrili:
– účasť na výstave „Obrazopis sveta objektívom Milana

Rastislava Štefánika” pri príležitosti 125. výročia jeho
narodenia v priestoroch Bratislavského hradu v júli
2005 – vystavením repliky lietadla Ca-33 CAPRONI, 

– historická ukážka bojov o oslobodenie Bratislavy rea-
lizovaná v Podunajských Biskupiciach v spolupráci s
klubmi vojenskej histórie – zabezpečením dynamic-
kých ukážok dvoma múzejnými exponátmi OT-810,

– účasť na oslavách ukončenia druhej svetovej vojny a
dňa víťazstva nad fašizmom 8. mája 2005 v Bratislave 

–   výstavka ručných strelných zbraní z druhej svetovej
vojny a dvoch múzejných exponátov Pldvk 53/59 a
130 mm raketomet vz.51,

– účasť na dňoch „Bažant pohoda” na letisku Trenčín 
15. – 17. júla 2005 – výstavka troch exponátov mú-
zejnej techniky Pldvk 53/59, OT-810R2, MiG-21R,

– účasť na podujatí „SAHARA 2005” vo VTSÚ Záhorie

V.

Múzejný exponát – rádiolokátor rL 128 (zo systému P-40)

rekonštrukcia bojov o Bratislavu v areáli Dopravného pod-
niku na jurajovom dvore, 4. apríl 2009

Vystavený múzejný exponát – replika lietadla caproni 
ca-33 v priestoroch Bratislavského hradu v Bratislave, 
jún 2005
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–  zabezpečením dynamickej ukážky tanku T-34/85 
v dňoch 26. augusta – 28. augusta 2005,

– účasť na oslavách 10. výročia založenia Práporu
okamžitej reakcie kapitána Jána Francisciho v Mar-
tine september 2005 – výstavka ručných strelných
zbraní z druhej svetovej vojny a OT-810,

– účasť na oslavách „Dňa Ozbrojených síl Slovenskej
republiky” vo Zvolene 17. októbra 2005 – výstavka
ručných strelných zbraní z druhej svetovej vojny a
dvoch múzejných exponátov Pldvk 53/59, a OT 810.

Otvoreniu sezóny predchádzala príprava múzejných
priestorov, oprava a renovácia múzejných pred- 
metov. 

Otvorenie sezóny v Piešťanoch bolo realizované v
stanovenom termíne a doplnené o bohatý program 
s dynamickými ukážkami ťažkej pásovej múzejnej tech-
niky, v ktorých boli prezentované tanky, obrnené trans-
portéry, samohybné húfnice a mínomet. Dynamické
ukážky boli vhodne doplnené simuláciou boja v dobo-

vých uniformách s dobovou technikou a prezentáciou
ručných strelných zbraní. 

V tom roku bola jedna z hlavných úloh múzea zame-
raná na prípravu a realizáciu presťahovania depozitárov
z Nového Mesta nad Váhom do depozitárov v Piešťa-
noch a vykonávanie revízie jednotlivých múzejných fon-
dov. Pokračovali prevozy múzejnej techniky, budovanie
nových depozitárov, dolaďovanie expozície.

Pracovisko vojenského múzea v Novom Meste nad
Váhom vzniklo v roku 1994 – s názvom VHÚ Bratislava
–  Vojenské múzeum Nové Mesto nad Váhom, VÚ 8822.
V roku 1996 bol názov pracoviska zmenený na VHÚ
Bratislava – VM Trenčín, múzejné oddelenie Nové Mesto
nad Váhom, VÚ 8822. V roku 1997 bol názov spresnený
na VHÚ Bratislava, VM Trenčín, odborné pracovisko (de-
pozitár) Nové Mesto nad Váhom. S budovaním depo-
zitárov v Novom Meste nad Váhom sa začalo v mesiaci
jún 1994. Na ploche s celkovou rozlohou 1 204,1 m2 (na
dvoch poschodiach budovy č. 03 v posádke Nové Mesto
nad Váhom v areáli VÚ 8 832) bolo vybudovaných 
13 depozitných priestorov (724,4 m2), 1 dielňa (38,6 m2),
2 kancelárie (40,6 m2), 1 zasadacia miestnosť (87 m2), 
3 sociálne miestnosti (48,1 m2), ostatnú plochu tvorili
chodby a povaly. V trinástich depozitných priestoroch
bolo postupne uložených a múzejne prvostupňovo spra-
covaných podľa vtedajšieho rozdelenia 12 fondov zbier-
kových predmetov (ručné strelné zbrane, chladné
zbrane, výstrojný materiál, proviantný materiál, zdra-
votný materiál, bojové zástavy, rady, vyznamenania,
medaily, odznaky, rozlišovacie znaky, spojovací mate-
riál, munícia, ženijný materiál, delostrelecká optika,
chemický materiál).

Prvý dovoz predmetov, konkrétne zbraní, na praco-
visko v Novom Meste nad Váhom sa uskutočnil 8. de-
cembra 1994, posledný dovoz bol uskutočnený 15. de-
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V.

V rámci programu pri otváraní múzejnej sezóny vystupovali
aj priatelia historického šermu s názornými ukážkami   

Oficiálne otvorenie múzejnej sezóny v priestoroch VhM na
Letisku v Piešťanoch v júni 2006, prvý zľava ing. Miroslav
Mihálik, zástupca riaditeľa VhM

V rámci  prezentačných výstav sa využívajú múzejné pred-
mety zo zbierok depozitov ľahkých palných zbraní VhM 
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cembra 2004. Od roku 1996 do roku 2005 bolo do knihy
prírastkov v Novom Meste nad Váhom zapísaných 
6 130 ks zbierkových predmetov. 

V mesiacoch september a október realizovalo Vo-
jenské historické múzeum Piešťany presťahovanie de-
pozitu z Nového Mesta nad Váhom do priestorov múzea
v Piešťanoch. Spolu bolo presťahovaných 69 923 ks
predmetov, z toho 168 zbraní. Zároveň sa postupne

odovzdávali uvoľnené priestory VSB v Novom Meste
nad Váhom.

Vzhľadom na to, že sa doposiaľ nedokončili rekon-
štrukčné práce na budovách depozitu v kasárňach SNP
v Piešťanoch, sú múzejné predmety a zbrane uložené
len v provizórnych priestoroch spĺňajúcich základné
skladovacie a bezpečnostné podmienky.

V spolupráci s OS SR pokračovalo sťahovanie veľko-
rozmerných múzejných predmetov od útvarov a zaria-
dení OS SR. Technicky a organizačne náročnou, ale aj
zaujímavou, akciou bolo sťahovanie leteckej techniky
z letiska Trenčín na letisko Piešťany vlečením lietadiel
po diaľnici. Presťahovaním pracoviska z Nového mesta
nad Váhom do Piešťan bola ukončená jedna dôležitá
etapa výstavby VHM Piešťany. 

Zamestnanci VHM, v súlade s ustanoveniami § 5 zá-
kona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), zapísali 
v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2009, do od-
bornej evidencie 1 194 zbierkových predmetov. Z tohto
počtu bolo 878 zbierkových predmetov zapísaných do
chronologickej evidencie – 1. stupňovej, 316 zbierko-
vých predmetov do 2. stupňovej evidencie. Zároveň, v
súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 písm. b) zákona, vy-
konali odbornú ochranu 691 kusov rôznych zbierkových
predmetov (340 ks veľkorozmerných zbierkových pred-
metov; 351 ostatných zbierkových predmetov). 

V súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 zákona prešlo
revíziou 2 032 ks zbierkových predmetov zaradených
do ôsmich múzejných fondov (I. Chladné zbrane – 351
ks; II. Pištole a revolvery 397 ks; III. Pušky a karabíny –
237 ks; IV. Automatické zbrane – 27 ks; V. Delostrelecký
materiál – 61 ks; VI. obrnená technika 39 ks, VII. Letecká
technika – 94 ks; XIII. Automobilová technika 30 ks;
XIV. výstroj 33 ks; XV. Rady a vyznamenania 763 ks. Od
1. januára 2005 do 30. júna 2009 pracovníci múzea vy-
konali 99 prevozov veľkorozmerných predmetov a 45
prevozov malorozmerných predmetov od útvarov a za-
riadení OS SR.

O výsledkoch práce všetkých zamestnancov VHÚ
svedčí skutočnosť, že v rokoch 2005 – 2009 navštívilo
expozície VHM v Piešťanoch, Svidníku a na Dukle spolu
394 039 domácich a zahraničných návštevníkov (roku
2005 – 73 224 návštevníkov; roku 2006 – 58 982 ná-
vštevníkov; r. 2007 – 108 229; r. 2008 – 140 916; r. 2009
– 12 688 ). V tomto období bola hlavná expozícia do-
plnená o 2 ks múzejných veľkorozmerných predmetov.

V období od 1. januára 2005 do 30. júna 2009 ná-

V.

V depozite výstrojného materiálu: uniforma s vojenskými
vyznamenaniami generálmajora v. v. ivana O. schwarza,
ktorú daroval do zbierok VhM      

Ukážka zo zbierkového fondu vojenských vyznamenaní,
ktoré patria do depozitu VhM
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vštevníci vzhliadli spolu 78 výstav a kultúrno-spoločen-
ských podujatí, ktoré pripravili, resp. sa na ich príprave
podieľali zamestnanci VHÚ (roku 2005 – 17 výstav a kul-
túrno-spoločenských podujatí; roku 2006 – 21 výstav a
kultúrno-spoločenských podujatí; roku 2007 – 18 výstav
a kultúrno-spoločenských podujatí, roku 2008 – 12 vý-
stav a kultúrno-spoločenských podujatí; roku 2009 –

10 výstav a kultúrno-spoločenských podujatí). Medzi
najúspešnejšie akcie VHM možno spomenúť nasledovné
kultúrno-spoločenské podujatia: „Deň otvorených dverí
VHM v rokoch 2005-2009”, „Deň detí s ozbrojenými
zbormi v rokoch 2006-2008”, „1. - 3. národný letecký
deň v Piešťanoch (2007-2009)”; „SAHARA 2005-2008”;
„IDEB-2006”; „Slovenské piesky 2009”, „Z vojnového
fotoalbumu letca RAF”; „Sovietsky vojnový plagát”;
„Stalingrad”, výstava „M. R. Štefánik vojak – politik –
astronóm” v UK Bratislava a v múzeu Brezno, výstava
„Československé légie” v priestoroch múzea Piešťany.

Účasť na akciách organizovaných klubmi vojenskej

histórie na Dukle, Orave, Starom Tekove, Dargove, pri
príležitosti oslobodenia Bratislavy, pri príležitosti osláv
SNP, MDD a výročí útvarov, počas Dňa mestskej polície
v Prievidzi, ako i výstave organizovanej na Trenčianskej
Univerzite v Trenčíne v rámci medzinárodného semi-
nára pod názvom „História špeciálnej techniky”.

15  rOkOV VOjenskéhO hisTOrickéhO úsTaVU (1994-2009)
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rekonštrukcia historických bojov v priestore údolia smrti,
8. október 2004

expozícia VhM Piešťany v Dome armády Trenčín, rok 2005

Deň ozbrojených zložiek s deťmi organizovaný v priestoroch
VhM na letisku v Piešťanoch, september 2009

Doc. PhDr. jozef Bystrický, csc. (s mikrofónom) pri otváraní
múzejnej sezóny na Letisku v Piešťanoch. sprava: 
Dr. Peter Turza a ing. Miroslav Mihálik. Piešťany, jún 2007

Pohľad na piešťanské letisko v čase konania 3. národných
leteckých dní. Fotografia vypovedá o veľkom záujme ná-
vštevníkov. Piešťany, jún 2008
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MÚZEJNÉ ODDELENIE SVIDNÍK

Je druhým oddelením v štruktúre VHM. Nadväzuje
na činnosť múzea, ktoré vzniklo vo Svidníku v roku 1965
a bolo otvorené 4. októbra 1969 pri príležitosti 25. vý-
ročia bojov o Dukliansky priesmyk s pôvodným názvom
„Dukelské múzeum”. Múzeum dokumentuje národ -
nooslobodzovacie hnutie na východnom Slovensku s
akceptom na Karpatsko-dukliansku operáciu. V súčas-
nosti Múzejné oddelenie sídli v účelovej budove, v ktorej
sú expozičné, depozitné a administratívne priestory.
Expozícia múzea „Dejiny vojenstva na východnom Slo-

vensku v rokoch 1914 – 1945” prezentuje exponáty z
obdobia 1. a 2. svetovej vojny, ktoré bezprostredne sú-
visia s bojmi v Karpatoch, ako aj exponáty dokumen-
tujúce vývoj vojenstva na území východného Slovenska
v medzivojnovom a povojnovom období. Múzejné ex-
ponáty v expozícii sú vystavované na ploche 683 m2.
Pri budove múzea sa nachádza vonkajšia expozícia
„Park bojovej družby”, v ktorej je umiestnených 25 veľ-

korozmerných múzejných predmetov. Múzeum má aj
expozíciu v prírode „Duklianske bojisko”. Národná kul-
túrna pamiatka „Duklianske bojisko” v sebe zahŕňa aj
Pamätník sovietskej armády s vojnovým cintorínom,
Pamätník československých vojakov s vojnovým cin-
torínom a veľkorozmerné múzejné predmety na pod-
stavcoch rozmiestnené v dĺžke 22 km od rázcestia Ka-
pišová až po hraničný prechod Dukla. Okrem toho má
expozíciu v Informačnom stredisku na Dukle a vo vy-
hliadkovej veži na Dukle. Depozitné priestory sa na-
chádzajú v centrálnej budove vo Svidníku a vo vyhliad-
kovej veži. Počet uložených múzejných predmetov a
predmetov múzejnej hodnoty v depozitároch vo Svid-
níku predstavuje súhrnne 9 477 ks.

Dovedna sa v expozíciách a depozitároch VHM na-
chádza 17 742 ks múzejných predmetov v hodnote 
2 621 337 253, 87 Sk. Tie sú rozdelené do 22 múzejných
fondov. O ich odborné zhodnotenie, ošetrovanie, kon-
zervovanie, reštaurovanie, odborné uloženie, chrono-
logickú evidenciu, katalogizáciu a prezentáciu podľa

V.

Budova centrálnej expozície múzejného oddelenia VhM vo
svidníku

expozícia Vojenského historického múzea svidník

Pohľad na budovu centrálnej expozície VhM vo svidníku a areál parku bojovej techniky múzejného oddelenia   
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zákona č. 115 / 1998 Z. z. o múzeách a galériách v znení
neskorších zákonov a vyhlášok sa v súčasnej dobe stará
vrátane riaditeľa a dvoch vedúcich múzejných oddelení
17 zamestnancov. Z nich sú 2 kurátori, 4 kustódi, 3 do-
kumentátori, 2 konzervátori, 3 odborní referenti sprie-
vodcovia a jeden referent MTZ. Z uvedeného počtu päť
zamestnancov obhospodaruje 3 až 4 múzejné fondy a
im prináležiace depozitárne priestory. Týmto opatrením
sa nahrádzajú chýbajúce tabuľky správcu depozitára a
samostatného pracovníka lektora, ktoré sú v múzeách
bežné. 

HISTÓRIA VZNIKU 
„DUKELSKÉHO MÚZEA”, 

V SÚČASNOSTI MÚZEJNÉHO
ODDELENIA SVIDNÍK

Pamätné miesta duklianskych bojov  sú od ich sa-
motného vzniku stredobodom záujmu domácich i za-
hraničných návštevníkov.

Myšlienka vytvoriť múzeum, a tak uchovať pamiatku
na historické boje v Karpatsko-duklianskej operácii v
roku 1944 vznikla hneď po oslobodení v roku 1945.
Hlavným iniciátorom tejto myšlienky bol bývalý veliteľ
čs. armádneho zboru gen. L. Svoboda a priami účastníci
duklianskych bojov. Vtedy sa uvažovalo o postavení
budovy múzea priamo na Dukle, kde sa na hranici na-
chádzal pôvodný cintorín padlých čs. vojakov. Celý prie-
stor sa mal architektonicky využiť pre návštevy domá-
cich a zahraničných záujemcov o poznávanie histórie
tohto obdobia. Dobrý nápad sa nakoniec nerealizoval,
lebo v tom čase sa hlavná pozornosť sústredila na ob-
novu vojnou zničeného národného hospodárstva, zvlášť
v regióne východného Slovenska. 

V roku 1949 sa na Dukle vybudoval Pamätník čs. vo-
jakov, kde boli prevezené exhumované telesné pozo-
statky vojakov z pôvodného cintorína na hranici i z lo-
kalít bývalého Prešovského kraja. Na 10. výročie
Kar patsko- duklianskej operácie (KDO), 6. októbra 1954,
bol vo Svidníku postavený Pamätník sovietskej armády.
Koncom 50. rokov vojenskí historici z VHÚ Praha prišli
s myšlienkou vybudovať na miestach bojov prírodné
duklianske bojisko – múzeum. Myšlienka sa začala po-
stupne realizovať, a tak na 15. výročie KDO bola posta-
vená drevená vyhliadková veža, ktorá návštevníkom
slúžila do konca roku 1967. Zároveň k tomuto jubilej-

nému výročiu v r. 1959 vo Vyšnom Komárniku boli ob-
novené bunkre štábu 3. čs. brigády. Rovnako v tom is-
tom roku na rázcestí Kapišová boli postavené tanky –
symbolika tankových bojov v Údolí smrti. K 20. výročiu
bojov o Duklu bolo na pôvodnom mieste vybudované
palebné postavenie delostrelectva z roku 1944. Zároveň
k tomuto výročiu v Nižnom Komárniku bola vybudo-
vaná vyhliadková plošina, kde je umiestnené lietadlo
AVIA B-33, a ďalšia bojová technika. Na oslavách 
20. ju bilejného výročia KDO na Dukle bol prítomný aj
minister obrany ZSSR a maršal Sovietskeho zväzu 
R. J. Malinovský a stovky priamych účastníkov duklian-
skych bojov.

Návštevnosť pamätných miest duklianskych bojov z
roka na rok narastala, čo ročne predstavovalo okolo
300-tisíc návštevníkov. Z toho vychádzala potreba uce-
lene zdokumentovať tieto historické boje, ako aj sa-
motnú bojovú operáciu v súvislosti s domácim odbo-
jom. Preto sa v 60. rokoch začalo uvažovať o výstavbe
múzea. V tom čase po územnej reorganizácii Svidnícky
okres zanikol a bol začlenený do Bardejova. Tento na
základe rozhodnutia vyšších orgánov inicioval výstavbu
múzea vo Svidníku. Plánovacia komisia ONV v Barde-
jove schválila výstavbu Múzea Karpatsko-duklianskej
operácie vo Svidníku 23. novembra 1961 . S výstavbou
budovy sa malo začať v roku 1963, s ukončením sa rá-
talo v roku 1964 na 20. výročie KDO. Všetko sa oddialilo
a projekt budovy, ktorý vypracoval Ing. arch. František
Jesenko, bol schválený až 29. januára 1965 v Košiciach.
Schválila ho Rada Východoslovenského KNV  na svojom
zasadnutí 2. júna 1965 uznesením č. 177. Základný ka-
meň múzea bol položený 6. októbra 1966 za prítom-
nosti riaditeľa múzea JUDr. Pavla Krnáča, ktorý v tejto
funkcii pôsobil do roku 1970. Múzeum sa od svojho
vzniku staralo o celé prírodné duklianske bojisko a 
o pamätníky na Dukle a vo Svidníku, ktoré uznesením
vlády ČSSR č. 251/62 boli vyhlásené za národnú kultúrnu
pamiatku. Ako krajské múzeum bolo riadené odborom
kultúry KNV v Košiciach. Po zrušení krajov v roku 1969
bolo múzeum riadené Ministerstvom kultúry SR a v roku
1971 po opätovnom zriadení KNV mu opäť organizačne
podliehalo, v ktorom zotrvalo do 31. decembra 1990. 

Do múzea postupne prichádzali jednotliví pracovníci,
a jeho štruktúra vyzerala takto: 

a) útvar riaditeľa 
b) historickodokumentačné oddelenie 
c) kultúrnovýchovné oddelenie 
d) oddelenie technickoprevádzkové a hospo-

dárskosprávnych služieb. 
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Múzeum nemalo vlastné zbierky, začalo s vlastným
zberom po duklianskom bojisku, medzi účastníkmi čs.
arm. zboru, miestnym obyvateľstvom, časť zbierok bola
získaná darom zo zahraničia a iným spôsobom.

Z vlastných zbierok bola vybudovaná prvá expozícia,
ktorú 4. októbra 1969 pre verejnosť sprístupnil minister
obrany ČSSR gen. Martin Dzúr. Na druhý deň po otvo-
rení 5. októbra 1969 zavítal do múzea prezident ČSSR
arm. gen. Ludvík Svoboda, v sprievode ktorého boli
maršal ZSSR A. A. Grečko, maršal ZSSR K. S. Moska-
lenko, arm. gen. A. A. Jepišev a ministri obrany člen-
ských štátov Varšavskej zmluvy.

Na 25. výročie KDO bola v Údolí smrti vybudovaná
symbolika tankových bojov „tanková rota v útoku”. Au-
torom tejto myšlienky bol plk. Ondrej Ondík, bývalý
príslušník čs. tankovej brigády. Ešte predtým v roku
1967 bol na Dukle postavený pamätník ženistom „Ruky
ženistu”. V tom istom roku bolo vybudované pamätné
miesto tragédie gen. J. Vedrala Sázavského. Popri uve-
denej činnosti múzea pozornosť odborných pracovníkov
bola zameraná na zber spomienok priamych účastníkov
KDO. Na 25. výročie duklianskych bojov vyšiel prvý
zborník múzea pod názvom Dukla večne živá, zborník
spomienok priamych účastníkov bojov o Duklu. Jeho
zostavovateľmi boli I. Mindoš a J. Rodák. Dovedna vo
Východoslovenskom vydavateľstve vyšlo 11 čísel tohto
zborníka. V roku 1970 múzeum vydalo farebnú obra-
zovú publikáciu Dukla o duklianskom bojisku na poľskej
i slovenskej strane. Zostavovateľmi boli J. Rodák 
a I. Mindoš. V rozšírenom vydaní táto publikácia vyšla 
i v roku 1974. Múzeum vydalo aj ďalšie publikácie: Kali-
nov, Tokajík, Bojovali na Dukle, Sprievodca po pamätných
miestach duklianskych bojov a ďalšie. Sústavná pozor-
nosť múzea bola i naďalej venovaná doplňovaniu prí-
rodného duklianskeho bojiska. V roku 1970 sa začalo s
výstavbou parku bojovej techniky pri múzeu, v roku
1974 bola po rekonštrukcii postavená vyhliadková veža
na Dukle, v roku 1981 na cintoríne čs. armády na Dukle
bola vybudovaná „Aleja hrdinov Dukly”, v roku 1984
na hranici na Dukle bola postavená symbolika vstupu
čs. hliadky na územie Československa. 

Bohatá bola aj výstavná činnosť múzea. V hlavnej
budove múzea boli inštalované štyri expozície, v roku
1984 bola vybudovaná pamätná izba v Kalinove v roku
1984 v Tokajíku budova múzea „Fašistické represálie
na východnom Slovensku”. Z putovných výstav mala
veľký úspech výstavka „KDO na pomoc SNP”, ktorá
bola inštalovaná na čs. veľvyslanectvách v Budapešti,
vo Viedni, v Berlíne a vo Varšave.

Múzeum navštívili i popredné osobnosti, akými boli
prezident ČSSR L. Svoboda (1969), prezident ČSSR G.
Husák (1984) a rad ďalších. Medzi vzácnych hostí múzea
patrili aj kozmonauti Beregovoj (1976) a Gubarev (1978),
Romanenko (1978), Grečko (1978), veľvyslanci z Česka,
Anglicka, Ruska, Ukrajiny, Izraela, Nemecka a ďalší di-
plomati z európskych štátov i zámoria.

V oblasti odborno-múzejníckej činnosti múzeum spo-
lupracovalo so slovenskými a českými múzeami, zo za-
hraničia to bolo Poľsko a Ukrajina. Úzka spolupráca mú-
zea bola aj s vojenskými útvarmi na východnom
Slovensku pri budovaní siení bojových tradícií.

Vo výskumnej činnosti sa pracovníci múzea zaoberali
dejinami vojenstva na východnom Slovensku, obdobím
1914  –  1945. V zbierkových fondoch múzea sa nachá-
dza 10 113 ks exponátov, vo fotoarchíve 10 181 ks.

Z hľadiska podriadenosti Dukelské múzeum do 
31. decembra 1990 patrilo pod Krajský národný výbor
Košice. Riaditeľom múzea od r. 1970 až do 31. januára
1990 bol PhDr. Ivan Mindoš. Od 1. februára 1990 do 
31. decembra 1990 PaedDr. Jozef Rodák.

Od 1. januára 1991 do 31. decembra 1992 Vojenské
múzeum Svidník patrilo pod VHÚ Praha, a od 1. januára
1993 do 4. mája 1994 pod Hlavnú správu vzdelávania,
sociálnych a personálnych vecí veliteľstva Armády SR
Trenčín. V tomto období bol riaditeľom múzea do 
4. má ja 1994 PaedDr. Jozef Rodák. Dňa 5. mája 1994
bolo Vojenské múzeum Svidník začlenené ako múzejné
oddelenie k Vojenskému múzeu Trenčín. 

Vojenský historický ústav počas celého obdobia ve-
noval patričnú pozornosť aj údržbe a sprístupňovaniu
objektov Národnej kultúrnej pamiatky – Dukelskému
bojisku, vojenským cintorínom, pamätníkom a pamät-
ným miestam vo Svidníku, na Dukle a v Tokajíku.

V jeho pôsobnosti vo Svidníku a na Dukle je odborná
starostlivosť o Dukelské bojisko – národnú kultúrnu pa-
miatku zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu (na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej
národnej rady č. 24 z 27. 2. 1961).

národná kultúrna pamiatka Dukelské bojisko je
územne rozdelená do dvoch lokalít, v ktorých sa na-
chádza 16 pamiatkových objektov:

1. Dukla – pamätník čs. armádneho zboru v katas -
trálnom území Vyšný komárnik, s týmito jednotli-
vými pamiatkovými objektmi;

– Dukla – vojenské múzeum,
– Pamätník čs. armádneho zboru,
– predpolie pamätníka,

V.
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– pamätný cintorín,
– aleja hrdinov,
– míľnik,
– pomník ženistov,
– pomník gen. Sázavského.

Dominantou národnej kultúrnej pamiatky je Pamät-
ník čs. armádneho zboru postavený v roku 1949 podľa
architektonického návrhu Ing. arch. J. Grusa. Znázor-
ňuje hlavný úder do nemeckej obrany na poľsko-česko-
slovenskom území a zároveň i bránu oslobodenia. Pa-
mätník s obradnou sieňou je vysoký 28 metrov. Pri
príležitosti 20. výročia bojov o Dukliansky priesmyk bol
pamätník doplnený bronzovým súsoším Žalujem...
Matka spod Dukly ďakuje sovietskemu vojakovi za oslo-
bodenie, ale zároveň žaluje za Mníchov, Lidice, Ležáky,
Ostrý Grúň, Kremničku, Kľak a Tokajík. 

Na kolonáde vedúcej k pamätníku sú umiestnené
bronzové tabule, na ktorých sú vygravírované mená 
1 256 padlých vojakov – príslušníkov 1. čs. armádneho
zboru v ZSSR. Autormi tohto diela sú akademický so-
chár F. Patočka a Ing. architekt F. Jesenko. Je tu umiest-
nená i urna s pozostatkami plukovníka M. Kudzeja, prí-
slušníka 1. československého armádneho zboru v ZSSR.
V kolumbáriu sú vyryté najznámejšie miesta bojov 
1. československého armádneho zboru v ZSSR od Bu-
zuluku po Prahu. Portál kolumbária zdobia reliéfy a vý-
javy slávnej bojovej cesty nášho zboru. Sú to práce ná-
rodného umelca Jána Kulicha.

Súčasťou pamätníka je pamätný cintorín, kde je po-
chovaných 565 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v
ZSSR, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej ope-
rácie. Medzi nimi je i veliteľ 1. československej brigády

15  rOkOV VOjenskéhO hisTOrickéhO úsTaVU (1994-2009)

V.

celkový pohľad na Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle 

Bronzové súsošie Žalujem... „Matka spod Dukly ďakuje so-
vietskemu vojakovi za oslobodenie ...”

hrob generála jaroslava Vedrala-sázavského na pamätnom
(vojnovom) cintoríne na Dukle 
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generál Jaroslav Vedral-Sázavský, kapitán F. Vrána, po-
ručík M. Bilej, poručík J. Churavý, Vít Nejedlý, R. Jasiok
a ďalší. Po obvode cintorína sú umiestnené busty hrdi-
nov Dukly. V roku 1961 bol pamätník vyhlásený za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku.

V roku 1967 bola odhalená plastika – symbol ženij-
ného vojska na Dukle. Znázorňuje ruky ženistu ako zne-
škodňujú nepriateľskú tanierovú protitankovú mínu. Je
dielom zaslúžilého umelca V. Löfflera a národného
umelca A. Ručku, a architektov M. Budu a J. Kurču. Na-
chádza sa tu i pamätník označujúci miesto, kde padol
generál Jaroslav Vedral-Sázavský. 

V areáli Duklianskeho bojiska, od rázcestia obce Ka-
pišová až po slovensko-poľský hraničný priechod Dukla
sa nachádza expozícia v prírode s rozmiestnenou bo-
jovou technikou v katastri Nižného Komárnika a Vy-
šného Komárnika. Sprístupnené sú aj zrekonštruované

V.

Pomník ženistov na Dukle „ruky ženistu”, ako zneškodňujú
nepriateľskú tanierovú protitankovú mínu

Pomník na mieste tragédie generála jaroslava Vedrala–sá-
zavského, Dukla

Pomník prieskumnej jednotky „Míľnik”, ktorá prvá vstúpila
na územie Československa, Dukla

Pohľad na prístupovú kolonádu k pamätníku. Po jej  stra-
nách bronzové tabule s menami 1 256 padlých vojakov – prí-
slušníkov 1. čs. armádneho zboru v Zssr

Pamätný (vojnový) cintorín padlých vojakov 1. čs. armád-
neho zboru v Zssr
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delostrelecké palebné postavenia a bunkre jednotiek
1. čs. armádneho zboru v ZSSR. 

2. Pamätník sovietskej armády v katastrálnom
území Svidník s týmito jednotlivými pamiatkovými
objektmi;
- Pamätník sovietskej armády – pomník na cintoríne,
- Pamätník sovietskej armády – plastika na cintoríne,
- Pamätník sovietskej armády – stena s tabuľami,
- Pamätník sovietskej armády – horná terasa,
- Pamätník sovietskej armády – plastika I na dolnej

terase,
- Pamätník sovietskej armády – plastika II na dolnej

terase,
- Pamätník sovietskej armády – dolná terasa,
- Pamätník sovietskej armády – prístupová komuni-

kácia.

15  rOkOV VOjenskéhO hisTOrickéhO úsTaVU (1994-2009)

V.

symbol podpory letectvom, lietadlo aVia B-33 (licenčná
iL-10) v katastri obce nižný komárnik

Bunkre štábu 3. čs. brigády 1. čs. armádneho zboru v Zssr,
Vyšný komárnik  

Pamätník sovietskej armády s vojnovým cintorínom vo svid-
níku

122 mm húfnica vz. 39 v delovom areáli vo Vyšnom komár-
niku  

Protilietadlový kanón vz. 39, delový areál Vyšný komárnik  
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Monumentálny mramorový pamätník sovietskej ar-
máde bol odhalený 3. októbra 1954, pri oslavách 
10. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Autormi
projektu boli českí architekti Ing. Karel Lodr, Jan Krum-
precht a Václav Šedivý. Sochárske práce realizovali so-
chári – národní umelci Oskár Kozák, Jan Hana a zaslúžilý
umelec František Gibala. Pomník je vysoký 37 m. Päť -
ramenná hviezda na jeho vrchole meria 3,5 m. Čelné
steny ohrady pamätníka výtvarne symbolizujú Slo-
venské národné povstanie a príchod Červenej armády.

Na ľavej strane pamätníka je súsošie Útok sovietskej 
armády, na pravej strane reliéf Partizánska hliadka v
Slovenskom národnom povstaní. Pred širokým schodi-
skom pamätníka je bronzová socha sovietskeho ser-
žanta, symbolizuje čestnú stráž, ktorý vzdáva hold nad
mohylou padlých. Je vysoká 4 m a jej autormi sú Jan

Bartoš a Jan Hana. Po bokoch sokla, na ktorom je po-
stavená socha, sú vysekané mramorové lipové vence.
Architektonický komplex pamätníka dotvárajú dve pie-
skovcové súsošia: Hanovo – Stretnutie a Gibalovo –
Smelý pohľad do budúcnosti. Na štvorcovom piedestáli,
obelisku, pamätníka sú osadené veľkorozmerné mra-
morové reliéfy: Zdvihnutie zástavy na slávu víťazstva,
9. máj 1945, Ľudia vítajú svojich sovietskych oslobodite-
ľov, Zvítanie partizánov so sovietskou armádou, a Dedina

víta sovietskych vojakov. V komplexe pamätníka je voj-
nový cintorín, pri stene sú vytvorené symbolické mra-
morové hrobky padlých príslušníkov sovietskej pechoty,
tankistov, delostrelcov a letcov. Na hrobkách sú vyte-

V.

súsošie pred jedným zo štyroch masových hrobov soviet-
skych vojakov, Pamätník sovietskej armády vo svidníku

Dve 152 mm húfnice vzor na dolnej terase v areáli Pamät-
níka sovietskej armády vo svidníku premiestnené z obce
nižná kapišová v auguste 2009

Detailnejší pohľad na mramorový pamätník s päťramennou
hviezdou a bronzovou sochou sovietskeho seržanta, ktorý
vzdáva hold nad mohylou padlých
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sané symboly rozlišovacích znakov týchto druhov so-
vietskych zbraní. V štyroch spoločných hroboch je po-
chovaných vyše 9 000 sovietskych vojakov, ktorí zahy-
nuli na území východného Slovenska v rokoch 1944 –
1945. V roku 1961 bol pamätník vyhlásený za národnú
kultúrnu pamiatku.

údolie smrti
Medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Písaná je

v teréne rozmiestnená tanková technika znázorňujúca
tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 tankov T-34/85.
Návštevníkom pripomínajú tankové boje, ktoré sa v
tomto priestore odohrali od 25. do 27. októbra 1944.

Údolie smrti sa nachádza v katastri obce Kružlová. Ide
o dolinu v Ondavskej vrchovine, ktorá bola vytvorená
potokom Svidničanka. Meno dostala podľa najväčšej
tankovej bitky, ktorá sa odohrala v údolí v rámci Kar-
patsko-duklianskej operácie.

Pamätník, na ktorom sovietsky tank T-34 zdoláva ne-
mecký, považujeme za vstupnú bránu do Údolia smrti.
V tomto priestore od 25. do 27. októbra 1944 prebiehali

najťažšie tankové boje sovietskych jednotiek po pre-
kročení česko-slovenských hraníc na území Európy. 

Do pôsobnosti Vhú prešli aj:
1. vojnový cintorín nemeckej armády v Hunkovciach; 
2. pamätné miesto tragédie s areálom Pamätníka

obetí v Tokajíku;
3. Pamätník rumunskej armády v Piešťanoch. 

Vojnový cintorín nemeckej armády v hunkov-
ciach

Vojnový cintorín nemeckých vojakov v Hunkovciach
pochádza z čias druhej svetovej vojny. Na základe me-
dzivládnej československo-nemeckej zmluvy o sused-
stve, a v rámci nej vyhlásenia oboch vlád o vyhľadávaní,
udržiavaní a starostlivosti o vojnové hroby z roku 1992,
(tá sa stala základom Dohody o vojnových hroboch me-
dzi oboma štátmi z 2. 3. 1999), ho nemecká súkromná
humanitárna organizácia Ľudový zväz starostlivosti o
nemecké vojnové hroby v roku 1994 znovu vybudovala.

15  rOkOV VOjenskéhO hisTOrickéhO úsTaVU (1994-2009)

V.

Pohľad do časti priestoru „údolia smrti” a tanky T-34/85   

celkový pohľad na vojnový cintorín nemeckých vojakov 
v hunkovciach    

symbol tankových bojov „Taran”  – tank T-34/85 vklínený
do nemeckého tanku Pz iV G, rázcestie do obce kapišová

hrobové pole s krížmi  vojnového cintorína nemeckých vo-
jakov v hunkovciach s pohľadom na centrálny kríž v jeho
zadnej časti  
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Roku 1995 bol vysvätený. Tu našlo miesto svojho po-
sledného odpočinku takmer 3 100 nemeckých vojakov,
ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie.
Na hroboch sú umiestnené kríže s menami, údajmi a
vojenskými hodnosťami, pričom na každej strane kríža
sú uvedení štyria padlí. Pre cintorín je príznačný cen-
trálny kríž, ktorý stojí v mulde naplnenej vodou a záso-
bovanej z prameňa nachádzajúceho sa nad cintorínom.
Odtiaľ steká voda žliabkom pozdĺž hlavného chodníka
do jazierka pri vchode na cintorín a potom ďalej do od-
toku. Vstupná budova z dreva je typickým regionálnym
architektonickým prvkom. Plot okolo cintorína je po-
krytý drevenými šindľami. Je postavený rovnako ako
podmurovka vstupnej budovy, parkovisko a prístupová
cesta z miestnej bridlice.

Pamätné miesto tragédie s areálom Pamät-
níka obetí v Tokajíku

Počas 2. svetovej vojny sa obyvatelia dedinky Tokajík
aktívne zapojili do protifašistického odboja. V okolitých
lesoch pôsobili partizánske jednotky Čapajev, Požarskij
a Majorov. Fašisti v rámci akcií proti partizánom kruto
prenasledovali aj civilné obyvateľstvo, ktoré im pomá-
halo. V nedeľu 19. novembra 1944 fašisti obsadili obec
a všetkých mužov sústredili pri kostole a presunuli na

lúku pod Pereliskom. Tu ich všetkých 34 postrieľali. 
Z nich dvom raneným – Michalovi Medvedzovi a An-
drejovi Stropkovskému – sa podarilo zachrániť. Ženy 
a deti fašisti vyhnali, dedinu vydrancovali a zapálili. 

Úplne zhorelo 27 domov a 28 hospodárskych budov.
Stáť zostali iba gréckokatolícky kostolík a jeden dom.

Všetky obete boli exhumované a 4. apríla 1945 ulo-
žené do hrobov na obecnom cintoríne. V roku 1959 na
mieste, kde Nemci zavraždili tokajíckych chlapov, po-
stavili kamenný obelisk a na obecnom cintoríne pomník,
ktorého autorom je Fraňo Gibala, rodák spod Dukly.

V.

Pamätník s areálom tokajíckej tragédie na miestnom cinto-
ríne v Tokajíku

Pamätník tokajíckej tragédie na miestnom cintoríne v Tokajíku z bočného pohľadu
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Pamätník rumunskej armády v Piešťanoch 
Do pôsobnosti Vojenského historického ústavu patrí

aj starostlivosť o ďalšie objekty, ktoré sú v jeho správe
majetku štátu. Ide o tieto objekty:

1. Vyhliadková veža
V priestore Duklianskeho priesmyku na slovensko-

poľských hraniciach sa nachádza vyhliadková veža, 
z ktorej návštevník môže vidieť široký priestor sloven-
ského a poľského územia – dejiska bojov počas Kar-
patsko-duklianskej operácie. Veža bola sprístupnená
verejnosti v roku 1974 pri príležitosti 30. výročia bojov
o Duklu. Je vysoká 49 m a bola postavená na mieste
pôvodnej drevenej vyhliadkovej veže z roku 1959 v blíz-
kosti dočasnej pozorovateľne veliteľa 1. čs. armádneho

zboru. Interiér veže vhodne dopĺňajú umelecké diela:
akad. sochára A. Račka Vítanie osloboditeľov, figurálna
kompozícia Spoločný boj akad. sochára J. Koreňa. 

Exteriér veže dopĺňa Lipová ratolesť – symbol slo-
vanskej vzájomnosti od akad. sochára F. Patočku. Vo
vyhliadkovej veži je umiestnený „Plán úderu Červenej

V.

nástenné panely rozmiestnené okolo jadra vyhliadkovej
veže na Dukle, inštalované v rokoch 2008 – 2009Pohľad z vyhliadkovej veže na Duklianske bojisko

Pomník rumunskej 
armáde 

na Žilinskej ulici 
v Piešťanoch

15  rOkOV VOjenskéhO hisTOrickéhO úsTaVU (1994-2009)
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armády cez karpaty na priamu pomoc snP" a „situ-
ačná mapa v priestore Duklianskeho priesmyku od 
30. 9. do 5. 11. 1944".

2. Výstavný a informačný pavilón
Výstavný a informačný pavilón bol otvorený v roku

2006 pri príležitosti 62. výročia bojov o Duklu. Nachádza
sa na ľavej strane hlavnej komunikácie na hraničnom
prechode do Poľskej republiky, asi 20 m od miesta tra-

V.

Vodorovné panely rozmiestnené po obvode vyhliadkovej
veže na Dukle

Pohľad na budovu Výstavného a informačného pavilónu na
Dukle

Vyhliadková veža na Dukle
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gédie veliteľa 1. čs. brigády v ZSSR gen. J. V. Sázav-
ského. Pavilón je pre návštevníkov hlavným informač-
ným a expozičným centrom, kde môžu získať informá-
cie o pamiatkach a exponátoch v duklianskom
prírodnom múzeu, o turistických trasách v areáli Dukly,
o ďalších pamätihodnostiach v podduklianskom re-
gióne, hlavne o drevených kostolíkoch a vojnových hro-
boch z 1. a 2. svetovej vojny.

V pavilóne je inštalovaná výstava „Povojnové dô-
sledky v podduklianskom regióne”, kde návštevník
môže vidieť fotodokumenty zo zničených obcí regiónu

východného Slovenska, z odmínovania regiónu pod
Duklou, výstavby vojnového cintorína a Pamätníka čs.
armády na Dukle, ako aj výstavby vyhliadkovej veže.

ZÁVER
Význam Vojenského historického múza ako múzea 

s celoštátnou pôsobnosťou je zvýraznený v zákone 
č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slo-
venskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov § 7, odstavec 8, kde je uvedené: „Vojenské
historické múzeum ako celoštátne špecializované mú-
zeum je súčasťou Vojenského historického ústavu, ktorý
je právnickou osobou zriaďovateľskej pôsobnosti Mi-
nisterstva obrany Slovenskej republiky. Vojenské his-
torické múzeum vykonáva v oblasti vojenských dejín
komplexnú múzejnú dokumentáciu a je:
a) vrcholná zbierkotvorná, vedecko-výskumná a kul-

túrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti svojej špeciali-
zácie;

b) ústredné informačné, metodické, koordinačné, vzde-
lávacie centrum pre múzejnú činnosť v oblasti svojej
špecializácie”.
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Pohľad na vitríny Výstavného a informačného pavilónu na
Dukle

interiér výstavného a informačného pavilónu
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V.

OBRAZOVÉ MOMENTY Z PRACOVNÉHO A SPOLOČENSKO-KULTÚRNEHO ŽIVOTA
VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO MÚZEA

Preprava múzejných predmetov z Popradu. Pracovníci
múzea pri nakladaní techniky na železničné vagóny. Po-
prad, november 2004

Preprava leteckej techniky po železnici z Prešova do Vojen-
ského múzea v Trenčíne v lete a na jeseň 1997

replika lietadla caPrOni ca-33 v rámci výstavy „Obrazopis sveta objektívom M. r. Štefánika” (lietadlo rozložili a  zložili pracovníci
múzea sprava: Martin Fait, ing. Miroslav Mihálik, jozef halan, ján Opatovský). Bratislava, jún  2005

Pracovníci Vojenského historického múzea pri kompletizácii
lietadiel MiG-21MF v jeho expozícii. Piešťany, apríl 2004

Príprava leteckej techniky na prepravu z Prešova do Vojen-
ského múzea v Trenčíne v lete a na jeseň 1997
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Vystavená múzejná technika na Deň Ozbrojených síl sr.
Zvolen, september 2006    

Zostykovanie lietadla caPrOni  ca-33 v expozícii múzea.
Piešťany, júl 2005

sťahovanie lietadiel MiG-21 z LO Trenčína v októbri  2005

Ošetrovanie múzejných exponátov v prírodnom areáli Du-
klianskeho bojiska. svidník, 2009  

Pracovníci múzea, zľava:  ján krasňan a Martin Fait pri vý-
stavke zbraní na Deň Ozbrojených síl sr.  Zvolen, september
2005

kompletizácia rakiet z protilietadlového systému neVa v
priestoroch múzea. Piešťany, november 2005

renovácia múzejného predmetu OT-64 pracovníkmi múzea.
Piešťany, jún  2006

15  rOkOV VOjenskéhO hisTOrickéhO úsTaVU (1994-2009)
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na  výstave k 5. výročiu vzniku armády sr plk. PhDr. ing.
Milan Štegeňa (vpredu) sprevádzaný doc. PhDr. jozefom
Bystrickým, csc. (druhý v poradí), pplk. Dr. Petrom Turzom
(tretí v poradí) a pplk. Mgr. Petrom kadlecom. svidník 1998   

Pracovníci múzea pplk. Dr. Peter Turza (vľavo) s Martou ha-
sákovou pri príprave výstavy k 5. výročiu vzniku armády sr.
svidník 1998

hostia pri slávnostnom otvorení stálej expozície „Výzbroj
čs. armády v rokoch 1945 – 1992”. Zľava: PhDr. Pavol Ši-
munič, csc. (Ministerstvo kultúry sr), pplk. Mgr. knížek
(tretí), riaditeľ Vhú Praha, genmjr. v. v. ing. Tvaroška
(štvrtý), pplk. PhDr. Peter Šumichrast, PhD. (piaty). Pieš-
ťany 25. septembra 2004

Výstava k 5. výročiu vzniku armády sr. riaditeľ  seĽUZ MO
sr plk. PhDr., ing. Milan Štegeňa (druhý sprava) v sprievode
plk. doc. PhDr. jozefa Bystrického, csc., (druhý zľava),
pplk. Dr. Petra Turzu (prvý sprava) a pplk. Mgr. Petra kad-
leca (prvý zľava) pri prehliadke výstavy. svidník 1998 

Otvorenie výstavy k 5. výročiu vzniku armády sr vo svid-
níku. sprava: PaedDr. jozef rodák (pri mikrofóne), plk. doc.
PhDr. jozef Bystrický, csc., plk. PhDr., ing. Milan Štegeňa
– Gr seĽUZ MO sr, pplk. Dr. Peter Turza. svidník 1998

PhDr. Pavol Šimunič, csc. v rozhovore s ministrom vnútra
sr ivanom Šimkom (v strede) počas jeho návštevy expozície
múzea. svidník, október 2002
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V.

Športový deň riaditeľa Vhú v Piešťanoch. na obr. múzej-
níčky, zľava: elena kostiková, Mária Gajdošová, elena Čip-
ková, edita Popluhárová, anna Vaňková, aneta Vatrtová.
Piešťany, 22.  jún 2005

stretnutie zamestnancov Vojenského múzea na letisku
Trenčín 1998 (zľava: anton Ščasnovič, Martin Fajt, elena
kostíková, Mária  Gajdošová, Vladimír kukulský,  elena Čip-
ková, ján Friček, Miriam hluchá, PaedDr. jozef rodák,
jozef Černý, rudolf komžík)

Pracovníčky múzea. Zľava edita Popluhárová, aneta Vatr-
tová pri zabezpečovaní otvorenia sezóny VhM. Piešťany, 
30. máj 2009  

Členovia komisie na tvorbu zbierok. Zľava: ing. Miroslav 
Mihálik, PhDr. jan Štaigl, csc. (pracovník OVhV), ing. Mar-
tin Gabčo. Piešťany, september 2008 

Zamestnanci VhM. Zľava  edita Popluhárová, ján krasňan,
elena Čipková, anton sčašnovič, aneta Vatrtová, Mgr.
Peter kadlec, ing. Peter Ondreják, Peter Fečkanin;  v po -
drepe zľava: ing. Miroslav Mihálik, Martin Fajt.  Piešťany,
december 2005

Športový deň riaditeľa Vhú. na obr. v rámci futbalového
turnaja v bránke ján Friček. Piešťany, 22.  jún 2005
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VYBRANÉ MÚZEJNÉ PREDMETY ZO ZBIEROK 
VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO MÚZEA

sTreDný Tank T-72 /Čs./
stredný tank T-72 /čs./  je pásové, pancierované bojové vo-
zidlo s vysokou manévrovacou schopnosťou na ceste aj v te-
réne. Zbraňový systém tanku pozostáva zo 125 mm kanónu
2a46 s hladkou hlavňou stabilizovaného v dvoch zameria-
vacích rovinách, zo spriahnutého 7,62 mm guľometu PkT a
protilietadlového 12,7 mm guľometu nsV. Tank v rokoch
1982  – 1985 vyrábali ZŤs Martin. Vo výzbroji čs. armády
bol T-72 zavedený v rokoch 1982 – 1992. Po roku 1993 pre-
vzala tank do výzbroje i armáda sr.

BOjOVé VOZiDLO PechOTy BVP-1
Bojové vozidlo pechoty BVP-1 je obrnené, pásové, plávajúce
vozidlo s vysokou prechodnosťou a manévrovacou schop-
nosťou na ceste aj v teréne. Zbraňový systém vozidla tvorí
73 mm kanón 2a28 s hladkou hlavňou,  s ktorým je spriah-
nutý 7,62 mm guľomet PkT. systém ďalej dopĺňa protitan-
kový raketový komplet MaLjUTka. Výrobu BVP-1 v rokoch
1973 – 1987 zabezpečovali Závody ťažkého strojárenstva
Detva. Vo výzbroji čs. armády bolo BVP-1 zavedené v rokoch
1973 – 1992. Po roku 1993 prevzala vozidlo do výzbroje i ar-
máda sr.

203 mm saMOhyBný kanón 2s7 PiOn
203 mm samohybný kanón 2s7 PiOn je typom dela s tzv.
otvorenou konštrukciou, ktoré sa vyznačuje veľkou paleb-
nou silou. Upravený podvozok tanku T-64 umožňuje kanónu
dostatočnú priechodnosť a vysokú manévrovaciu schopnosť
na ceste aj v teréne. Zbraňový systém shk 2s7 PiOn tvorí
203,2 mm drážkovaný kanón 2a44 s dostrelom 35 600 m pri
použití klasického granátu. Pre nabíjanie deleného streliva
je použité hydraulické nabíjanie. Do výzbroje čs. armády bol
shk 2s7 PiOn zavedený v roku 1984. V roku 1993 v rámci
delenia bývalej čs. armády prevzala armáda sr 3 ks shk 
2s7 PiOn. Z nich na základe rozkazu Ministra obrany sr 
č. 4 dostalo 2 ks vytvárané vojenské múzeum a 1 ks Vojenský
technický ústav Záhorie.

122 mm saMOhyBná húFnica 2s1 GVOZDika
122 mm samohybná húfnica 2s1 GVOZDika je pásová ľahko
pancierovaná, plávajúca delostrelecká zbraň s kruhovým
obstrelom vyznačujúca sa veľkou palebnou silou a vysokou
manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. Zbraňový
systém vozidla tvorí 122 mm húfnica 2a31 s dostrelom 
15 200 m. Do výzbroje čs. armády bola shh 2s1 GVOZDika
zavedená v roku 1976. Do roku 1983 bolo z Bulharska dove-
zených spolu 148 kusov týchto húfnic. Po roku 1993 pre-
vzala shh 2s1 GVOZDika do výzbroje i armáda sr.
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V.

152 mm húFnice VZ. 18/47
152 mm húfnica vz. 18/47 je v skutočnosti nemecká 150 mm
ťažká húfnica vz. 18 adaptovaná na sovietske strelivo ka-
libru 152,4 mm s možnosťou používania rovnakého streliva
ako pre 152 mm húfnicu vz. 37. Pôvodná nemecká 150 mm
húfnica mala označenie 150 mm sFh 18. húfnica bola na-
vrhnutá na ťahanie koňmi. Preto boli použité neodpružené
nápravy a kolesá s plnými gumovými pneumatikami. V roku
1946 bola predvedená rekonštruovaná 152 mm húfnica s vy-
meniteľnou dušou a úsťovou brzdou. O rok neskôr bol tento
typ húfnice po vojskových skúškach zavedený do výzbroje
Čs. armády pod označením 152 mm h 18/47.

122 mm sOVieTska húFnica VZOr 1938
húfnice boli licenčne vyrábané aj v bývalom Československu.
Po vojne bola húfnica najrozšírenejším delostreleckým pro-
striedkom v Čs. armáde. Bola základnou delo  streleckou
zbraňou začlenenou na stupni delostreleckých plukov, mo-
tostreleckých plukov a vševojskových divízií. húfnica bola
určená na ničenie nekrytej i krytej živej sily protivníka a
jeho palebných prostriedkov, na ničenie palebných odolných
krytov a iných objektov poľného typu, na vystreľovanie
priechodov v drôtených zátarasách a v mínových poliach,
na boj s delostrelectvom, mechanizovanými prostriedkami
a tankmi protivníka.

LieTaDLO caPrOni ca.3, (ca.450 hP, ca.33) (replika)
Ťažké bombardovacie trojmotorové, dvojplošné lietadlo talianskej výroby s motormi issotta Fraschini V4B (každý s výkonom 
150 k). Lietadlo má drevenú konštrukciu potiahnutú leteckým plátnom. Pristávacie zariadenie s čelovým podvozkom je doplnené
dvoma chvostovými ostrohami na zadných častiach bočných trupov.
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LieTaDLO MiG-23 ML (FLOGGer)
jednomotorový prúdový jednomiestny nadzvukový stíhací
letún s meniteľnou geometriou krídiel sovietskej výroby s mo-
torom chačaturov r-35-300, určený predovšetkým na ničenie
vzdušných cieľov riadenou aj neriadenou výzbrojou a na vy-
konávanie vzdušného prieskumu. V československej armáde
sa používali v rokoch 1980 – 1992. V Ozbrojených silách slo-
venskej republiky sa lietadlá MiG-23ML nepoužívali.

LieTaDLO aerO L-39c aLBaTrOs
celokovové jednomotorové prúdové dolnoplošné dvoj-
miestne podzvukové ľahké cvičné lietadlo československej
výroby s trojbodovým zaťahovacím podvozkom čelového
typu, s motorom ai-25W, určené pre základný a zdokonaľo-
vací výcvik vojenských pilotov. V československej armáde sa
používal v rokoch 1971 –  1992. V Ozbrojených silách sloven-
skej republiky lietadlá L-39c slúžia dodnes.

LieTaDLO MiG-21 (FishBeD)
jednomotorový prúdový jednomiestny nadzvukový stíhací
letún s motorom Tumanskij r-13-300, určený predovšetkým
na ničenie vzdušných cieľov riadenou a neriadenou výzbro-
jou, na ničenie pozemných cieľov neriadenou muníciou a na
vykonávanie vzdušného prieskumu. Letún bol vzhľadom na
svoje vybavenie určený na denné aj nočné bojové operácie
a na operácie vedené za sťažených poveternostných pod-
mienok. V Ozbrojených silách slovenskej republiky sa lie-
tadlá MiG-21MF používali do konca roku 2002.

LieTaDLO sU-22 UM 3k (С52УМ3К) (FiTTer G)
jednomotorový prúdový dvojmiestny nadzvukový stíhací
bombardovací letún s motorom Ljulka aL-21F-3s sovietskej
výroby s meniteľnou geometriou krídiel, určený predovšet-
kým na zdokonaľovací výcvik pilotov, na ničenie pozemných
cieľov riadenou aj neriadenou výzbrojou a vykonávanie
vzdušného prieskumu. V obmedzenom rozsahu  mohol letún
ničiť vzdušné ciele. V československej armáde bol letún po-
užívaný v rokoch 1984 – 1992. V Ozbrojených silách sloven-
skej republiky sa letún používal do konca roku 2002.

BiTeVné PODZVUkOVé LieTaDLO sU-25 k (T-8k) (štur-
movik, frogfoot)
jednomiestny čiastočne pancierovaný, dvojmotorový prú-
dový podzvukový bitevný letún (šturmovik) sovietskej vý-
roby s motormi r-95Š. Určený hlavne na priamu leteckú
podporu pozemných vojsk, ničenie obrnenej techniky a zo-
dolnených pozemných cieľov riadenou aj neriadenou muní-
ciou za priamej viditeľnosti cieľa. V československej armáde
sa letún používal v rokoch 1984 – 1992. V Ozbrojených silách
slovenskej republiky sa letún používal do konca roku 2002.

VrTUĽník Mi-8 PPa  (MichaiL LeOnTjeViČ MiL) (hiP)
Dvojmotorový turbohriadeľový viacúčelový vrtuľník celoko-
vovej pološkrupinovej konštrukcie sovietskej výroby s mo-
tormi TV-2-117a päťlistovým celokovovým nosným a
trojlistovým vyrovnávacím chvostovým rotorom so špeciál-
nou výbavou určený na rádioelektronický boj. V českoslo-
venskej armáde sa používal v rokoch 1984 (1979) – 1992. 
V Ozbrojených silách slovenskej republiky bol používaný do
roku 2004.
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PraGa rn – nákLaDný aUTOMOBiL
Praga rn (rýchly nákladný) stredný nákladný automobil vy-
rábaný od roku 1934 slúžil ako prepravný prostriedok pre
rýchle divízie, alebo ako delostrelecký ťahač pre 75 mm a 
76 mm PTk. Vybavený bol motorom sV, vodou chladeným
šesť valcom. Výroba bola ukončená v roku 1953. Vo výzbroji
československej armády bol do 60. rokov 20. storočia. Po-
stupne ho nahrádzal nákladný automobil Praga V3s.

jaWa 350 TyP 634-5-16
jednostopový dvojtaktný motocykel jaWa 350, typ 634-5-16
v armádnom prevedení je dvojmiestne motorové vozidlo.
Vybavené je dvojtaktným motorom so vzduchovým nápo-
rovým chladením. Určené je na prevádzku v náročných pod-
mienkach. Využívané bolo ako pomocný dopravný pros -
triedok slúžiaci na prepravu osôb, ich osobnej výstroje a vý-
zbroje, ako aj batožiny a nákladov do celkovej hmotnosti
180 kg po pozemných komunikáciách – cestách, poľných a
lesných cestách, na jazdu v teréne aj s brodením. Vo výzbroji
ČsĽa plnil motocykel väčšinou úlohu motospojky. Motocykle
tohto typu sa i v súčasnosti nachádzajú vo výzbroji Ozbro-
jených síl sr.

BeZPiLOTné  PrieskUMné  LieTaDLO TUPOLeV  TU-143  TakTickéhO PrieskUMnéhO kOMPLexU Vr-3 „reis”
Bezpilotné prieskumné lietadlo Tupolev Tu-143 sovietskej výroby s motorom TV3-117, taktického autonómneho mobilného prie-
skumného komplexu Vr-3 „reis” je predurčené na taktický prieskum v prifrontovom pásme (zóne) do hĺbky protivníka 60 – 70 km,
uskutočňovaním fotografického a televízneho prieskumu priestorových cieľov, osobitných, jednotlivých komunikácií a taktiež na
sledovanie radiačnej situácie po trati letu bezpilotného lietadla vo dne aj v noci v podmienkach silnej protivzdušnej obrany protiv-
níka. V československej armáde sa letún používal od polovice 80. rokov 20. storočia až do rozdelenia republiky v roku 1993. V Ozbro-
jených silách  slovenskej republiky letún nebol používaný.
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rakúska ŠaBĽa Pre jaZDecTVO VZ. 1850
rakúska šabľa pre dôstojníkov jazdectva vz. 1850 s ozdob-
ným košom s dvomi otvormi pre zápästný závesník, rukoväť
potiahnutá kožou. Dĺžka čepele 855 mm. celková dĺžka 992
mm. k šabli patrí železná pošva.

38 sPeciaL Čs. reVOLVer Zkr 590 MODeL GranD
Po druhej svetovej vojne vyrába podnik „Zbrojovka Brno”
súčasné revolvery Zkr 590 model Grand. V mnohom napo-
dobňujú systém colt s hromadným vyhadzovaním nábojníc,
ale majú originálnu konštrukciu bicieho a spúšťového ústro-
jenstva. Tieto revolvery môžu mať kaliber 22 Long rifle, 
38 special a 357 Magnum. Zbrane kalibru 38 majú hlaveň
dlhú 51, 102 alebo 127 mm, kalibre 22 majú hlaveň dlhú 127
alebo 152 mm. je to dvojčinný revolver s pevnou muškou,
nastaviteľným cieľnikom (regulácia skrutkou), uzamykaním
osi valca vzadu, bez vonkajšej poistky, vnútorná poistka –
blokovacia kulisa, aretácia valca.

ŠaBĽa VZ. 24
Československá šabľa vz. 24 pre úradníkov čs. finančnej
stráže (s pošvou) bola zavedená zbierkou zákonov a naria-
dení č. 202 § 86 – predpis o rovnošate finančnej stráže z
19. 12. 1930. jej čepeľ je jednosečná, mierne zakrivená, na
spodku zúžená do hrotu. rukoväť z bukového dreva s rebro-
vaním je potiahnutá rybou kožou. Medzi rebrami je zdobená
drôtikmi. Oceľový kôš je rozšírený, klenutý, miestami vyre-
zaný, takže tvorí tri páskové úponky. Po celej ploche je zdo-
bený štylizovanými ratolesťami. Uprostred záštitného
oblúka je stredný štátny znak Československej republiky
(Čsr). Oceľová pošva s dvomi pevnými pútkami na upevne-
nie šable k opasníku je na spodku zakončená ostrohou.
Dĺžka šable 940 mm, dĺžka rukoväte 135 mm, dĺžka pošvy
815 mm.

7,62MM rUský reVOLVer  naGanT VZ. 1895/30
pre dôstojníkov
revolver nagant vzor 1895 – má uzavretý, nedeliteľný rám,
jednotlivé vyhadzovanie nábojníc, vyhadzovač sa zasúva
do osi valca. hlavnou zvláštnosťou revolveru je, že sa valec
v momente výstrelu prisúva a pritláča k hlavni, čím sa za-
medzuje neželanému úniku prachových plynov (zaisťuje
spoľahlivé utesnenie nábojového valca a hlavne). V cárskej
armáde existovali dva druhy revolveru nagant – s dvojčin-
ným a jednočinným bicím a spúšťovým ústrojenstvom. Prvé
boli označované ako revolvery dôstojníckeho vzoru, druhé
– pre mužstvo. Vytvorenie vzoru pre mužstvo nebolo ničím
iným, než umelým znížením kvality revolveru, a to kvôli ná-
zoru, že dávať radovým vojakom rýchlopalnú zbraň nie je
účelné, pretože to mohlo viesť k prílišnej spotrebe nábojov.
Preto do revolveru, zostrojeného na streľbu spúšťovým na-
pínaním, bola pridaná súčiastka, ktorá streľbe týmto spô-
sobom bránila. Do Červenej armády bol zavedený len vzor
so spúšťovým napínaním. revolver počas svojej služby prak-
ticky neprekonal žiadnu dôležitú modifikáciu. Upravili sa len
mieridlá, zárez cieľnika sa miesto trojuholníka stal poloblú-
kom a muška získala trochu iný tvar.
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V.

MeDaiLa Čs. VeLiTeĽskéhO raDU j. ŽiŽkU Z TrOc-
nOVa iii. sTUPňa
Medaila čs. veliteľského radu jána Žižku z Trocnova 
iii. stupňa (oficiálne vydanie z roku 1946) bola založená čs.
vládou dňa 14. 6. 1946, č. nariadenia 152/1946 Zb. Prepoži-
čiavala sa veliteľom československých alebo spojeneckých
vojenských jednotiek, ktorí viedli tieto útvary v 2. svetovej
vojne k víťazstvu a prispeli k oslobodeniu republiky a takto
prejavili osobnú statočnosť. rad má tri stupne, pričom
obidva prvé stupne sú tvorené masívnou osemcípou hviez-
dou a tretí stupeň striebornou medailou.

raD VeĽkej VLasTeneckej VOjny i. sTUPňa
rad Vlasteneckej vojny bol zriadený prezídiom najvyššieho
sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík z dňa 
20. 5. 1942. slúžil na ocenenie vysokých bojových zásluh so-
vietskych občanov a občanov iných krajín, ktorí sa mimo-
riadne vyznamenali v boji proti hitlerovským vojskám. rad
Vlasteneckej vojny i. a ii. stupňa sa udeľoval osobám z radov
vojakov a veliteľského zboru Červenej armády, vojenského
námorníctva a partizánskym oddielom, ktoré preukázali v bo-
joch za sovietsku vlasť odvahu, vytrvalosť a statočnosť, a
taktiež vojenským osobám, ktoré svojou činnosťou napomá-
hali úspechu bojových operácií sovietskych vojsk.

raD BieLehO LeVa i. Trie -
Dy (VOjenská skUPina)
rad bieleho leva bol zria-
dený vládnym nariadením
zo dňa 7. 12. 1922 a určený
len cudzím štátnym prísluš-
níkom. Bol niekoľkokrát ob-
novený a mierne zmenený.
rad sa člení do piatich tried
a dvoch skupín: občianskej a vojenskej. V súčasnej dobe
môže byť udeľovaný aj občanom republiky. radová reťaz
ako najvyššia insígnia radu môže byť udelená iba hlavám
štátu. Občianska skupina má na závese, ktorý je tvorený
oválnym lipovým vencom, prekrížené palmové listy, vo-
jenská skupina prekrížené meče.
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ČASOPIS VOJENSKÁ HISTÓRIA
Na základe návrhu riaditeľa Vojenského historického

ústavu minister obrany SR zriadil v roku 1997 časopis
Vojenská história (štvrťročné periodikum) pre vojenskú
históriu, múzejníctvo a archívnictvo. Vznik odborného
časopisu bol motivovaný najmä zámerom, aby prezen-
toval výsledky najnovších vojenskohistorických výsku-
mov doma aj v zahraničí, ktoré sa týkajú Slovenska a
Slovákov od najstarších čias po súčasnosť alebo, ktoré
sú v širších súvislostiach spojené s dejinami Slovenska
a vojenstvom starších i novších období. 

Hlavným poslaním časopisu je formovať a prehlbovať
historické a národné povedomie vo výchovnom a pe-
dagogickom procese v rámci ozbrojených síl, ako aj v
celospoločenskom kontexte. Časopis je štruktúrovaný

na rozsiahlejšie originálne štúdie – vybavené poznám-
kovým aparátom – venované dejinám od najstarších
čias až po súčasnosť. Dokumenty a materiály zahŕňajú
materiálové štúdie, ako aj odborne spracované prepisy
archívnych prameňov slovenskej, prípadne zahraničnej
proveniencie v slovenskom preklade. Časopis spora-
dicky približuje významnú osobnosť vojenských dejín
v rubrike Personálie. Recenzie sú zamerané na analýzu
najnovšej slovenskej a zahraničnej historiografickej pro-
dukcie. Časopis prináša aj krátke správy zo života ved-
ného odboru, o vedeckých podujatiach v rubrike Kro-
nika, za ňou nasleduje rubrika Anotácie a Bibliografia.

Vychádza štyrikrát ročne. Vzhľadom na úzku tematickú
profiláciu slúži na odborné účely rezortu, vedeckých
pracovísk a odborných škôl. 

Okrem toho je časopis Vojenská história odborne pro-
filovaný aj do oblasti vojenského archívnictva a vojen-
ského múzejníctva, kde by mal informovať o ich zbier-
kotvornej a spracovateľskej činnosti. Vydávaním tohto
časopisu VHÚ začal splácať citeľný dlh voči vojensko-
historickej vede, predovšetkým z hľadiska jej transpo-
novania do širšieho spoločensko-vedného rámca a do
spektra európskych koncepcií, ale aj dlh voči požiadav-
kám vlastenecko-výchovných, pedagogických a kul-
túrno-osvetových procesov v slovenskej spoločnosti a
osobitne v armáde. 

Časopis Vojenská história od vzniku vychádzal vo
Vo    jenskej informačnej a tlačovej agentúre Ministerstva
obrany SR (VITA MO SR). Za celkovú obsahovú prípravu
časopisu zodpovedal Vojenský historický ústav. V roku
2003 došlo k reorganizácii VITA MO SR na Vojenskú in-
formačnú agentúru, a bola začlenená do organizačnej
štruktúry Kancelárie ministra obrany SR. Na základe
žiadosti riaditeľa Vojenského historického ústavu v roku
2003 minister obrany rozhodol, že vydávanie časopisu
Vojenská história prechádza v plnom rozsahu na Vojenský
historický ústav. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa
riaditeľ  VHÚ stal editorom a šéfredaktorom, a následne
si vymenoval nové zloženie Redakčnej rady, ako svoj
odborný poradný orgán, zloženú z popredných odbor-
níkov.

Redakčná rada rozhoduje o obsahu každého čísla ča-
sopisu Vojenská história a zároveň dozerá na odbornú
úroveň príspevkov.

Mimoriadnu zásluhu na zriadení časopisu Vojenská
história mal PhDr. Vojtech Dangl, CSc. vedecký pracov-
ník OVHV VHÚ , ktorý od založenia časopisu do súčas-
nosti je podpredsedom Redakčnej rady. Od roku 2005
je jej predsedom PhDr. Vladimír Segeš, PhD., vedecký
pracovník OVHV VHÚ. Veľký podiel na úspešnom vydaní
jednotlivých čísel časopisu Vojenská história má výkonná
redaktorka (do roku 2003 tajomníčka, potom redak-
torka) Mgr. Mária Stanová, výskumná pracovníčka
OVHV VHÚ.

VI.

6. ČASOPIS VOJENSKÁ HISTÓRIA A EDIČNÁ ČINNOSŤ 
VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

Časopis Vojenská história vychádza od roku 1998 štvrť -
ročne. Obálka každého ročníka časopisu je zameraná na
jednu z významnejších vojenskohistorických udalostí   
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Tematické a problémové zameranie časopisu
Vojenská história

Najviac príspevkov publikovaných v časopise Vo-
jenská história je venovaných najnovším dejinám po
roku 1918. Ak by sme mali aplikovať chronologický prí-
stup a hodnotiť jednotlivé historické obdobia, jedno -
značne najväčšia pozornosť sa celkom logicky dodnes
venuje obdobiu druhej svetovej vojny. Všeobecne však
možno vysledovať stúpajúci trend z hľadiska záujmu o
najnovšie vojenské dejiny, čoho dôkazom je aj samotný
časopis. Je to aj potvrdenie toho, že vojenský prvok v
najnovších dejinách Slovenska zohrával dôležitú úlohu.
Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia pred rokom
1989, keď sa aj záujem o vojenské dejiny prispôsoboval
ideologickým potrebám a armáda bola prevažne zjed-
nodušene analyzovaná buď ako „nástroj revolučných
síl” alebo útlaku a represie, je v dnešnej dobe táto pro-
blematika chápaná oveľa komplexnejšie. To platí v plnej
miere aj o najnovších vojenských dejinách. Dôkazom
je široký diapazón problémov, ktorý rezonuje na strán-
kach časopisu (organizačná výstavba armád, história
vojen, dejiny vojenskej techniky, či vojenského umenia
atď.). Na druhej strane dôraz sa kladie aj na vojensko-
politické, hospodárske, sociálne, či kultúrne aspekty
dejín. Tu sa odrážajú najnovšie trendy v smerovaní his-
toriografie, ktoré sa už aplikujú aj na najnovšie dejiny. 

Z hľadiska zastúpenia, zamerania a úrovne príspev-
kov zaoberajúcich sa medzivojnovým obdobím, naj-
väčšia pozornosť je tu venovaná otázkam utvárania
hraníc Slovenska po prvej svetovej vojne, keďže táto
otázka je spätá priamo s bojovými operáciami na jeho
území. V tejto súvislosti treba spomenúť najmä štúdie
vedeckého pracovníka VHÚ Mariána Hronského, ktorý
sa komplexne zaoberal politicko-diplomatickými a vo-
jenskými dispozíciami pri utváraní hraníc Slovenska.
Zaujímavý pre bádateľov je naďalej tiež dramatický rok
1938. Určite väčšia pozornosť by sa v budúcnosti mala
venovať postaveniu armády v podmienkach civilného
života v čase 1. ČSR. Možnosti smerovania výskumu v
tejto oblasti naznačil dnes už nebohý historik Ľ. Lipták
v inšpiratívnej štúdii Armáda a mestská spoločnosť na
Slovensku v medzivojnovom období (náčrt problematiky).
Pritom upozornil, že témou dejiny miest sa čoraz čas-
tejšie zaoberajú už aj historici najnovších dejín. V tejto
súvislosti je potrebné hlbšie analyzovať rôzne faktory
ovplyvňujúce jeho život. Medzi ne patrí aj prítomnosť
stálych posádok. Lipták veľmi presvedčivo dokázal, že
vojenské dejiny nemôžme analyzovať izolovane, netýka
sa to pritom len politických otázok toho-ktorého skú-

maného obdobia. Vo vzťahu k skúmanej otázke vplyvu
armády na život mesta pritom načrtol viaceré tematické
okruhy (armáda a ekonomika mesta, výstavba kasární
a urbanizmus, armáda a kultúrny život mesta, vplyv
posádky na politickú a národnostnú situáciu v meste).
Liptákov metodologický prístup sa stretol s pozitívnym
ohlasom aj vo VHÚ, čoho dôkazom je aj zorganizovanie
medzinárodnej konferencie Armáda, mesto, spoloč-
nosť.... Tu treba zdôrazniť, že ide o tému, ktorá má via-
cero rozmerov a nemožno ju skúmať len v rámci krát-
keho časového výseku. Aj preto musí byť výskum tejto
problematiky v medzivojnovom období východiskom
pre bádateľov zaoberajúcich sa vojnovým a povojno-
vým obdobím. 

Najväčší záujem bádateľov publikujúcich v časopise  
sa celkom logicky sústredil na obdobie druhej svetovej
vojny (126 príspevkov z celkového počtu 327!!!) Je to
pochopiteľné vzhľadom na atraktívnosť tejto témy, ako
aj z toho dôvodu, že pred novembrom 1989 boli mnohé
témy z vojenských dejín Slovenska v rokoch druhej sve-
tovej vojny zatlačené do úzadia. Iné boli v dôsledku po-
litického tlaku viac či menej deformované. Časopisu sa
tak úspešne dlhé roky darí vypĺňať biele miesta v našich
najnovších dejinách.

V centre pozornosti je preto celkom logicky najmä
existencia armády Slovenskej republiky z rokov 1939-
1945. Rezonujú kľúčové témy jej účasti na bojiskách
druhej svetovej vojny. Najväčšia pozornosť je dodnes
venovaná nasadeniu peších a leteckých jednotiek v ťa-
žení proti ZSSR. Viacerí autori skúmali rôzne aspekty
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VI.

Vpravo PhDr. Vojtech Dangl, csc., prvý podpredseda re-
dakčnej rady časopisu Vojenská história,  vľavo PhDr. Vla-
dimír segeš, PhD., od roku 2005 predseda redakčnej rady    
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účasti Slovenska (spoločnosť, armáda) vo vojne proti
Poľsku. Nezaostal ani záujem o tzv. malú vojnu, teda
maďarsko-slovenský ozbrojený konflikt v marci 1939.
Na stránkach Vojenskej histórie boli publikované viaceré
originálne dokumenty, ktoré poskytujú komplexnejší
pohľad na tieto udalosti. Vedecký prínos väčšiny týchto
príspevkov potvrdzuje aj fakt, že mnohé z nich sa stali
podkladom pre ďalšie rozvíjanie výskumu toho-ktorého
autora pri príprave prvých ucelených monografií o rôz-
nych aspektoch vývoja a činnosti slovenskej armády a
svojou heuristickou bázou výrazne dopomohli ku ko-
nečnej textácii piateho zväzku vojenských dejín Slo-
venska. Jeho vydanie sa v konečnom dôsledku onesko-
rilo práve z dôvodu nedostatočnej a nerovnomernej
úrovne spracovanosti jednotlivých problémov. Tieto
nedostatky sa aj vďaka časopisu Vojenská história darí
pomerne úspešne prekonávať. Je však na druhej strane
na škodu, že zatiaľ čo niektorým témam sa „darí”, iné
nemenej dôležité sa z pozornosti historikov tohto ob-
dobia pomaly, ale isto vytrácajú (dejiny odboja, ale aj
SNP). Špecifická je v tejto súvislosti problematika oslo-
bodzovania Slovenska, kde výskum stagnuje, najmä
pre slabú dostupnosť archívnych dokumentov. Pokiaľ
ide o analýzu bojovej činnosti na našom území, úroveň
jej spracovanosti zodpovedá výskumu, ktorý bol reali-
zovaný v 60. rokoch 20. storočia. 

Na druhej strane treba oceniť, že vzhľadom na kon-
troverznosť obdobia existencie Slovenskej republiky 
v rokoch 1939 – 1945 si príspevky publikované na túto
tému v našom časopise dlhodobo držia pomerne slušnú
úroveň. Tu treba oceniť činnosť členov redakčnej rady
časopisu, aj keď nie vždy pohľad oponenta toho-ktorého
diela dokáže vo všetkom korešpondovať s názormi au-
torov. Na druhej strane je škoda, že diskusia k jednotli-
vým článkom nerezonuje aj na stránkach samotného
časopisu v rubrike názory a polemiky.

Pomerne veľkému záujmu bádateľov sa v poslednom
čase na stránkach Vojenskej histórie teší aj povojnové
obdobie. Nie je to len vďaka plodnému úsiliu vlastných
pracovníkov VHÚ, ale aj bádateľskej činnosti autorov z
„civilného sektoru”, ktorí sa rozhodli publikovať na
stránkach nášho časopisu. Aj vďaka nemu sa tak poda-
rilo dosiahnuť skutočne kvalitatívny posun v poznaní
viacerých aspektov výstavby povojnovej Čs. armády
(od 1954 ČSĽA), keďže situácia na Slovensku nebola v
predchádzajúcom období príliš akcentovaná, nehovo-
riac o charakteristike armády ako subjekte a objekte
politických represií. Spomenúť možno práce o výstavbe
dôstojníckeho zboru, pohraničnej stráži, pomocných

technických práporoch, vnútornej stráži, obrannom
spravodajstve, zbrojnej výrobe atď. Samozrejme, ide
zväčša len o prvé sondy do týchto zložitých problémov,
na ktoré budú musieť v budúcnosti nadviazať najmä
pracovníci VHÚ s užšie špecializovanými témami. 

Menej je aj tu zastúpená téma vzťahu armády a spo-
ločnosti v podmienkach komunistického režimu, po-
zornosť sa zatiaľ veľmi nevenuje ani analýze vojenského
umenia. Potešiteľný je naopak fakt, že čo sa týka tohto
chronologického výseku, redakcia mala možnosť vo
viacerých prípadoch publikovať aj články zo všeobec-
ných dejín, pritom do časopisu prispievajú aj naši re-
zortní partneri z okolitých štátov Maďarska, Poľska.
Umožňuje to skutočnosť, že redakcia časopisu má mož-
nosť tieto články prekladať do slovenčiny. V tejto súvi-
slosti by bolo dobré do budúcnosti ešte zintenzívniť
spoluprácu na tomto poli, najmä keď chceme kompa-
rovať vývoj vojenstva v jednotlivých, najmä susediacich
krajinách. 

Najmenej príspevkov sa dotýkalo obdobia po roku
1968. Tu citeľne absentuje analýza výstavby Českoslo-
venskej ľudovej armády, ako aj rozpadu spoločnej ar-
mády v roku 1992. Je to pochopiteľné, najmä vzhľadom
na malú spracovanosť archívnych fondov Ministerstva
národnej obrany v Prahe, čo zatiaľ sťažuje prácu báda-
teľov, najmä zo Slovenska. V blízkej budúcnosti by sa
mala táto situácia zmeniť, v dôsledku intenzívnej práce
na pripravovanom projekte Vojenské dejiny Slovenska
VII. zväzok. Ten by mal obsahovo pokrývať práve pred-
metné obdobie a bude nevyhnutné spracovať viacero
podkladových štúdií na túto tému. 

Chronologický prístup hodnotenia tematického a
problémového zamerania časopisu Vojenská história
však nemôže dať úplnú odpoveď na otázku úrovne a
kvality časopisu. Už samotná obálka totiž informuje,
že časopis je určený pre vojenskú históriu, ale tiež mú-
zejníctvo a archívnictvo. Treba však povedať, že jeho
redakcii sa od začiatku len ťažko darilo dosiahnuť vy-
váženú obsahovú náplň toho-ktorého čísla, tak aby to
zodpovedalo predmetu jeho zamerania. Je to dané aj
tým, že Vojenský historický archív, ako aj Vojenské his-
torické múzeum ako integrálne súčasti VHÚ dlhodobo
zápasia s poddimenzovanými početnými stavmi za-
mestnancov. Napriek tomu, aj pracovníci týchto zložiek
priniesli na stránky časopisu zaujímavé témy. Celkové
zastúpenie pracovníkov VHÚ na stránkach časopisu je
však viac ako uspokojivé vzhľadom na ich počet, ako aj
improvizované pokrytie jednotlivých období. 

VI.
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ČASOPIS VOJENSKÁ HISTÓRIA
V ČÍSLACH

Štatistické zobrazenie údajov so zameraním na:
1. rozdelenie príspevkov (štúdií, materiálov a doku men -

tov) do chronologických skupín,

2.  percentuálne vyjadrenie počtu príspevkov každého
obdobia vo vzťahu k celkovému počtu príspevkov,

3.   počet príspevkov pracovníkov VHÚ daného obdobia
z celkového počtu príspevkov tohto obdobia,

4. percentuálne vyjadrenie počtu príspevkov pracovní-
kov VHÚ daného obdobia z počtu príspevkov tohto
obdobia.
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Vojenská história 1997 – 2008

počet 

príspevkov

% vyjadrenie 

z celkového

počtu

príspevkov 326

počet 

príspevkov

pracovníkov 

VHÚ

% vyjadrenie 

z celkového počtu

príspevkov  

daného obdobia

do roku 1000 

1000 – 1526 

1526 – 1711

1711 – 1914 

1914 – 1918 

1918 – 1938/39 

1939 – 1945 

1945 – 1967 

po 1968 

10

24              

10                  

30               

22 

35                

126                

48                  

11                

3,05 %

7,36 %

3,06 %

9,20 %

6,74 %

10,73 %

38,65 %

14,72 %

3,37 %

1 

10

3 

8 

11 

11 

41 

24 

6 

10 %

41 %

30 %

27 %

50 %

31,4 %

32,5 %

50 %

54,6 %

326 : 115 = 28,34 %

-    produkcia pracovníkov VHÚ predstavuje 28,4 % z celkového počtu štúdií, materiálov a dokumentov vo Vo jen -
skej histórii

-     10 presahuje dané obdobie v súhrnnom počte sú zarátané 4 personálie
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SYNTÉZY, MONOGRAFIE 
A ZBORNÍKY VOJENSKÉHO 

HISTORICKÉHO ÚSTAVU 
(1994 – 2009)

KLEIN, Bohuš –
RUTTKAY, Alexander
– MARSINA, Richard:
Vojenské dejiny Slo-
venska, zv. I. Stručný
náčrt do roku 1526.
Bratislava : MO SR vo
Voj. inf. a tlačovej
agentúre, 1994, 177
s., obr., tabl., pram. a
lit.

Prvá časť rozsiahlej
7-zväzkovej edície vo-
jenských dejín Slo-

venska sumarizuje doterajšie historické poznatky a syn-
tetizuje výsledky vojenskohistorického bádania. Autori
sa v nej venujú vývoju vojenstva od najstarších pravekých
archeologických kultúr – Keltom, Rimanom, Germánom,
sťahovaniu národov, príchodu slovanských kmeňov na
naše územie, vývoju vojenstva naddunajských Slovanov,
a prehľadne mapujú vojenské dejiny Slovenska v období
stredovekého uhorského štátu. Poukazujú na meniace sa
spôsoby vedenia bojov a vojen medzi jednotlivými mo-
censkými zoskupeniami, popisujú výzbroj a výstroj vojaka,
pokrok vo vývoji a výrobe útočných a obranných zbraní,
fortifikačný systém obranných pevností, hradísk a stre-
dovekých hradov, vnútornú organizačnú štruktúru vojska
a taktické umenie veliteľského zboru. Určujúce mocensko-
politické momenty, ktoré zásadne ovplyvnili vývoj vojen-
stva na Slovensku od najstarších čias, premietli autori
nielen do vojenských, ale aj geopolitických, hospodár-
skych a kultúrnych súvislostí slovenských dejín.

KORČEK, Ján, zost.: Z vojenskej histórie Slovenska
1918 – 1948. Zborník vedeckých štúdií. Trenčín – Brati-
slava : Redakcia účelovej tlače správy soc. riadenia a
vzdel., soc. a pers. vecí Veliteľstva Armády SR  –  Vojen-
ský historický ústav MO SR, 1994, 207 s., reg.

Zborník štúdií vojenských historikov tvorí prvú časť vý-
beru z projektu expertíz, ktorý vznikol z podnetu Úradu
vlády Slovenskej republiky a pre potreby praktického vy-
užitia ústrednými štátnymi orgánmi. Ich tematický okruh

sa dotýka širokého
spektra otázok vojen-
skopolitického vývoja
Slovenska a pôsobenia
ozbrojených síl na jeho
území po roku 1918.
M. Hronský spracoval
priebeh prvej etapy vo-
jenského konfliktu ČSR
s Maďarskom v roku
1919; Anna Krivá ana-
lyzovala stanovisko
najvplyvnejších politic-

kých síl na Slovensku k zákonu na obranu republiky z
roku 1936; Jan Anger spracoval vznik slovenskej armády
v roku 1939; Pavel Šimunič sa venoval národnostnej
otázke v slovenskej armáde a česko-slovenských zahra-
ničných jednotkách 1939 – 1945; Ján Korček prispel k po-
znaniu pôsobenia mocensko-represívneho aparátu slo-
venského štátu 1943 – august 1944; Juraj Havlíček sa
venoval národnostnému zloženiu veliteľského zboru
česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1948; Jan Štaigl
analyzoval vojenskopolitické a vojenskostrategické po-
stavenie Slovenska po skončení 2. svetovej vojny (1945
– 1946).

KORČEK, Ján, zost.:
Vojenské aspekty Slo-
venského ná rod ného
povstania. Zbor  ník prí-
spevkov a materiálov
z me  dziná   rodnej ve-
deckej konferencie v
Bratislave 23. – 24. 8.
1994. Žilina : Vojenský
historický ústav MO
SR, 1994, 222 s., reg.

Autori jednotlivých
príspevkov sa zame-
rali na zhodnotenie

špecifických stránok ozbrojeného zápasu v Slovenskom
národnom povstaní, skúmali jeho vojenské aspekty, zá-
mery, činy i výsledky. Dôraz bol položený na problémové
okruhy, ako činnosť armády slovenského štátu, vojenské
prípravy Povstania, vznik a pôsobenie 1. čs. armády na
Slovensku, charakter a priebeh bojovej činnosti na po-
vstaleckých frontoch, peripetie partizánskeho hnutia, po-
stup nemeckých okupačných síl, ústup do hôr, problém
zajatcov, vonkajšie súvislosti povstania a jeho miesto v
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medzinárodnom kontexte protifašistických ozbrojených
hnutí v Európe a napokon význam SNP vo vojenských
dejinách Slovenska a pre budovanie povojnovej brannej
moci na Slovensku.

DANGL, Vojtech –
KOPČAN, Vojtech:
Vojenské dejiny Slo-
venska, zv. II. (1526 –
1711). Bratislava : MO
SR vo Voj. inf. a tlačo-
vej agentúre, 1995,
224 s., obr., mp.,
tabl., pram. a lit.

Vojenskohistorická
syntéza o zložitej dobe
dvoch storočí a jej vo-
jenských dejinách Slo-

venska, v ktorej autori spracovali širokú paletu základ-
ných vojenských a vojenskopolitických otázok od bitky
pri Moháči roku 1526 do Satmárskeho mieru roku 1711.
Vojenskohistorické problémy skúmajú v širších európskych
súvislostiach. Sledujú plány habsburskej politiky na roz-
šírenie rodovej moci, vývoj v Uhorsku, obranné problémy
mnohonárodnostného súštátia, vojny s Osmanskou ríšou,
koristné výpravy Turkov na Slovensko, situáciu na slo-
venskom pohraničí, najdôležitejšie vojenské akcie a bitky
na území Slovenska, vývoj protitureckej taktiky. Proti-
habsburské povstania približujú tiež ako súčasť veľkých
mocenských zápasov – povstanie Štefana Bočkaja na
pozadí pätnásťročnej vojny s Turkami, povstania Gabriela
Betlena a Juraja I. Rákociho v nadväznosti na niektoré
fázy tridsaťročnej vojny, kurucké hnutie Imricha Tököliho
v koordinácii s osmanským náporom proti Habsburgov-
com a posledné povstanie Františka II. Rákociho v spoji-
tosti s vojnou o španielske dedičstvo. Analýzou cieľov,
hodnotením účasti Slovákov, úrovne vojenstva povsta-
leckej armády, vojenskej zdatnosti i odhodlanosti autori
načrtli základy vlastných slovenských vojenských tradí-
cií.

ŠTAIGL, Jan, zost.: H – príloha teoretického časopisu
Vojenské obzory 1995. Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a
tlačovej agentúre, 1995, 112 s.

Historická príloha – predchodca periodika pre vojenskú
históriu, múzejníctvo a archívnictvo – je súborom samo-
statných štúdií: Dangl, Vojtech: Systém doplňovania ra-
kúsko-uhorskej armády so zreteľom na Slovensko; Šte-
fanský, Václav: Slovenská otázka v čs. légiách v Rusku;

Hronský, Marián: Vpád
maďarskej Červenej ar-
mády na Slovensko a
jeho strategické ciele;
Krivá, Anna: Slo-
venská spoločnosť a
armáda na sklonku
tridsiatych rokov; Ši-
munič, Pavel: Vo-
jensko-doktrinálne
úvahy o slovenskej ar-
máde v rokoch 1939 –
1943; Bystrický, Jozef:
Bojové nasadenie po-

zemných vojsk slovenskej armády v rokoch 1941 – 1943;
Štaigl, Jan: Organizačná a dislokačná výstavba čs. ar-
mády na Slovensku v rokoch 1945 – 1950.

DANGL, Vojtech –
SEGEŠ, Vladimír: Vo-
jenské dejiny Slo-
venska, zv. III. (1711 –
1914). Bratislava : MO
SR vo Voj. inf. a tlačo-
vej agentúre, 1996,
241 s., fotogr., mp.,
tabl., pram. a lit.

V priamej nadväz-
nosti na predchádza-
júce zväzky autori opi-
sujú vývoj vojenstva v
habsburskej monarchii

s osobitným zreteľom na Slovensko a Slovákov od konca
stavovských povstaní, resp. vytvorenia stálej armády do
vypuknutia prvej svetovej vojny. Čitateľ tu nájde infor-
mácie o organizácii habsburskej armády, druhoch vojsk,
výstroji a výzbroji, výcviku, disciplíne, o stratégii a taktike,
o vývoji vojenstva v období formovania novodobých ná-
rodov, vojenských reformách, účasti habsburskej armády
na koaličných vojnách, o konkrétnych vojenských ope-
ráciách na území Slovenska. Vychádzajúc z cieľov revo-
lučných hnutí rokov 1848/1849 v Európe sa autori zame-
riavajú na špecifiká v Uhorsku, na vyústenie slovenského
národného hnutia do ozbrojeného povstania, popisujú
organizáciu slovenského dobrovoľníckeho zboru, prípravy,
priebeh a výsledky septembrovej výpravy, zimného ťa-
ženia, letnej výpravy na Slovensko, taktiku vojsk, ich zlo-
ženie, mapujú dislokáciu cisárskych a honvédskych vojsk
na Slovensku a pod. V ďalších častiach sledujú vývoj vo-
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jenstva v období dualizmu, zmeny v mocenských vzťa-
hoch na prelome storočia končiac vojenskými prípravami
na prvú svetovú vojnu, vrátane popisu rakúsko-uhorských
vojnových plánov.

HRONSKÝ, Marián
– KRIVÁ, Anna – ČA-
PLOVIČ, Miloslav: Vo-
jenské dejiny Slo-
venska, zv. IV. (1914 –
1939). Bratislava : MO
SR vo Voj. inf. a tlačo-
vej agentúre, 1996,
264 s., fotogr., mp.,
tabl., pram. a lit.

Publikácia nadvä-
zuje na predchádza-
júce zväzky Vojen-
ských dejín Slovenska,

pričom mapuje problematiku vojenskopolitického vývoja
na Slovensku a pôsobenia ozbrojených síl na jeho území
v období svetového ozbrojeného konfliktu a zápasu o Slo-
vensko, v období zásadných medzinárodných a vnútro-
politických udalostí, ktoré ovplyvnili smer vývoja armády
na slovenskom teritóriu. Autori hodnotia miesto sloven-
ského prvku v armáde, či už v rakúsko-uhorskej, spoje-
neckej alebo československej, približujú aktivity armády
a ozbrojených síl na území Slovenska, ako aj dôsledky
vojenských udalostí na obyvateľstvo. Špecificky sa vo-
jenskej problematike venujú na pozadí širších medziná-
rodných a vnútropolitických súvislostí, so zdôraznením
ich významu pre vojenské dejiny Slovenska a vývoj vo-
jenskej otázky na Slovensku. Problematiku zväzku uzat-
vára mobilizácia čs. brannej moci v dramatickom roku
1938, udalosti medzi októbrom 1938 a marcom 1939,
a obraz armády v politike slovenskej autonómnej vlády.
Text je vhodne doplnený fotografiami, mapkami i pre-
hľadnými tabuľkami.

ŠTEFANSKÝ, Václav, zost.: Záverečná fáza 2. svetovej
vojny a oslobodenie Slovenska. Zborník príspevkov a
materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie v
Bratislave 25. – 26. apríla 1995. Bratislava : Vojenský
historický ústav MO SR, 1996, 232 s., reg.

Pri príležitosti 50. výročia skončenia druhej svetovej
vojny vojenskí historici na Slovensku, ako aj zo zahranič-
ných partnerských inštitúcií využili príležitosť na objek-
tívnu vedeckú analýzu celého zložitého vojnového obdo-
bia, ktoré zásadným spôsobom determinovalo charakter,

formy a hlavne prelo-
mové zmeny účasti
Slovenska na prebie-
hajúcom vojnovom
konflikte. Príspevky sú
široko koncipované, tý-
kajú sa strednej Európy
v závere 2. svetovej
vojny, bojovej činnosti
pri oslobodzovaní Slo-
venska. Z rumunskej
strany obohatili pozna-
nie politicko-strategic-
kej situácie Rumunska

a činnosti armády počas záverečnej fázy 2. svetovej vojny,
o rumunskej armáde na Slovensku. Maďarský historik sa
zameral na vojensko-politické vzťahy od Budapešti po
Viedeň, bol analyzovaný aj ľudácky režim a ozbrojené
sily 1. Slovenskej republiky pri oslobodzovaní Slovenska
v roku 1945, tiež niektoré otázky riadenia partizánskej
vojny počas oslobodzovania Slovenska, slovenský domáci
odboj po novembri 1944 a slovenská historiografia, rea-
gencia obyvateľov Slovenska na politické a vojenské uda-
losti koncom druhej svetovej vojny, kontrapropaganda
voči oslobodzovaniu Slovenska v roku 1945, oslobodzo-
vanie Košíc, organizovanie školy čs. dôstojníkov po bojoch
na Dukle a ich účasť v oslobodzovacích bojoch.

KLEIN, Bohuš,
zost.: Vojensko-poli-
tické aspekty Kar-
patsko-duklianskej
operácie. Zborník
štúdií z vedeckej kon-
ferencie k 50. výročiu
bojov o Duklu. Brati-
slava : Vojenský his-
torický ústav MO SR,
1996, 103 s., reg.

Osem publikova-
ných príspevkov pribli-
žuje priebeh a význam

Karpatsko-duklianskej operácie v širších vojenskohisto-
rických súvislostiach, a to: vojenskohistorický význam
Duklianskeho priesmyku do začiatku Karpatsko-duklian-
skej operácie sovietskej armády v roku 1944, úloha a čin-
nosť východoslovenskej armády v príprave obrany vo vý-
chodných Karpatoch, partizánske hnutie na východnom
Slovensku počas Karpatsko-duklianskej operácie, otázky
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slovensko-poľského pohraničia v jeseni 1944, účasť 2. čs.
paradesantnej brigády v operácii, a príčiny jej oneskore-
ného presunu na povstalecké územie, straty 38. armády
a 1. čs. armádneho zboru v Karpatsko-duklianskej ope-
rácii, neznáme kapitoly zo života príslušníkov 1. ČSAZ.

ŠTAIGL, Jan, zost.:
H – príloha teoretic-
kého časopisu Vo-
jenské obzory 1996.
Bratislava : MO SR vo
Voj. inf. a tlačovej
agentúre, 1996, 129 s. 

Historická príloha je
súborom samostat-
ných štúdií: Klein, Bo-
huš: Vojenskohistorické
súvislosti začle nenia
Slovenska do Uhorské-
ho štátu v 10. – 12. sto -

ročí; Dangl, Vojtech: O vzťahu slovenskej spoločnosti 
k armáde na prelome 19. a 20. storočia; Hronský, Marián:
K otázkam vedenia vojny, doplňovania a zásobovania
rakúsko-uhorskej armády v prvej svetovej vojne (1914 –
1918); Slepcov, Igor: Obyvatelia severovýchodnej oblasti
východného Slovenska v období 1. svetovej vojny 1914 –
1945; Čaplovič, Miloslav: K niektorým otázkam vzniku a
organizačného vývoja Rodobrany v rokoch 1923 – 1929;
Štefanský, Václav: Ferdinand Čatloš a armáda na Slovensku
od októbra 1938 do augusta 1944 (náčrt problematiky);
Šimunič, Pavel: Vojenské školstvo na Slovensku v rokoch
1939 – 1944; Korček, Ján – Bystrický, Jozef: Slovenské
národné povstanie v európskej rezistencii; Hospodár, Vla-
dimír: Prechod frontu územím Slovenska počas 2. svetovej
vojny a násilné odvlečenie čs. občanov do nápravno-
pracovných táborov a kolónií v ZSSR; Štaigl, Jan: K niek-
torým otázkam existencie slovenských národných jednotiek
v čs. armáde po 2. svetovej vojne.

PÚČIK, Miloslav – STANOVÁ, Mária, zost.: Armáda
a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vý-
voja 1948 – 1968. Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie v Bratislave 17. – 19. septembra
1996. Bratislava : Vojenský historický ústav MO SR,
1997, 297 s.

Prvá časť zborníka „Vojenskopolitické a vojenské as-
pekty utvárania sovietskeho bloku a ich slovenské súvi-
slosti v rokoch 1948 – 1954” prináša nasledujúce konfe-
renčné príspevky: Barnovský, Michal: Politický vývoj

Slovenska po februá-
rovom prevrate 1948
a jeho medzinárodné
súvislosti; Vondrášek,
Václav: Základné rysy
bezpečnostnej politiky
čs. štátu po februári
1948; Štaigl, Ján: Vo-
jensko-politické a vo-
jensko-strategické po-
stavenie Slovenska po
2. svetovej vojne a
jeho zmeny po fe-
bruári 1948; Havlíček,

Juraj: Postoje príslušníkov čs. armády na Slovensku k fe-
bruárovým udalostiam; Žatkuliak, Jozef: Vonkajšie a vnú-
torné aspekty politických represálií na Slovensku, Bílek,
Jiří: Armáda na Slovensku ako objekt a subjekt politických
represálií; Jasiak, Marek: Proces s R. Slánským a represie
v poľskej armáde; Okváth, Imre: Špecifiká vojenskej poli-
tiky Maďarska počas prvých rokov studenej vojny (1945
– 1954). Druhá časť „Slovensko a armáda v mocenských
siločiarach Európy 1955 – 1968” obsahuje príspevky: Pú-
čik, Miloslav: Slovensko v bezpečnostnom systéme medzi
východom a západom v období rokov 1960 – 1968; Kollár,
Pavol: Vojensko-zemepisné postavenie Slovenska 1955-
1968; Štaigl, Ján: Vojenské opatrenia na Slovensku v sú-
vislosti s vývojom v Maďarsku na jeseň 1956; Horváth,
András: Politické zmeny v stredoeurópskom regióne a
vojenká politika Maďarska v období rokov 1954 – 1963;
Pauer, Ján: Západ a československá kríza 1968; Štefanský
Michal: Slovenská spoločnosť v roku 1968; Gašpierik, Ľu-
bomír: Slovenský prvok v období Pražskej jari; Púčik, Mi-
loslav: Vojenská okupácia Slovenska časťou vojsk Var-
šavskej zmluvy v auguste 1968; Williams, D. K.:
Normalizácia v ČSSR; Chrastil, Sylvestr: Reflexie Slo-
venska v českej politike v roku 1968. Zborník obsahuje
tiež príspevky, ktoré odzneli v diskusii: Tkáč, Vincent: O
formovaní koncepcie ideologickej práce v armáde ČSR
1948 – 1953; Pešek, Ján: Politicko-mocenské súvislosti
postavenia Slovenska v procese začleňovania do soviet-
skeho bloku a Pešek, Ján: Postoje slovenskej spoločnosti
v čase tzv. maďarských udalostí na jeseň 1956.

ŠTEFANSKÝ, Václav: Generál Ferdinand Čatloš. Bio-
grafický náčrt. Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej
agentúre, 1998, 82 s., fotogr., reg.

Biografia načrtáva životné osudy prvého ministra ná-
rodnej obrany v slovenských dejinách – generála I. triedy
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Ferdinanda Michala
Čatloša, ktorého autor
podáva ako osobnosť
s vysokou vojenskou
erudíciou, obdivuhod-
ným spoločenskoved-
ným rozhľadom a sil-
ným národovectvom.
Zameriava sa predo-
všetkým na jeho pôso-
benie v čs. légiách v
Rusku, v predmní-
chovskej čs. armáde a
v období druhej ČSR,

na prejavy politickej orientácie, kryštalizáciu národného
presvedčenia smerujúcu k prechodu do autonomistického
tábora. Približuje Čatlošovo mnohostranné pôsobenie v
období vojnovej Slovenskej republiky – pozíciu ministra
národnej obrany, budovanie armády, velenie v slovensko-
maďarskom konflikte v marci 1939, v protipoľskom ťažení
v septembri 1939,v ťažení proti ZSSR, pozíciu v slovensko-
nemeckom spojenectve, plán protinemeckého vystúpenia
– podáva autor len fragmentárne, povojnové obdobie Ča-
tlošovho života však absentuje. Biografiu dopĺňa bohatý
výber fotografií a niekoľko osobných archívnych doku-
mentov.

HRONSKÝ, Ma-
rián: Boj o Slovensko
a Trianon 1918 – 1920.
Bratislava : Národné
literárne centrum –
Dom slovenskej lite-
ratúry, 1998, 326 s.,
fotogr., mp., reg.

Zámerom publiká-
cie je osvetliť jedno z
kľúčových období na-
šich najnovších národ-
ných dejín, v ktorom
narastal a vyvrcholil

národnooslobodzovací zápas Slovákov a Čechov za prvej
svetovej vojny. Slovensko sa vymanilo zo sféry bývalého
Uhorska a začlenilo sa do samostatného česko-sloven-
ského štátu. O jeho územie sa odohral diplomatický i vo-
jenský boj, a v dramatickom, ale zdĺhavom procese sa
utvárali jeho hranice pod rozhodcovstvom Parížskej mie-
rovej konferencie. Aj Slovensko vstúpilo do víru stredo-
európskeho politického diania. Autor priblížil udalosti i

vzťahy v širších medzinárodných väzbách, najmä v súvi-
slosti s mocensko-politickou situáciou panujúcou v stred-
nej Európe. Sústredil sa na udalosti rokov 1918 – 1920,
ktoré vyvrcholili podpísaním Trianonskej mierovej zmluvy.
Poukázal na to, že Trianon bol logickým zavŕšením cieľa-
vedomej odnárodňovacej politiky maďarských vlád v čase
dualizmu, ktorá viedla nielen k národnooslobodzova-
ciemu hnutiu ujarmených národov a národností mnoho-
národnostného, polofeudálneho a nedemokratického
štátu, ale aj k rozpadu Uhorska.

KORČEK, Ján: Slo-
venská republika
1943 – 1945. K pôso-
beniu mocensko-re-
presívneho aparátu a
režimu. Bratislava :
MO SR v Tlačovom a
inf. stredisku, 1999,
222 s., fotogr., tabl.

Monografia je ana-
lýzou výstavby, orga-
nizácie, personálneho
obsadenia a pôsobenia
represívneho aparátu

Slovenskej republiky v období od porážky Nemecka a jeho
spojencov pri Stalingrade v roku 1943 až do ukončenia
vojny v Európe. Autor analyzuje funkcie, metodiky a prak-
tické pôsobenie vlády, MNO, Ministerstvo vnútra a ich
špecifické väzby na štátno-politické orgány (Kanceláriu
prezidenta republiky, Snem, Štátnu radu, HSĽS, Úrad
propagandy a ďalšie). Mapuje aj činnosť článkov na stred-
nej úrovni riadenia a nižších exekutívnych zložiek (ža-
ndárstva, polície, Ústredne štátnej bezpečnosti, Hlinkovej
gardy, Hlinkovej mládeže, Freiwillige Schutzstafflu, Hei-
matschutzu, justície, armády, Slovenskej pracovnej
služby, zbyrokratizovaného administratívno-správneho
aparátu). Približuje a hodnotí špecifické prejavy vnútornej
krízy režimu, jeho rozkladu, nemeckého zasahovania,
okupácie a nakoniec aj zániku 1. Slovenskej republiky.
Rozoberá činnosť bezpečnostného a štátnobezpečnost-
ného aparátu a jeho kompetenčné väzby so slovenskou
armádou, Domobranou, resp. paramilitarnými organizá-
ciami vládnucej HSĽS a Deutsche Partei. Autor zaujíma
v publikácii aj stanovisko k dezinterpretáciám charakte-
ristiky politického systému a režimu 1. Slovenskej repu-
bliky 1939 – 1945 v odbornej a populárno-vedeckej tvorbe
neoľudáckeho prúdu historiografie.

VI.



ČASOPIS VOJENSKÁ HISTÓRIA A EDIČNÁ ČINNOSŤ VOJENSKÉHO 
HISTORICKÉHO ÚSTAVU

149

PÚČIK, Miloslav:
Rok 1968 a armáda
na Slovensku – súvi-
slosti a dôsledky. Bra-
tislava : MO SR v Tla-
čovom a inf. stre disku,
1999, 117 s.: fotogr.,
mp., príl.

Na základe archív-
neho výskumu autor v
monografii analyzuje
problematiku pokusu
o spoločenskú re-
formu v Českoslo-

vensku, jej násilné prerušenie vojenskou intervenciou v
auguste 1968 a úplnú likvidáciu v tzv. normalizačnom
období s akcentom na Slovensko a slovenskú spoločnosť.
Zaoberá sa postavením Slovenska vo vojensko-strate-
gických plánoch Varšavskej zmluvy, pojanuárovým poli-
tickým vývojom a jeho ohlasom v armáde, prípravou ope-
rácie Dunaj, priebehom samotnej vojenskej intervencie a
okupácie Slovenska, stabilizačným procesom spoločnosti,
normalizačným programom a jeho vojenskými aspektmi
v slovenských podmienkach. Problematiku uzatvára
plánmi zneužitia armády proti tzv. vnútornému nepria-
teľovi. Napriek limitom stupňa utajenia dôležitých ar-
chívnych dokumentov autor približuje viaceré menej
známe vojensko-strategické dôsledky a súvislosti daných
historických udalostí. Textovú časť dopĺňajú fotografie,
schémy a dokumenty na priblíženie konkrétnej atmosféry
daného obdobia.

HRONSKÝ, Marián
– ČAPLOVIČ, Milo-
slav, zost.: Generál Dr.
Milan Rastislav Štefá-
nik – vojak a diplo-
mat. Zborník príspev-
kov a materiálov z
vedeckej konferencie
v Bratislave 4. – 5. má -
ja 1999. Bratislava:
Vojenský historický
ústav, 1999, 245 s.

Zborník príspevkov
z vedeckej konferencie

organizovanej v roku 80. výročia tragickej smrti generála
M. R. Štefánika prináša nové historické fakty a pohľady
na jeho život a činnosť predovšetkým vo vojenskej, poli-

tickej a diplomatickej rovine a reflektuje tiež jeho odkaz
a tradície. Nosnou časťou sú príspevky, ktoré sa týkajú
Štefánikovej činnosti v rámci čs. zahraničného odboja od
konca roku 1915 až do jeho smrti – pozícia v organizovaní
a budovaní čs. zahraničného vojska, riešenie odbojových
problémov v Rusku, Francúzsku, USA, Taliansku, prierez
vojenskej a diplomatickej kariéry, zložité postavenie čs.
légií na Sibíri, postoje Štefánika vo víziách a diplomacii
na rozhraní vojny a mieru. Zborník prináša aj príspevky,
ktoré sa vzťahujú k obdobiu Štefánikových štúdií v Prahe,
k pobytu v Paríži, k obdobiu vojnového letca, analyzujú
jeho miesto v dobovej slovenskej tlači, orientujú sa tiež
na jeho odkaz v čs. armáde a spoločnosti v medzivojno-
vom období, v umeleckej literatúre, faleristike a skúmajú
i jeho miesto v českých a slovenských učebniciach dejepisu
po roku 1989.

ŠTEFANSKÝ, Vác-
lav: Slovenskí vojaci v
Taliansku 1943 –
1945. Bratislava : MO
SR vo Vyd. a inf.
agentúre, 2000, 114
s., fotogr., príl.

Prvá vedecká práca
o pôsobení sloven-
ských vojakov v Ta-
liansku počas druhej
svetovej vojny. Autor
sa v nej nezameral len
na spracovanie histó-

rie 2. slovenskej technickej divízie, ale tiež na odbojovú
činnosť jej príslušníkov od príchodu do Talianska na konci
roka 1943 až po vypuknutie povstania v severnom Ta-
liansku v apríli 1945 a účasť Slovákov v ňom. Okrem ana-
lýzy účasti slovenských vojakov v talianskom partizán-
skom hnutí a mapovania podielu príslušníkov divízie na
bojoch s nemeckými nacistami a talianskymi fašistami v
čase talianskeho národného povstania autor hodnotí
účasť  Slovákov na talianskom odboji v konfrontácii s
podmienkami a prejavmi domácej odbojovej činnosti, ako
aj v širšom kontexte vývoja vojnových udalostí. Vojnový
kolorit dokresľujú fotografie z Vojenského historického
archívu a tiež zoznam príslušníkov partizánskeho hnutia
v 1. čs. divízii v Taliansku 1945. Rezistenciu vojakov 
2. slovenskej technickej divízie autor hodnotí ako neod-
deliteľnú súčasť histórie slovenského národnooslobodzo-
vacieho hnutia.
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ŠUMICHRAST, Pe-
ter – KLABNÍK, Viliam:
Slovenské letectvo
1939 – 1944, zv. 2.
Bratislava : Magnet
Press Slovakia, 2000,
157 s., fotogr., obr.,
tabl.

V publikácii autori
sprístupňujú v danom
období neznáme, resp.
málo známe skutoč-
nosti, ktoré sa viažu k
histórii slovenského le-

tectva z rokov 1942 – 1945. Súčasne sa pokúsili aj o vy-
vrátenie niektorých legiend a mýtov, ktoré v povojnovom
období ponúkli čitateľom niektorí historici a historizujúci
publicisti odvolávajúci sa na spomienky bývalých prísluš-
níkov slovenského vojnového letectva. Časť týchto pa-
mätníkov ale o svojej vojenskej službe vo Vzdušných zbra-
niach buď mlčala, alebo ju z existenčných dôvodov
účelovo skresľovala. Autori oboznamujú čitateľa s pro-
blematikou histórie slovenských Vzdušných zbraní. Svoju
pozornosť sústreďujú predovšetkým na vývoj organizačnej
štruktúry veliteľstva Vzdušných zbraní a jeho podriade-
ných jednotiek, na jeho materiálno-technické zabezpe-
čenie letectva, prípravu leteckého personálu, ako aj na
frontové nasadenie leteckých jednotiek na východnom
fronte v rokoch 1942 – 1943.

CSÉFALVAY, Fran-
tišek – PÚČIK, Milo-
slav, zost.: Slovensko
a druhá svetová vojna.
Zborník príspevkov z
medzinárodnej vedec-
kej konferencie v Bra-
tislave 29. – 31. mája
2000. Bratislava : Vo-
jenský historický
ústav, 2000, 427 s.

Publikované prís -
pevky prednesené na
konferencii z príleži-

tosti 55. výročia konca druhej svetovej vojny sa venujú
širokému spektru otázok usporiadaných v dvoch pane-
loch. V rámci prvého panela Slovensko pod nemeckou
nadvládou 1939 – 1945 vojenskí historici, ako aj historici
HÚ SAV, tiež vedeckí pracovníci z vojenskohistorických

pracovísk v Budapešti a SRN priblížili široké témy: rozbitie
ČSR a odraz v informáciách diplomatov a spravodajcov,
hodnotenie vojnovej Slovenskej republiky v historiografii
za posledné desaťročie, pohľad na dejiny 2. svetovej vojny
v ruskej historiografii na konci 20. storočia; z pohľadu
maďarského historika to bol príspevok o vzťahu Maďarska
a 1. SR, príspevky sa dotkli základných otázok vnútropo-
litického a zahraničnopolitického života 1. SR, Homolovho
puču v českej a slovenskej historiografii. Referátom Slo-
vensko vo vojenských kalkuláciách Nemeckej ríše 
1939 – 1945 prispel vojenský historik zo SRN. Druhý panel
Spoločnosť a armáda na Slovensku v rokoch 1939 – 1945
rovnako zahrnul široký okruh otázok: slovenská armáda
a spoločnosť, účasť slovenskej armády na východnom
fronte, či už pozemných vojsk, alebo obrnených jednotiek,
ako aj príslušníkov Vzdušných zbraní. Tiež do kontextu
príspevkov bol zahrnutý referát o slovenských jednotkách
nasadených na výstavbu opevnení v Taliansku, či o konci
slovenskej armády. Ústupové boje maďarských vojsk na
území Slovenska 1944 – 1945 boli hlavnou náplňou prí-
spevku maďarského vojenského historika.

ČAPLOVIČ, Milo-
slav: Branné organi-
zácie v Českoslo-
vensku 1918 – 1939
(so zreteľom na Slo-
vensko). Bratislava :
MO SR vo Vyd. a inf.
agentúre, 2001, 202 s.,
fotogr., príl.

V šiestich kapito-
lách publikácie autor
analyzuje vznik, for-
movanie a činnosť vo-
jenských stavovských,

občianskych polovojenských a telovýchovných organizácií
branného charakteru v medzivojnovom Československu.
Mapuje rozsah členských základní, ich najvýznamnejších
predstaviteľov, základné ciele činnosti so zreteľom na
brannú výchovu a výcvik členov, spoluprácu najvyšších
orgánov čs. vojenskej správy s ústrednými brannými or-
ganizáciami. Poukazuje aj na rozdiely medzi ústrednými
brannými organizáciami a extrémisticky orientovanými
telovýchovnými či polovojenskými organizáciami. Ana-
lyzuje postavenie ústredných branných organizácií v bran-
nom systéme Československa po nástupe nacistov k moci
v Nemecku roku 1933 činnosť branných organizácií v po -
mníchovskom Česko-Slovensku, venuje sa Zákonu o bran-
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nej výchove č. 184/1937 Zb. z. a jeho praktickému presa-
dzovaniu, etablovaniu paramilitárnej organizácie s faši-
zoidnými rysmi v brannej výchove – Hlinkovej gardy, lik-
vidácii ústredných branných organizácií na Slovensku,
pôsobeniu najmasovejšej fašizoidnej polovojenskej orga-
nizácie na Slovensku v 20. rokoch – Rodobrany a Sed-
liackej jazdy ako jednej z ústredných polovojenských bran-
ných organizácií.

HRONSKÝ, Marián:
The Struggle for Slo-
vakia and the Treaty
of Trianon 1918 –
1920. Bratislava :
Veda, 2001, 407 s.,
dok., fotogr., mp.

Monografia je upra-
veným a doplneným
vydaním slovenskej
publikácie Boj o Slo-
vensko a Trianon 1918
– 1920. V porovnaní so
slovenskou verziou

opiera sa o širšiu heuristickú bázu, a hlavne pramennú
bázu. Cieľom publikácie je osvetliť postavenie Slovenska
v období od rozpadnutia Rakúsko-Uhorska do podpísania
mierovej zmluvy s Maďarskom v Trianone ako výsledok
gradácie boja za nezávislosť Československého štátu. 
A to na pozadí širšej domácej a medzinárodnej situácie.
Problematika je spracovaná vo viacerých rovinách. 
V prvej autor zachytil celkový vývojový trend Slovenska,
v druhej rovinu slovensko-maďarských vzťahov, osobitne
v zápase proti pokusom Maďarska udržať nadvládu nad
Slovenskom. V tretej sledoval česko-slovenský kontext
pri formovaní spoločného štátu a postavenie Slovenska
v novom štáte. Názvy kapitol sú identické s kapitolami v
pôvodnej slovenskej verzii, anglická je však od tretej ka-
pitoly (spolu šesť kapitol) obsahovo rozšírená.

BAKA, Igor: Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944.
Bratislava : Zing Print, 2001, 129 s., fotogr., mp., tabl. 

Publikácia je jednou z prvých publikovaných vedeckých
prác zameraných na hlbšiu rekonštrukciu pomerov v kon-
krétnom židovskom pracovnom tábore. Po úvodnej genéze
nútenej pracovnej povinnosti Židov na Slovensku v rokoch
1939 – 1945 a analýze príčin, ktoré viedli k vzniku židov-
ských pracovných táborov, sa autor venuje konkrétnej
výstavbe jedného z troch veľkých židovských táborov na
Slovensku – tábora v Novákoch. Podrobne opisuje funkcie,

ktoré tento tábor plnil
počas deportácií od
marca 1942 do augus-
ta 1944. Okrem orga-
nizačno-pracovnej štruk -
 túry, výrobnej činnosti
(výroba konfekcie) spo-
mína ilegálne hnutie
v tábore a zaoberá sa
tiež každodenným ži-
votom – táborový režim,
samospráva, životná
úroveň, pozícia detí a
mládeže, kultúrny, te-

lovýchovný, náboženský život a podobne. Autor prezentuje
židovský tábor ako symbol rasovej a politickej perzekúcie
na Slovensku, a odborný text dopĺňa krátkym výsekom
spomienok, prehľadnými tabuľkami a výpovednými do-
bovými fotografiami.

DANGL, Vojtech –
VARGA, János J., ed.:
Armáda, mesto, spo-
ločnosť od 15. storočia
do roku 1918. (Vojens-
ké, politické, hospo-
dárske aspekty a sú-
vislosti). Zborník prí-
spevkov z medziná-
rodnej vedeckej kon-
ferencie v Bratislave
14. – 15. novembra
2001 : Hadsereg, vá-
ros, társadalom a 

15.  századtól 1918-ig. (Katonai, politikai, gazdasági
aspektusok és összefüggések). Bratislava : Vojenský
historický ústav, 2002, 359 s. 

Autormi publikovaných príspevkov z konferencie sú
jednak slovenskí vojenskí historici a tiež maďarskí vojenskí
historici, ktorí spolupracujú na výskume spoločného úseku
dejín aj v rámci Maďarsko-slovenskej komisie historikov.
Tematika konferencie zahrnula široké spektrum otázok
v snahe osvetliť problematiku vzťahu mesto – armáda.
Vojna a mesto sú priblížené vo svetle vojen minulých,
práve prebiehajúcich i v príprave na tie budúce. Mestá sú
prezentované nie všeobecne, ale ako konkrétne štruktúry
záujmov, vzťahov, ale aj ako významná súčasť štátu. Za
prínos možno považovať aj to, že sa tu prezentovali aj
často mytologizované témy, ktoré nesú v sebe istý nad-
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hľad, či už to boli hajdúsi, Jiskra alebo v slovensko-ma-
ďarskom historickom diskurze kontroverzné obdobie sta-
vovských povstaní v 17. – 18. storočí a rokoch 1848 –
1849. Ďalším prínosom je citeľná snaha vidieť dejiny Kar-
patskej kotliny v širších geopolitických súvislostiach. 

ŠTEFANSKÝ, Mi-
chal – PURDEK,
Imrich, ed.: Slovensko
vo vojnách a v konflik-
toch v 20. storočí.
Zborník referátov z
vedeckej konferencie
v Bratislave 15. – 16. ok -
tóbra 2002. Bratislava
: Vojenský historický
ústav, 2003, 261 s.,
tabl.

Príspevky publiko-
vaného zborníka sa
dotýkajú najpálčivej-

ších tém, ktoré sa udiali počas obdobia jedného storočia.
Okrem účasti Slovenska na bojových operáciách v prvej
svetovej vojne na strane Rakúsko-Uhorska (v zimných a
jarných mesiacoch 1914 – 1915 bolo toto územie operač-
ným pásmom a bojiskom armád východného frontu, malo
geostrategický význam v čase ruskej ofenzívy v Karpatoch
pre obe bojujúce strany), sú v príspevkoch zahrnuté tiež
reálie druhej svetovej vojny. Najviac frekventovanými té-
mami tohto obdobia, ktoré sú v centre pozornosti nielen
historikov, ale aj verejnosti, je maďarsko-slovenský konf-
likt v marci 1939, účasť slovenských ozbrojených zložiek
na ťažení proti Poľsku, ako aj na východnom fronte proti
Sovietskemu zväzu, ktorá vyplynula zo satelitného po-
stavenia Slovenska vo vzťahu k Nemecku. Hodnotenie
Slovenského národného povstania je stále aktuálnou té-
mou, ktorá polarizuje spoločnosť. Témy sa dotýkajú aj
reálneho a potenciálneho zatiahnutia Slovenska do ozbro-
jených konfliktov v medzivojnovom období a po skončení
vojny. Na fenomén studenej vojny v zborníku najvýraz-
nejšie reflektujú referáty o jej charaktere a dôsledkoch
pre Československo v rokoch 1951 – 1953 a tiež o vojenskej
identite Slovenska v podmienkach studenej vojny od po-
lovice 60. rokov. 

BYSTRICKÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter: Letka 13 v
dokumentoch a obrazoch. Bratislava : Magnet Press
Slovakia, 2004, 120 s., fotogr., dok.

Kniha dokumentuje problematiku, ktorá nebola vo-

jenskou historiogra-
fiou minulého obdobia
vôbec reflektovaná,
resp. bola predmetom
skreslenej, nepresnej a
povrchnej interpretá-
cie. Ide o edíciu doku-
mentov slovenskej
proveniencie, ktoré sa
týkajú výcviku a bojo-
vého nasadenia letky
13 na východnom
fronte v rokoch 1942 –
1943. Uvádza ju pre-

hľadná štúdia o stíhacej letke 13, ktorá predstavovala
síce malú, ale dobre vycvičenú a vyzbrojenú jednotku a
bola najúspešnejšou súčasťou slovenských Vzdušných
zbraní (prináležalo jej 97 percent zostrelov, ktoré Vzdušné
zbrane počas vojny dosiahli). Na štúdiu nadväzujú bio-
grafie o leteckom personáli 1. a 2. garnitúry letky 13, obo-
hatené fotoportrétmi pilotov. Následný prehľad zostrelov
za obdobie od 28. 11. 1942 do 27. 10. 1943 vychádza zo
širokého základného výskumu v nemeckých a sloven-
ských archívoch. Hlavnú časť edície tvoria prepisy prí-
slušných dokumentov, prípadne ich opoznámkované a
okomentované kópie.

SEGEŠ, Vladimír:
Od rytierstva po žold-
nierstvo. Stredoveké
vojenstvo v Uhorsku
so zreteľom na Slo-
vensko. Bratislava :
MO SR vo Vyd. a inf.
agentúre, 2004, 263 s.,
obr., pram. a lit., reg.

Historické udalosti
a vývoj stredovekého
vojenstva podáva au-
tor z celouhorského
pohľadu a v detailnej-

ších informáciách sa zameriava na oblasť Slovenska od
roku 1301 do roku 1526. Vývoj a formovanie uhorskej vo-
jenskej legislatívy odráža geopolitickú situáciu, spolo-
čenské vzťahy a premeny spoločnosti. Z praktických strá-
nok vývoja vojenstva autor rozvádza vývoj obranného
systému Uhorska, organizáciu branných síl, úroveň vý-
stroja a výzbroje, hmotného zabezpečenia vojakov, ná-
rodnostného zloženia vojska. Zvláštnu pozornosť vyme-
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dzuje mestskému vojenstvu, odrazu rytierstva a rytierskej
kultúry v uhorskom stredovekom vojenstve a medzi šľa-
chtou. Predstavuje tiež najvýznamnejšie bojové udalosti
a aktivity na území Horného Uhorska od začiatku 14. sto-
ročia po bitku pri Moháči. Čitateľ nájde v publikácii aj de-
tailné spracovanie niektorých dôležitých aspektov uhor-
ského vojenstva – napr. popisy vojska kráľa Mateja
Korvína, vrátane používanej taktiky; v chronologickom
prehľade sú to zase konflikty s husitmi a následne s bra-
tríkmi. Knihu dopĺňajú dobové kresby, mapky, prehľadné
a precízne schémy, cudzojazyčné resumé a registre.

ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL, Jozef: Letov Š-328 a
Š-528. HT model špeciál No 910. Poprad : HT model,
[2004], 70 s., fotogr., nákr.

HLADÍK, Ladislav – ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL,
Jozef: Messerschmitt Bf 109 G-6. HT model špeciál No.
909. Poprad : HT model [2004], 66 s., fotogr., nákr.

ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL, Jozef: AVIA B-34, B-
534 a Bk-534 slovenských pilotov 1939 – 1944. HT model
špeciál No. 905. Poprad : HT model, [2003], 51 s., fo-
togr., nákr. ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL, Jozef: Mes-
serschmitt Bf 109 B, D a E slovenských pilotov 1942 –
1944. HT model špeciál No. 907. Poprad : HT model,
[2003], 67 s., fotogr., nákr.

ŠUMICHRAST, Peter – HOCHMUTH, Václav – AN-
ĎAL, Jozef: Messerschmitt Bf 109 F, G-2 a G-4 sloven-
ských pilotov 1942 – 1943. HT model špeciál No. 903.
Poprad : HT model, [2002], 36 s., fotogr.

ŠUMICHRAST, Peter – HOCHMUTH, Václav – AN-
ĎAL, Jozef: Messerschmitt Bf 109 G-6 slovenských
Vzdušných zbraní 1944. HT model špeciál No 902. Po-
prad : HT model, [2001], 35 s., fotogr., nákr.

Odborné farebné publikácie, vydané ako zvláštne čísla

časopisu HT model špeciál, sa sústreďujú na technickú
stránku uvedených modelov lietadiel slovenského le-
tectva, ktoré pôsobili v jej výzbroji v rokoch druhej svetovej
vojny. V každom uvedenom čísle čitateľ nájde v úvode
vedeckú štúdiu (s odkazmi na archívne zdroje a odbornú
literatúru), ktorej cieľom je oboznámiť čiatateľa so širšími
vojenskohistorickými reáliami súvisiacimi s celkovou čin-
nosťou slovenskej armády, konkrétne so vzdušnými si-
lami, so vznikom a vývojom uvedených modelov, ich pô-
sobnosťou, informáciami o výrobných číslach. Najväčšiu
časť tvoria technické popisy, bohato farebne ilustrované
detailnými fotografickými zábermi, technickými detailmi
z manuálov. Na fotografiách sú situačné zábery z výcviku,
ako aj z pôsobenia na fronte. 

BYSTRICKÝ, Jozef
– ČAPLOVIČ, Miloslav
– PURDEK, Imrich –
ŠTAIGL, Jan: Ozbro-
jené sily Slovenskej
republiky. História a
súčasnosť 1918 –
2005. The Armed For-
ces of the Slovak R e -
public. Past and pre-
sent 1918 – 2005.
Bratislava : Magnet-
Press Slovakia, 2005,
206 s., fotogr.

Publikácia kolektívu autorov vojenských historikov po-
dáva čitateľsky príťažlivou a súčasne presvedčivou for-
mou ucelený pohľad na vojenské dejiny Slovenska 
20. storočia. Na súčasnosť i minulosť, v ktorej sa za celé
obdobie od roku 1918 armáda prispôsobovala meniacemu
sa bezpečnostnému prostrediu, až sa zmenila do podoby,
akú nadobudla v roku vzniku publikácie. Kniha vyšla v
historicky významnom a pre Ozbrojené sily SR a ich Ge-
nerálny štáb prelomovom období, a to rok po vstupe Slo-
venskej republiky do Severoatlantickej aliancie a po jej
integrácii do Európskej únie. V období, v ktorom po rokoch
transformácie Armády SR, reformy rezortu obrany, reor-
ganizácií ministerstva obrany a ďalších reštrukturalizácií
celý proces vyústil do definitívnej premeny Ozbrojených
síl SR pozastavením výkonu povinnej vojenskej služby na
sily plne profesionalizované.

Vojenské osobnosti československého odboje 1939
– 1945. / Hl. red.: Láník, Jaroslav; ved. slov. časti: Ča-
plovič, Miloslav – Praha; Bratislava : Vojenský historický

15  rOkOV VOjenskéhO histOrickéhO ústaVu (1994-2009)

VI.



ČASOPIS VOJENSKÁ HISTÓRIA A EDIČNÁ ČINNOSŤ VOJENSKÉHO 
HISTORICKÉHO ÚSTAVU

15  rOkOV VOjenskéhO histOrickéhO ústaVu (1994-2009)154

ústav Praha; Vojenský
historický ústav Bra-
tislava, 2005, 348 s.,
fotogr., pram. a lit.;
[autori slov. časti:
Baka, Igor; Bystrický,
Jozef; Cséfalvay, Fran -
tišek; Kalina, Juraj;
Mas kalík, Alexej; Šu-
michrast, Peter]; iden -
tická CD-verzia

Špecializovaný bio-
grafický slovník osob-
ností, účastníkov čes -

kého a slovenského odboja počas druhej svetovej vojny,
obsahuje približne šesťsto biografických hesiel, z ktorých
Slováci tvoria asi jednu tretinu. Okrem generality a
vyšších dôstojníkov, ktorí mali rozhodujúci vplyv a podiel
na organizovaní, fungovaní, bojovom nasadení a odbojovej
činnosti v rokoch 1939 – 1945, sú do publikácie zaradení
aj vojaci, ktorí významným spôsobom participovali a 
vyznamenali sa v bojovej a odbojovej činnosti. Výber
osobností nie je obmedzený druhom zbraní či vojenských
odborností, a prirodzene, okrem príslušníkov českoslo -
 venských jednotiek sa tu nachádzajú aj tí, ktorí pôsobili
v spojeneckých armádach. Takmer každé biografické
heslo dopĺňa fotografia, výpočet vyznamenaní, zachované
pamiatky, archívne a literárne pramene, v ktorých možno
získať ďalšie informácie. Slovník je zároveň vyjadrením
úcty k ľudským obetiam a zmyslu ich činnosti. Osobnosti
českého odboja spracovávali českí vojenskí historici, slo-
venské zasa slovenskí, a unikátne je, že heslá sú publiko-
vané aj v obidvoch národných jazykoch.

DANGL, Vojtech:
Bitky a bojiská v našich
dejinách. Od Samovej
ríše po vznik stálej ar-
mády. Bratislava : Per-
fekt, a. s., 2005, 243
s., obr., reg., lit.

Ambíciou monogra-
fie je zosumarizovať
najdôležitejšie po-
znatky o významných
bitkách, bojoch a
ozbrojených stretoch,
ktoré sa odohrali na

našom území od ukončenia stavovských povstaní roku

1711, resp. od vzniku stálej armády na území habsburskej
monarchie až do konca prvej svetovej vojny. Je v nej za-
hrnutý aj prehľad tých vojenských konfliktov, bojových
operácií a bitiek, ktoré sa odohrali mimo územia Slo-
venska, ale v tej či onej miere ovplyvnili chod našich dejín
a podieľali sa na nich aj Slováci. Ide o mimoriadne zložité
obdobie slovenských i európskych dejín, keď vývoj vojen-
stva dosiahol nebývalý rozmach a mal zničujúce dôsledky.
Okrem opisu vojnových dianí a priebehu bitiek autor po-
skytuje čitateľovi informácie o vývoji vojenstva dynamic-
kejšie sa rozvíjajúceho obdobia európskych i slovenských
dejín, predovšetkým dobovej taktiky, stratégie, spôsobu
boja, výzbroje a výstroja, vývoja zbraní, vojenského my-
slenia, operačného umenia, fortifikačných systémov a
pod. Zároveň na pozadí širších medzinárodných a vnú-
tropolitických súvislostí hodnotí špecifiká, ktorými Slo-
vensko a osobnosti v oblasti vojenstva pochádzajúce z
jeho územia obohatili stredoeurópsky priestor.

ČAPLOVIČ, Milo-
slav – STANOVÁ, Má-
ria, ed.: Karpatsko-
duklianska operácia –
plány, realita, vý-
sledky (1944 – 2004).
Zborník príspevkov z
medzinárodnej ve-
deckej konferencie
vo Svidníku 30. sep-
tembra – 1. októbra
2004. Bratislava : Vo-
jenský historický
ústav, 2005, 271 s. 

Príspevky publikované v zborníku vznikli z príležitosti
pripomenutia si výročia Karpatsko-duklianskej operácie.
Jej poznanie a hodnotenie sa opiera o vedecké poznatky
prameniace zo spomienok priamych účastníkov. Čitateľ
tu nájde aj niekoľko poznámok k najnovšej historiografii,
pohľad na KDO zo strany Ukrajiny a Bieloruska. Všeo-
becný kontext predstavuje aj príspevok zameraný na stra-
tegickú situáciu Nemecka v lete 1944, slovenskú spoloč-
nosť a pohyb frontu v rokoch 1944, občiansky odboj v
roku 1944 s dôrazom na vzťah k Sovietskemu zväzu. Jed-
ným z príspevkov poľských historikov bol aj referát na
tému Karpaty ako miesto bojových operácií na jeseň roku
1944. Rovnako i ďalšie tri sú doplňujúcimi pohľadmi na
predmetnú tému, a to: vybrané aspekty bojov v horskom
teréne na príklade Karpatsko-duklianskej operácie v roku
1944, či priebeh vojenských udalostí v juhovýchodnom
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Poľsku v roku 1944. Slovenské príspevky sú ďalej zastú-
pené poznatkami o KDO a SNP, národnostnom zložení
čs. zahraničných jednotiek v ZSSR 1943 – 1944, o spoje-
neckej pomoci a osudoch jej vojenských spravodajských
skupín, o stratách počas KDO, o osude odzbrojených prí-
slušníkov Východoslovenskej armády, maďarských vyš-
ších jednotkách v obrane Karpát na jeseň 1944, reflexii
KDO v tlači, o povojnových osudoch dôstojníkov 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR, múzejnej dokumentácii pa-
mätných miest a napokon aj o odmínovaní východného
Slovenska.

SEGEŠ, Vladimír:
Prešporský pitaval.
Zločin a trest v stre-
dovekej Bratislave.
Bratislava : Perfekt, a.
s., 2005, 218 s., obr.,
reg., pram. a lit.

Publikácia zobra-
zuje podoby zločinu a
trestu v slobodnom
kráľovskom meste –
Prešporku. Približuje
atmosféru stredove-
kého mesta, načrtáva

zásady uhorského trestného práva a opisuje jednotlivé
kriminálne a súdne prípady aj trestanie jednotlivcov. V
knihe čitatelia nájdu základné penzum vedomostí o ko-
reňoch a vývine našich miest, o mestských zväzoch a
spoločenstvách, mestskej societe. Po tomto zaujímavo
ilustrovanom vstupe sa autor sústredil na samotný Pre-
šporok v úsilí priblížiť jeho obraz z demografického a šta-
tistického hľadiska, limitovaný údajmi z mestských da-
ňových či pozemkových súpisov. Zároveň sa dotkol
rozvoja remesiel, ktoré tu prekvitali. V časti o dominan-
tách mesta autor okrem vývoja prešporského fortifikač-
ného systému načrtol výrobu diel a pušiek či priblížil pô-
sobenie strážcov pokoja a poriadku, ktorí boli v trvalej
strážnej či vojenskej službe. V časti o atmosfére a krimi-
nálnom prostredí je vykreslená sociálna topografia mesta.
V kapitole V mene práva a spravodlivosti približuje zložitý
uhorský feudálny právny systém, spočívajúci na obyča-
jovom či zvykovom práve, a klasifikáciu jednotlivých trest-
ných činov, dôležitú z hľadiska určenia trestu. Autor sa
opiera o analýzu Tripartita, t. j. prvej trojdielnej po latinsky
písanej knihy obyčajového práva z roku 1514 a Prešporskej
právnej knihy. Osou kapitoly Panoptikum zločinu a trestu
je 25 epizódnych podkapitol.

PURDEK, Imrich –
ZELIZŇÁK, Peter a i.:
Vojenská symbolika
Slovenskej republiky.
Vojenské zástavy,
rovnošaty, hodnosti,
vyznamenania, znaky
a odznaky. Bratisla -
 va : Magnet Press Slo -
va kia, 2006, 180 s.,
fotogr.

Publikácia sumari-
zuje a prezentuje po-
stupnosť zavádzania

slovenskej vojenskej symboliky, jej súčasný stav a histo-
rické východiská. Je prierezom vzniku a vývoja vojenskej
symboliky na území Slovenska – počnúc obdobím Veľko-
moravskej ríše, cez revolučné roky 1848/49, symboliku
česko-slovenských légií v prvej svetovej vojne, vojenskú
symboliku v medzivojnovom období, v rokoch druhej sve-
tovej vojny, v povojnovom Československu a končiac po-
pisom tvorby vojenských symbolov po vzniku samostatnej
Slovenskej republiky, a ich vizuálnou prezentáciou. Ko-
lektív autorov popisuje vojenské zástavy, rovnošaty, jed-
notlivé hodnosti a vyznamenania (štátne, rezortné, me-
daily, odznaky), vojenské znaky a odznaky (znaky
vojenských útvarov a inštitúcií, rozlišovacie znaky druhov
vojsk a služieb, vojenské odznaky, odznaky vojenských
špecialistov). Kniha prináša takmer sedemsto fotografií
vojenských symbolov a je určená širokému okruhu zá-
ujemcov, kadetom a poslucháčom vojenských stredísk a
škôl, a vojenskú symboliku prezentuje ako neoddeliteľnú
súčasť vývoja Slovenskej republiky, slovenskej armády a
Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

ŠUMICHRAST, Pe-
ter: Slovenské letec-
tvo na východní
frontě 1941 – 1943.
Cheb : Svět křídel,
2006, 270 s., fotogr.,
prehl., pram. a lit.

Autor mapuje pro-
blematiku operačného
nasadenia leteckých
jednotiek v širších vo-
jenských a vojensko-
politických súvislos-
tiach od počiatočných
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príprav slovenskej armády na vojnu proti Sovietskemu
zväzu na jar roku 1941 až po definitívny návrat posled-
ných jednotiek z východného frontu na Slovensko v no-
vembri 1943. Venuje sa organizačnej výstavbe letectva,
jeho materiálno-technickému zabezpečeniu, výchove,
úrovni výcviku a konkrétnu bojovú činnosť popisuje v sú-
vislosti s operačnou činnosťou pozemných jednotiek slo-
venskej a nemeckej armády. Publikáciu obsahovo uzat-
vára kapitola, ktorá sa týka bojovej činnosti legendárnej
stíhacej letky 13, ktorá v období od novembra 1942 do
októbra 1943 pôsobila v zostave 52. stíhacej eskadry ne-
meckého Luftwaffe a predstavuje najvýznamnejší mo-
ment v operačnom nasadení slovenského letectva v ro-
koch druhej svetovej vojny. Publikácia obsahuje tiež
bohatú fotodokumentáciu, prílohu dobových dokumen-
tov, kamufláží lietadiel, počty príslušníkov slovenskej ar-
mády na východnom fronte i prehľad zostrelov prísluš-
níkov letky 13.

BAKA, Igor: Slo-
venská republika a
nacistická agresia
proti Poľsku. Brati-
slava : Vojenský his-
torický ústav, 2006,
191 s., fotogr., pram.
a lit.

Prvá ucelená ve-
decká monografia v
slovenskej a poľskej
historiografii, v ktorej
autor analyzuje účasť
slovenských vojen-

ských jednotiek v ťažení nacistického Nemecka proti Poľ-
sku v roku 1939. Problematiku približuje v širšom kontexte
zahraničnopolitických súvislostí a vnútorného vývoja na
Slovensku. Autor sa zaoberá zložením, bojovými úlohami
a nasadením slovenských vojenských formácií pred a po-
čas útoku na Poľsko, nástupom nemeckých útvarov na
Slovensku, poľským obranným zoskupením, priebehom
a výsledkami mobilizácie slovenskej armády, analyzuje
činnosť pozemných jednotiek slovenskej poľnej armády
v ťažení a tiež činnosť slovenských Vzdušných zbraní.
Text vhodne dopĺňa dosiaľ nepublikovanými fotografiami
a poukazuje na vnútro- a zahraničnopolitické dôsledky
účasti Slovenskej republiky vo vojne, na militarizáciu slo-
venskej spoločnosti, radikalizáciu ľudáckej politiky a po-
zíciu Hlinkovej gardy, venuje sa propagandistickej čin-
nosti, otázke poľských vojnových zajatcov na území

Slovenska, perzekučným opatreniam a ďalším dôležitým
aspektom daného obdobia.

SEGEŠ, Vladimír a
kol.: Kniha kráľov. Pa-
novníci v dejinách
Slovenska a Slová-
kov. 3. dopl. vyd. Bra-
tislava : Slov. peda-
gog. nakl., 2006, 301
s. : fotogr. (2. vyd.:
2003, 1. vyd.: 1998)

Práca renomova-
ných autorov z niekoľ-
kých historických pra-
covísk je súborom vyše

60 portrétov všetkých panovníkov, ktorí vládli na území
Slovenska, respektíve v štátnych útvaroch, v ktorých žili
Slováci, od Vannia na samom začiatku nášho letopočtu
až po posledného habsburského cisára a kráľa Karola v
minulom storočí. Niekdajší vládcovia – podobne ako
dnešní štátnici či predstavitelia politickej elity – boli a sú
osobnosťami tvoriacimi pravidlá správania sa, modelu-
júcimi rozmanité reakcie a postoje verejnosti, no aj sami
vedome alebo nevedome slúžiacimi ako istý spoločenský
vzor až ideál. Osudy panovníkov, ale aj nepochybné zá-
sluhy na rozvoji alebo úpadku štátnych útvarov, ich kruté
víťazstvá a tragické pády, ich mnohoraké zásahy do exis-
tencie všetkých generácií Slovákov pred zánikom stredo-
európskej monarchie a napokon ich účasť na vytváraní
profilu dejín nášho národa, stáli dlhý čas mimo zorného
uhla slovenského dejepisectva. Aj osobnosti vládcov, v
predchádzajúcom období u nás väčšinou zaznávané, sú
však neoddeliteľnou súčasťou našich dejín a ich kráľov -
stvá zasa kráľovstvami našich predkov.

ŠTAIGL, Jan – ŠTE-
FANSKÝ, Michal: Vo-
jenské dejiny Slo-
venska, zv. VI. (1945
– 1968). Bratislava :
Magnet Press Slova-
kia, 2007, 351 s., fo-
togr., tabl., mp.,
pram. a lit.

Publikácia je konti-
nuálnou súčasťou roz-
siahlej edície Vojen-
ského historického
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ústavu. Časovo je vymedzená skončením druhej svetovej
vojny a intervenciou vojsk piatich štátov Varšavskej
zmluvy do Československa v auguste 1968 a jej vojen-
skopolitickými dôsledkami do októbra 1968. Autori pod-
robne mapujú vývoj ozbrojených síl v Československu od
začiatku studenej vojny, dôsledky upevňovania záujmovej
sféry Sovietskeho zväzu a zabezpečovania obranyschop-
nosti štátu vo vývoji organizácie, dislokácie a charaktere
vojenských jednotiek a zariadení na území Slovenska,
vnútropolitickú krízu v Československu a vojensko-poli-
tické a vojenské aspekty pokusu o spoločenskú reformu
a jeho likvidáciu. Publikácia približuje povojnovú obnovu
čs. branného systému a formovanie vojenskej správy na
Slovensku, ochranu štátnej hranice, brannú prípravu oby-
vateľstva, účasť armády na riešení hospodárskych pro-
blémov.

SEGEŠ, Vladimír a
kol.: Slovensko. Vo-
jenská kronika. Brati-
slava : Perfekt, a. s. –
Vojenský historický
ústav, 2007, 200 s.,
fotogr., príl., reg.,
pram. a lit. [autori:
Baka, Igor; Cséfalvay,
František; Čaplovič,
Miloslav; Dangl, Voj-
tech; Maskalík, Ale-
xej; Purdek, Imrich;

Segeš, Vladimír; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal]. Zodp.
redaktorka: Mária Stanová.

Prvé syntetické spracovanie historického prierezu vo-
jenskými dejinami Slovenska a Slovákov od praveku až
po rok 2006. Publikácia je štruktúrovaná vo forme kroniky,
hlavný text je doplnený biografickými náčrtmi, prípadne
iným ilustratívnym materiálom. Na margu knihy sú naj-
významnejšie udalosti radené chronologicky, text sleduje
vývoj od praveku po 5. storočie, sťahovanie národov a
sloviensku dobu (5. – 10. storočie). Nasleduje uhorské ob-
dobie slovenských dejín (11. stor. – 1526), boje proti Tur-
kom a protihabsburské stavovské povstania až do roku
1711, dynastické boje,koaličné a napoleonské vojny a ich
dôsledky, revolučné roky 1848 – 1849, obdobie prvej sve-
tovej vojny, boje Slovákov v uniformách habsburskej mo-
narchie a v zahraničnom odboji. Medzivojnové obdobie
charakterizovali boje o Slovensko 1918/1919, unifikácia
a organizácia čs. armády, vzrast vojenského významu
Slovenska, dramatický rok 1938 a septembrová mobili-

zácia čs. armády. Zachytená je aj organizácia slovenskej
armády počas druhej svetovej vojny a jej účasť na fron-
toch, druhý čs. zahraničný vojenský odboj 1939 – 1945,
ako aj domáci ozbrojený odboj a Povstanie na Slovensku.
Tiež sa čitateľ dozvedá o obnove, vývoji a činnosti čs. ar-
mády na Slovensku 1945 – 1948, ako aj o ozbrojených si-
lách na Slovensku v podmienkach komunistického režimu
a studenej vojny, o dôsledkoch intervencie vojsk Varšav-
skej zmluvy a prejavoch normalizácie v spoločnosti po
roku 1968 až do pádu režimu v roku 1989, o zmenách,
ktoré nastali v spoločnosti a armáde po roku 1989 až do
vzniku Slovenskej republiky 1993. Súčasná Slovenská re-
publika 1993 – 2006 je náplňou poslednej kapitoly. 

ČAPLOVIČ, Milo-
slav – STANOVÁ, Má-
ria, ed.: Exiting War.
Post Conflict Military
Operations. 6th Inter-
national Conference.
Bratislava : Vojenský
historický ústav – Ser-
vice Historique de la
Défense, 2007, 366 s.,
fotogr.

Zborník príspevkov
prezentovaný na 6. me -
dzinárodnej vedeckej

konferencii Pracovnej skupiny vojenskej histórie Partner-
stva za mier, ktorú organizoval Vojenský historický ústav
v spolupráci s francúzskym Service Historique de la Dé-
fense v Bratislave v apríli 2006. S témou konferencie „Ko-
niec vojny – postkonfliktné vojenské operácie” korešpon-
dujú všetky príspevky, ktoré sú v zborníku publikované v
časovej a tematickej nadväznosti, v akej boli prezento-
vané v jednotlivých rokovacích paneloch. Týkajú sa mie-
rových operácií od ukončenia prvej svetovej vojny až do
súčasnosti, načrtávajú ich perspektívy reflektujúc aktu-
álne bezpečnostné riziká a nestabilitu. Opisujú a analyzujú
tiež skúsenosti z účasti národných jednotiek na mierových
operáciách v rámci stabilizácie bezpečnostnej situácie,re-
konštrukcie a výstavby. Viaceré príspevky sú orientované
na problematiku dopadu vojnových konfliktov na kon-
krétne ozbrojené zložky, na niektoré aspekty civilného
sektora, rozoberajú postkonfliktné otázky studenej vojny
a obnovu postkonfliktnej národnej identity. Okrem za-
hraničných príspevkov zborník prináša aj tri slovenské: o
účasti SR v mierových operáciách v rokoch 1993 – 2005
(O. Novosad), o vojenskej intervencii spojeneckých vojsk
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do Československa v roku 1968 (M. Štefanský) a o odsune
sovietskej armády z Československa v rokoch 1990 – 1991
(S. Naďovič).

SEGEŠ, Vladimír –
ŠEĎOVÁ, Božena,
ed.: Miles Semper Ho-
nestus. Zborník štúdií
vydaný pri príležitosti
životného jubilea Voj-
techa Dan gla. Brati-
slava : Vo jenský his-
torický ústav, 2007,
296 s.

Pamätnica prináša
štúdie širokého časo-
vého i tematického zá-
beru: Steinhübel, Jan:

Bitka pri Bratislave 4. júla 907; Zsoldos, Attila: Počiatky
hradu Tematín – alebo akýsi „tematín”; Csukovits, Enikő:
Zvíjajúci sa had a Satanov zbrojnoš. Obraz nepriateľa v
naráciách stredovekých uhorských kráľovských donácií;
Tóth, Norbert C.: Kastelán Jakub; Veszprémy, László: Vo-
jenská výchova v stredovekom Uhorsku; Segeš, Vladimír:
Bojové zápolenia a rytierske hry zvané turnaje; Graus,
Igor: Banícky zvon v Banskej Bystrici. Príspevok k dejinám
zvonolejárstva a delolejárstva na strednom Slovensku;
Varga, János J.: Dunajská flotila a bitka pri Tolne roku
1599; Czigány, István: Hornouhorské pohraničie v prvej
polovici 17. storočia; Kowalská, Eva: Využitie armády v
procese rekatolizácie Uhorska; Chovanec, Jaroslav: Štát
a riešenie slovenskej otázky podľa Ľudovíta Štúra; Csi-
kány, Tamás: Komárňanské pevnosti pod ochranou ka-
mennej panny; Mannová, Elena: Mužský svet. Spolky a
armáda v 19. storočí; Dudeková, Gabriela: Vojenská cen-
zúra korešpondencie. Niekoľko úvah o vzťahu armády a
spoločnosti za prvej svetovej vojny; Hronský, Marián: Ro-
kovania česko-slovenských a poľských zástupcov v júli
1919 v Krakove; Balla, Tibor: Severné vojenské ťaženie v
roku 1919; Macho, Peter: Branislav Varsik a bratislavský
pomník Márie Terézie. Epizóda zo života mladého štu-
denta a pokus o rekonštrukciu jeho osobnej identity; Ča-
plovič, Miloslav: Československá dunajská flotila v rokoch
1919 – 1939; Bystrický, Valerián: Riešenie slovenskej
otázky v kontexte rozhovorov slovenských politikov 
29. a 30. septembra 1938 v Prahe; Šumichrast, Peter:
Vznik a počiatky vojenského letectva za prvej Slovenskej
republiky; Segeš, Dušan: Poľská reflexia slovenskej otázky
v kontexte súperenia medzi Česko-Slovenskou národnou

radou a Československým národným výborom (1939 –
1940); Cséfalvay, František: Dva dokumenty o správaní
sa slovenských dôstojníkov; Bystrický, Jozef: Pomoc zá-
padných Spojencov Slovenskému národnému povstaniu;
Maskalík, Alexej: „Sovietizácia” pri výstavbe veliteľského
zboru čs. armády v rokoch 1945 – 1948; Štefanský, Mi-
chal: Slovensko v Československu v období komunistic-
kého režimu 1948 – 1989; Michálek, Slavomír: Diploma-
tické rokovania medzi USA a Československom v kontexte
pražského politického procesu s Williamom N. Oatisom
(1951 – 1953); Štaigl, Jan: Unifikácia výzbroje čs. armády
a jej vplyv na zbrojný priemysel na Slovensku na začiatku
50. rokov; Šeďová, Božena: Publikačná tvorba Vojtecha
Dangla.

CSÉFALVAY, Fran-
tišek – KÁZMEROVÁ,
Ľubica: Slovenská re-
publika 1939 – 1945.
Chronológia najdôle-
žitejších udalostí. Bra-
tislava : Historický
ústav SAV, 2007, 182 s.,
reg.

Publikácia je súčas-
ťou rozsiahleho vedec-
kého projektu „Chro-
nológia dejín Slovenska
a Slovákov” širšieho
riešiteľského kolektívu.

Chronológia vojnového slovenského štátu je tematickou
chronológiou, ktorá bude po zohľadnení odbornej čitateľskej
odozvy súčasťou komplexnej chronológie. Práca zachytáva
podstatné udalosti, ktoré sa odohrali na území Slovenska
v rokoch druhej svetovej vojny, ale aj frontové udalosti,
rozhodnutia spojencov i agresora, ktoré sa síce nedotýkali
bezprostredne územia Slovenska, ale rozhodujúcim spô-
sobom ovplyvnili celosvetový vývoj, a tým aj udalosti na
Slovensku. V chronológii, ktorej predchádza stručný
exkurz spoločensko-politického vývoja Slovenska v rokoch
1938 – 1945, prevláda faktografia politického, vojensko-
politického a vojenského charakteru Slovenska. Z udalostí
kultúrneho a spoločenského života sú uvedené len tie
najzákladnejšie. Chronológiu udalostí priebežne dopĺňajú
profily a medailóny politických a vojenských osobností.
Autori použili dobovú terminológiu a na záver priradili
menný register s viac ako 500 menami osobností do-
plnených základnými údajmi.

CSÉFALVAY, František a kol.: Vojenské dejiny Slo-
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venska, zv. V. (1939 –
1945). Spoluautori:
Baka, Igor – Katreba,
Zoltán – Klubert, To-
máš – Šimunič, Pavol
– Štefanský, Václav.
Bratislava : Magnet
Press Slovakia, 2008,
285 s.

Piaty zväzok Vojen-
ských dejín Slovenska
je výkladom vojenskej
stránky udalostí, spä-
tých so vznikom a vý-

vojom vojnovej Slovenskej republiky až po jej zánik a
koniec druhej svetovej vojny na európskom kontinente.
V piatich kapitolách sa autori venujú pôsobeniu sloven-
ských a iných ozbrojených síl na území Slovenska, od-
bojovej aktivite Slovákov v zahraničí v čs. vojenských
jednotkách, domácemu protifašistickému odboju a jeho
vyvrcholeniu v Slovenskom národnom povstaní. Na-
priek tomu, že autori sa zamerali len na najdôležitejšie
udalosti a aspekty mapovaného obdobia, čitateľovi
predkladajú aj mnohé doteraz nepublikované informá-
cie. Keďže publikácia nadväzuje na predchádzajúci zvä-
zok projektu Vojenských dejín Slovenska, predpokladá
čitateľskú znalosť dejinných súvislostí. Knihu dopĺňa
množstvo dobových fotografií a farebná príloha, ktorá
okrem iného predstavuje vojenské hodnosti, odznaky
či niektoré vyznamenania z obdobia rokov 1939 – 1945.

BYSTRICKÝ, J. –
ČAPLOVIČ, M. –
PURDEK, I. – ŠTAIGL,
J.: Ozbrojené sily Slo-
venskej republiky.
História a súčasnosť.
90 rokov: 1918 –
2008. Druhé do-
plnené vydanie : Ar-
med Forces of the
Slovac Republic. Past
and Present. 90
years: 1918 – 2008.
Second extended
edition. Bratislava :

Magnet Press Slovakia, 2008, 238 s. 
Aktualizované vydanie prierezovej a reprezentatívnej

dvojjazyčnej publikácie kolektívu vojenských historikov

o 90-ročnom období armády a ozbrojených síl podčiarkuje
význam 15. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky. Autori doplnili štrukturálne, logistické, personálne
a iné zmeny v posledných rokoch činnosti ozbrojených
síl tak na domácej pôde, ako aj v meniacom sa medziná-
rodnom prostredí pri zabezpečovaní mieru a stability v
Európe a vo svete. Prinášajú informácie o formovaní no-
vého profesionálneho prostredia od pozastavenia výkonu
povinnej vojenskej služby. V šiestich kapitolách publikácia
sprostredkováva okrem textových aj množstvo obrazo-
vých informácií, z ktorých viaceré neboli doposiaľ zverej-
nené.

ŠTEFANSKÝ, Mi-
chal: Studená vojna.
Slovensko 1946 –
1954. Bratislava : Vo-
jenský historický ústav,
2008, 223 s., fotogr.,
reg., res., pram. a lit.

Autor približuje a
analyzuje vznik a po-
čiatočnú etapu stude-
nej vojny ako interak-
ciu dôležitých poli -
tických, ideologických,
vojenských, hospodár-

skych a geopolitických faktorov. Udalosti rokov 1946 –
1954 mapuje na troch vzájomne prepojených úrovniach
– na úrovni svetovej bipolarity, čs. povojnového vývoja a
vplyvov na Slovensko – na jeho politickú, hospodársku a
ideologickú oblasť. Rozoberá konkrétne aspekty militari-
zácie studenej vojny, nebezpečenstvá vojnovej konfrontácie
v období Berlínskej krízy v rokoch 1948 – 1949 a v období
kórejskej vojny v rokoch 1950 – 1953. Opisuje mocensko-
politický zápas v ČSR a povojnové zmeny mocenských
elít na Slovensku, dôsledky februárového prevratu, radi-
kalizáciu komunistickej politiky a konkrétne formy sovietskej
blokovej politiky. Autor sleduje zmeny spôsobené studenou
vojnou v dislokácii čs. armády, v jej zbrojnom programe,
v štruktúre dôstojníckeho zboru, konkretizuje proces so-
vietizácie čs. armády. V konfrontácii s predchádzajúcim
tempom vývoja informuje o zmenách v ekonomickej
štruktúre a ekonomických vzťahoch na Slovensku reali-
zovaných politicko-mocenskými a administratívnymi
opatreniami, dokumentuje zmeny v sociálnej štruktúre a
spoločenskom vývoji. Práca vychádza z českých a slo-
venských archívnych zdrojov a rozsiahleho prieskumu li-
teratúry domácej a zahraničnej proveniencie. Je sumari-
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záciou súčasného poznania slovenského povojnového
vývoja v kontexte aspektov studenej vojny. Obsahuje
tiež fotografie, prehľadné tabuľky, menný register a an-
glické resumé.

PURDEK, Imrich a kol.: V službách vlasti, demokracie
a mieru. 15 rokov Ozbrojených síl Slovenskej republiky
1993 – 2008 : In the Service of Country, Democracy and
Peace. 15 Years of Slovak Armed Forces 1993 – 2008.
Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008, 302 s., fotogr.

Reprezentačná dvojjazyčná publikácia zo zlatej edície
o vzniku, formovaní a pôsobení Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, o základných medzníkoch v systéme plnenia
bezpečnostných záruk voči vlastnej krajine i v širšom me-
dzinárodnom kontexte európskeho i svetového bezpeč-
nostného systému. Publikácia prierezovo informuje o
vzniku Ministerstva obrany SR, Armády SR, armádneho
veliteľstva, o jednotlivých druhoch vojsk, o vojenskom
školstve, polícii, spravodajstve, opisuje transformačné
procesy v slovenskej armáde v rokoch 1994 – 1998, re-
formu ozbrojených síl v rokoch 1999 – 2004, bezpečnostnú
politiku a ozbrojené sily po vstupe do NATO, profesiona-
lizáciu armády a vytváranie nového bezpečnostného pro-
stredia, ako aj účasť Slovenska v operáciách medziná-
rodného krízového manažmentu – slovenské misie pod
zástavou OSN, Európskej únie, NATO, v misiách OBSE,
v koaličných operáciách. Okrem základnej faktografie
prináša kniha viac ako 900 fotografií so slovenskými a
anglickými popiskami a rozsiahlu obrazovú prílohu, ktorá
obsahuje hodnostné označenia, vojenské rovnošaty, vo-
jenské medaily a odznaky, rozlišovacie znaky, vojenské
a bojové zástavy, štátne vyznamenania, znaky vojen-
ských útvarov a zariadení a kompletnú galériu generálov
rokov 1993 – 2008. 

ČAPLOVIČ, Miloslav
– STANOVÁ, Mária,
eds.: Štefan Jurech
1898 – 1945. Zborník
príspevkov z odborné-
ho seminára k 110. vý-
ročiu narodenia gene-
rála Štefana Jurecha.
Bratislava – Trenčín :
Vojenský historický
ústav – Veliteľstvo po-
zemných síl OS SR,
2008, 152 s.

Príspevky sloven-
ských historikov v zborníku predstavujú v svojej nadväz-
nosti doteraz najkomplexnejší a historicky najobjektívnejší
obraz významnej osobnosti vojenských dejín Slovenska
prvej polovice 20. storočia. Prehľadne mapujú, rekon-
štruujú a hodnotia život a činnosť generála Štefana Jure-
cha od jeho narodenia až po flossenbürské popravisko.
Autori opisujú a dokumentujú peripetie dôstojníka troch
armád, jeho vlastenecké a antifašistické postoje, vojenské
odborné kvality, a tiež ľudský rozmer jeho osobnosti, ne-
zabúdajúc ani na jeho rozporuplné stránky. Jednotlivé
príspevky približujú pôsobenie Štefana Jurecha v službách
Československej brannej moci v rokoch 1918 – 1939 
(M. Čaplovič), v slovenskej armáde v rokoch 1939 – 1944
(P. Šumichrast), na východnom fronte ako veliteľa Rýchlej
divízie (J. Bystrický), po vypuknutí SNP až po poslednú
archívnu stopu (P. Švanda). Záverečný príspevok pouka-
zuje na využitie odkazu generála v národných a vojen-
ských tradíciách ozbrojených síl SR (I. Purdek). Zborník
obsahuje obrazovú prílohu z vojenského a tiež súkrom-
ného života Štefana Jurecha, výber z archívnych doku-
mentov a obrazovú dokumentáciu z pietneho aktu a od-
borného seminára.

SEGEŠ, Vladimír –
ŠEĎOVÁ, Božena,
eds.: Neďaleko od
Trenčína... Pamätnica
k 300. výročiu bitky
pri Trenčianskej Tur-
nej. Trenčianska Turná
– Bratislava : Obec
Trenč. Turná – Vojen-
ský historický ústav,
2008, 254 s.

Zborník príspevkov
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z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala priamo v
Trenčianskom regióne, kde sa v auguste roku 1708 odo-
hrala najvýznamnejšia bitka medzi cisárskym vojskom a
povstaleckými silami Františka II. Rákociho v rámci po-
sledného stavovského povstania. Vstupný príspevok zbor-
níka prezentuje tendencie vo vývine vojenstva na prelome
17. a 18. storočia, a v ďalších príspevkoch sa autori venujú
medzinárodným, vnútropolitickým a ekonomickým otáz-
kam, ktoré viedli k vypuknutiu posledného povstania
uhorskej šľachty, problematike fortifikačného systému v
Uhorsku v 17. storočí, vojvodcom povstaleckého vojska 
i cisárskej armády. V článkoch zameraných špeciálne na
trenčiansku bitku autori približujú bezprostredné udalosti
predchádzajúce vojenskému stretu, jeho priebeh, vníma-
nie bitky očami jej súčasníka – neznámeho šľachtica, do-
kumentujú informovanosť súvekej verejnosti prostred-
níctvom kuruckej povstaleckej tlače, analyzujú eko nomické
aspekty tohto obdobia, zbrojnú výrobu na Slovensku,
problémy povstaleckých vojakov, postavenie meštianstva
počas vojenského obliehania. Zborník dopĺňa zaujímavá
farebná príloha a uzatvára chronológia udalostí pred-
metného desaťročia.

GUELTON, Fréde-
ric – BRAUD, Emma-
nuelle – KŠIŇAN, Mi-
chal: Generál Milan
Rastislav Štefánik v
archívnych doku-
mentoch Historickej
služby francúzskeho
ministerstva obrany.
Z franc. orig. prel.:
Kapitáň, Rudolf – Su-
chý, Vít; red.: Sta-
nová, Mária. Brati-

slava : Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany
SR, 2009, 180 s.

Slovenský preklad autentických dokumentov vydaný
pri príležitosti 90. výročia leteckej havárie M. R. Štefánika.
Dokumenty obsiahnuté v tejto edícii predstavujú celok
stotridsiatich textov, listov, poznámok, sprievodných lis-
tov, telegramov, správ, cestovných príkazov, služobných
rozkazov a zápisov týkajúcich sa vojenskej kariéry a vo-
jenskej činnosti Štefánika, identifikovaných v archívoch
Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany. Do-
kumenty sú usporiadané chronologicky, prekladatelia
rešpektovali ich pôvodnú formu, a syntaktické a pravo-
pisné zásahy boli robené len v prípade potreby obsahovej

zrozumiteľnosti. Mnohé dokumenty sú publikované po
prvý raz a sú unikátnym dokladom toho, že Štefánik bol
lojálnym francúzskym občanom a vojakom, ale zároveň
sa usiloval o postavenie čs. armády ako symbolu a záruky
národných ašpirácií Slovákov a Čechov. Obidve edície –
francúzska aj slovenská – sú vybavené registrom doku-
mentov a fotografickou prílohou.

ŠTAIGL, Jan a kol.:
Generáli – slovenská
vojenská generalita
1918 – 2009. Brati-
slava : Magnet Press
Slovakia v spolupráci
s Vojenským historic-
kým ústavom, 2009,
223 s., fotogr., ISBN
978-80-89169-17-7
[autori: Baka, Igor;
Bystrický, Jozef; Csé-
falvay, František; Ča-
plovič, Miloslav; Chyt-

ka, Stanislav; Lichner, Ján; Maskalík, Alexej; Meško,
Marek; Minařík, Pavel; Nižňanský, Jaroslav; Purdek,
Imrich; Stanová, Mária; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal;
Šumichrast, Peter]

Publikácia prináša 258 biografických portrétov vojen-
ských osobností zameraných predovšetkým na vojenskú
kariéru – výkon základnej vojenskej služby, spôsob prijatia
za vojaka z povolania a nasledujúci priebeh služby s dô-
razom na vykonávané funkcie, hodnostný postup, do-
siahnutú vojensko-odbornú kvalifikáciu, na prípadné
bojové nasadenie, odbojovú činnosť alebo činnosť v mie -
rových misiách a udelené vyznamenania. Portréty infor-
mujú tiež o politickej a súdnej perzekúcii osobností, res-
pektíve ich rehabilitácii. Pojem „slovenský” generál autori
vymedzili spojením národnostného a občianskeho princípu
podmieneného historickým vývojom. Neštandardný bio-
grafický slovník obsahuje „slovenskú” generalitu brannej
moci a ozbrojených síl troch štátov – Československej re-
publiky (ČSSR, ČSFR), Slovenskej republiky 1939 – 1945
a Slovenskej republiky 1993 – 2008, štyroch národností
– slovenskej, českej, maďarskej a ukrajinskej, rôzneho
vojenského pôvodu a odlišných spoločenských a politických
postojov. Abecedne radené biografické portréty sú farebne
odlíšené z hľadiska vy me novania alebo povýšenia do
prvej generálskej hodnosti. Vojenské profily oživujú čier-
no-biele a farebné portrétové fotografie. Knihu uzatvára
prehľadný register osobností.
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SEGEŠ, Vladimír
et al.: Slovakia. Mi-
litary Chronicle.
Transl.: Adamkovi-
čová, Martina; On-
druš, Ľubomír; Vé-
pyová, Silvia; ed.:
Stanová, Mária.
Bratislava : Perfekt,
a. s. – Institute of
Military History,
2009, 200 s., ill.,
ann., index, sel. bo-
oks a. art., ISBN

978-80-8046-443-1 [Authors: Baka, Igor; Cséfalvay,
František; Čaplovič, Miloslav; Dangl, Vojtech; Maskalík,
Alexej; Purdek, Imrich; Segeš, Vladimír; Štaigl, Jan; Šte-
fanský, Michal]

Anglický preklad slovenského vydania kroniky z roku
2007 je historickým prierezom vojenských dejín Slovenska
a Slovákov od praveku až po rok 2009. Analogicky pô-
vodnej publikácii je hlavný text cudzojazyčného vydania
doplnený biografickými náčrtmi, bohatým ilustratívnym
materiálom a kalendáriom najvýznamnejších udalostí.
Čiastočne upravená a doplnená textová časť prehľadne
syntetizuje vývoj a dianie v období praveku, sťahovania
národov, v slovienskej dobe, v uhorskom a rakúsko-uhor-
skom období slovenských dejín, v období prvej a povoj-
novej Československej republiky, 1. Slovenskej republiky.

Posledná, rozšírená a aktualizová kapitola prináša zá-
kladné informácie o transformácii a reformných proce-
soch armády v súčasnej Slovenskej republike, o zahra-
ničnej účasti Slovákov v zabezpečovaní mieru a svetovej
stability. Kronika je doplnená o viaceré nové fotografie,
tabuľky a prehľady zodpovedajúce potrebe zahraničného
čitateľa.

VI.
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Po vzniku Armády SR sa zákonite vojenská symbolika
stala neoddeliteľnou súčasťou národných a vojenských
tradícií Armády Slovenskej republiky  a potvrdila svoje
nezastupiteľné miesto v procese výchovy jej príslušní-
kov. Vojenská symbolika pozitívne vytvárala predpo-
klady na formovanie pevného morálneho ducha, hrdosti
na príslušnosť k vojenskému útvaru, jednotke, zariade-
niu, k vojenskej škole, k jednotlivým hlavným druhom
vojsk (tankovému, mechanizovanému, spojovaciemu,
ženijnému atď.), k Armáde Slovenskej republiky  a  zlož-
kám Ozbrojených síl Slovenskej republiky (pozemným
silám, vzdušným silám, silám výcviku a podpory a vo-
jenskému zdravotníctvu), ako aj k Ozbrojeným silám
Slovenskej republiky ako celku. 

Keď si pripomíname obdobie 15 rokov existencie Vo-
jenského historického ústavu, treba zvýrazniť, že aj v
oblasti vojenskej symboliky sa ústav postupne začal zú-
častňovať na jej tvorbe v rámci rezortu ministerstva
obrany. Skutočnosť je taká, že síce od jej vzniku v roku
1994 prešlo už tiež 15 rokov, ale Vojenský historický
ústav sa viac a viac začal podieľať na jej tvorbe až na
pre lome rokov 1999 a 2000. V tomto období sa začali
postupne uplatňovať zásady, ktoré vychádzali zo všeo-
becne platných pravidiel a zásad heraldiky, pre tvorbu
znakov; faleristiky , pre tvorbu vojenských vyznamenaní
(medailí), ako aj vexilológie , pre výtvarné spracovávanie
bojových zástav vojenských útvarov a vojenských zväzkov. 

Prax potvrdila, že prijaté normy a ich uplatňovanie
za účasti Vojenského historického ústavu, ktoré určovali
zásady a kritériá tvorby vojenskej symboliky, boli po-
stupne skvalitňované a získavali si svoje miesto v re-
zorte ministerstva obrany. 

Na riešenie otázok prípravy a realizáciu tvorby vo-
jenskej symboliky v súlade s koncepciou využívania ná-
rodných a vojenských tradícií bol vytvorený poradný
orgán ministra obrany – Komisia pre vojenskú symbo-
liku ustanovená ministrom obrany.  V uvedenej komisii
pracovali a taktiež aj v súčasnosti pracujú pracovníci
Vojenského historického ústavu, a to: doc. PhDr. Jozef
Bystrický, CSc. (člen 1994 – 1999, predseda 2006 –
2008), PhDr. Pavel Šimunič, CSc. (podpredseda 1999 –
2003), PhDr. Juraj Havlíček (člen 1994 – 1998), Dr. Imrich
Purdek (tajomník od r. 1996 do súčasnosti), pplk. Mgr.
Miloslav Čaplovič, PhD. (predseda od r. 2008), PhDr.
Vladimír Segeš (člen od r. 2008).  
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7. ÚČASŤ VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU NA TVORBE 
VOJENSKEJ SYMBOLIKY V REZORTE MINISTERSTVA OBRANY

Rokovanie Rady pre vojenskú symboliku  v priestoroch Vo-
jenského historického ústavu (zľava: kpt. PhDr. Magdaléna
Orechovská, PhD., Ján Lichner, Dr. Imrich Purdek, doc.
PhDr. Jozef Bystrický, CSc.)

Pohľad na členov Rady pre vojenskú symboliku v priebehu
rokovania (zľava: PhDr. Igor Graus, prof. PhDr. Jozef
Novák, DrSc., kpt. Ing. Juraj  Domaniža)

Poznámky

Heraldika: pomocná vedná disciplína skúmajúca a hodno-

tiaca znaky (erby)  ako historické pramene, umenie tvoriť erby

podľa heraldických zásad.

Faleristika: pomocná historická veda zaoberajúca sa opisom,

výkladom a historickým hodnotením radov a vyznamenaní.

Vexilológia: pomocný vedný odbor historickej vedy zaobe-

rajúci sa vznikom a vývojom všetkých druhov zástav a vlajok.

RMO č. 13/1998 Zriadenie stálych poradných orgánov mi-

nistra obrany SR, účinnosťou od 1. marca 1998 sa zmenil názov

poradného orgánu pre oblasť vojenskej symboliky na „Radu pre

vojenskú symboliku”. 
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Rada pre vojenskú symboliku okrem pracovníkov Vo-
jenského historického ústavu je zložená z dôstojníkov
a zamestnancov ministerstva obrany a generálneho
štábu, ako aj z kvalifikovaných odborníkov  civilných
inštitúcií. 

Účasť Vojenského historického ústavu na tvorbe  vo-
jenskej symboliky sa hlavne prejavila pri  odbornom
posudzovaní návrhov  veliteľov (náčelníkov) na prizna-
nie  čestných a historických názvov vojenským útvarom
a vojenským zväzkom; návrhov na zapožičanie  bojo-
vých zástav a odporúčaní ministrovi obrany SR na pred-
loženie  návrhov na ich zapožičanie prezidentovi SR.
Spolu bolo posudzovaných 35 návrhov na zapožičanie

čestných názvov a historických názvov vojenským útva-
rom a vojenským zväzkom a 15 návrhov na zapožičanie
bojových zástav vojenským útvarom a vojenským zväz-
kom. Zapožičaných bolo 34 čestných a historických
náz vov a 11 bojových zástav, z toho 3 bojové zástavy
útvarom v súvislosti s ich plnením úloh mimo územie
Slovenskej republiky (Slovenskej jednotke spoločného
1. čs. práporu KFOR – január 2002;  Vojenskému útvaru
1084 Nitra – ženijnej jednotke Ozbrojených síl SR – fe-
bruár 2003; Vojenskému útvaru 1086 Nitra – jednotke
radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených
síl Slovenskej republiky – júl 2003). 

VII.

Prvá bojová zástava v armáde SR zapožičaná prezidentom SR  
5. pluku špeciálneho určenia Žilina v januári 1997

Bojová zástava 11. mechanizovaného práporu Martin 
(do 1. 10. 2006 Prápor okamžitej reakcie)
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Bolo posúdených cez 400 rôznych výtvarných ná-
vrhov znakov a ďalších symbolov vojenským útvarom,
z toho bolo viac ako 120 priznaných ministrom obrany
SR a viac ako 40 bolo posúdených Radou s odporučením

na realizáciu. Medzi prvými znakmi,  ktoré boli v Rade
prerokované, bol v roku 1997 znak Vojenského histo-
rického ústavu,  ktorý minister obrany SR priznal.

daily, kríže a čestné odznaky), ako aj odznaky triednych
špecialistov, absolventov kurzov, škôl a iné. 

Vojenský historický ústav  v uvedenom  období svojou
účasťou pri riešení vojenskej symboliky poskytoval roz-
hodujúcu pomoc pri  praktickej realizácii pravidiel a zá-
sad tvorby vojenskej symboliky, ktorej výsledky mali
pozitívny ohlas vo vojenskej verejnosti a boli aj kladne
prijímané v spoločnosti. 
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Vztýčený meč symbolizuje príslušnosť k armáde. Štít štátneho znaku v kombinácii s nápisom „Bra-
tislava” v dolnej časti obruby (stuhy) zvýrazňuje štátnu a posádkovú príslušnosť  riaditeľstva Vo-
jenského historického ústavu a jeho súčastí. 
tubulus (listový zvitok) symbolizuje nielen uchovávanie najstarších písomných pamiatok vo Vo-
jenskom historickom archíve, ale aj spracovávanie a odovzdávanie poznatkov o vojenskej histórii
Odborom vojensko-historických výskumov.
tubulus taktiež v kombinácii  s mečom a štátom tvorí základnú výzbroj a výstroj stredovekého
posla, v prenesenom význame  symbolizujú mierový charakter a činnosť pracoviska, a v heraldic-
kom význame (vavrín víťaza) víťazstva poznania.

V rámci realizácie zásad faleristiky v rezorte minis-
terstva obrany bolo posúdených a zrealizovaných viac
ako 50 druhov rôznych vojenských vyznamenaní (me-

Vojenské medaily

Pamätná medaila za účasť
vo vojenskej operácii

Pamätná medaila  
náčelníka GŠ Ozbrojených síl SR

Pamätná medaila 
k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR

Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii, Pa-
mätná medaila  náčelníka GŠ Ozbrojených síl SR Pa-
mätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR.

Vojenský historický ústav priamo, ako aj cestou rady
sa podieľal na tvorbe a posudzovaní všetkých výtvar-
ných návrhov vojenských hodností, ako aj na výtvarných
návrhoch rozlišovacích znakov Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky a druhov vojsk a služieb. 



ÚČASŤ VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU NA TVORBE VOJENSKEJ SYMBOLIKY 

V REZORTE MINISTERSTVA OBRANY

15  ROkOV VOJeNSkéHO HIStORICkéHO úStaVu (1994-2009)166

VII.

VÝBER NIEKTORÝCH ZNAKOV POUŽÍVANÝCH 
  V REZORTE MINISTERSTVA OBRANY

Ministerstvo obrany SR Minister obrany SR Ozbrojené sily SR

Spoločný znak 1. čs. práporu kFOR Mnohonárodná česko-poľsko-slovenská
brigáda  topoľčany

Posádkové veliteľstvo Bratislava

Prápor okamžitej reakcie Martin Veliteľstvo domobrany topoľčany 2. mechanizovaná brigáda Levice

5. delostrelecká brigáda  Jelšava
Vojenské výcvikové kynologické 

stredisko Hronsek

Pozemné sily Ozbrojených síl SR
(rukávový znak)
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VÝBER NIEKTORÝCH ZNAKOV POUŽÍVANÝCH 
  V REZORTE MINISTERSTVA OBRANY

Poddôstojnícka akadémia Martin
Odborná výcviková škola 
PVO, kIS a ePS Mokraď

Odborná výcviková škola pozemného
vojska Martin

Veliteľstvo spoločnej logistickej skupiny
Hlohovec

Prápor radiačnej, chemickej a biologickej
ochrany Rožňava

Ženijný prápor pozemných síl Sereď

1. mechanizovaná brigáda topoľčany 2. mechanizovaná brigáda Prešov Veliteľstvo vojenského zdravotníctva

Vojenská polícia trenčín
Základňa mobilizačných komunikačných

a informačných systémov Ružomberok
Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
V RÁMCI CIHM

Vojenský historický ústav sa hneď po svojom konšti-
tuovaní úspešne integroval do štruktúr CIHM, čiže Me-
dzinárodnej komisie vojenskej histórie. V roku 1994
bola ustanovená Slovenská komisia pre vojenskú his-
tóriu, ktorej predsedom sa stal pplk. doc., PhDr. Jozef
Bystrický, CSc. a generálnym tajomníkom PhDr. Ján
Korček, CSc., ktorého po odchode do zahraničia roku
1998 nahradil PhDr. František Cséfalvay, CSc. Roku 2005
boli za podpredsedov zvolení PhDr. Vladimír Segeš,
PhD. a Mgr. Peter Kralčák. Od roku 2008 funkciu pred-
sedu komisie vykonáva pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič,
PhD. Najvýznamnejším prejavom a prezentáciou vý-
sledkov práce slovenských vojenských historikov je ak-
tívna účasť na kongresoch, ktoré sa konajú každoročne
v inej členskej krajine.

S publikačnou činnosťou slovenskej vojenskej histo-
riografie sa partnerské zahraničné inštitúcie obozna-
mujú aj prostredníctvom Medzinárodnej vojenskej  bi-
bliografie /International Bibliography of Military History,
vydávanej každoročne  vo Švajčiarsku /v Berne, kde
pravidelne naša inštitúcia prispieva odbornými anotá-
ciami spracovanými na vybrané tituly kníh. Na tejto
činnosti sa podieľajú Mgr. Mária Stanová, Mgr. Božena
Šeďová, PhDr. Marek Meško, PhD.

Doterajšia slovenská účasť vrátane referátov
na kongresoch CIHM:

XX. kongres roku 1994 vo Varšave: Korček, Ján – By-
strický, Jozef: Slovak National Uprising in European Re-
sistance 1944 – 1945 [Slovenské národné povstanie v
európskej rezistencii 1944 – 1945];

XXI. kongres roku 1995 v Quebecu:  Korček, Ján –
Púčik, Miloslav: Slovakia and the Slovaks in Peacekee-
ping Actions from 1919 to 1994 [Slovensko a Slováci v
mierových operáciách v rokoch 1919 – 1994];

XXII. kongres roku 1996 vo Viedni: Segeš, Vladimír:
Die Städte in der Slowakei und das Militärwesen an der
Wende des Mittelalters [Mestá na Slovensku a vojen-
stvo na prelome stredoveku]; 

XXIII. kongres roku 1997 v Prahe: Dangl, Vojtech: Zu
einigen strategischen Fragen der Stellung der Slowaken
in dem dreiβigjährigen Krieg [K niektorým strategickým
otázkam postavenia Slovákov v tridsaťročnej vojne];

XXIV. kongres roku 1998 v Lisabone: Korček, Ján –
Cséfalvay, František – Púčik, Miloslav: The Encounter
of Civilisations of Slovak as a Concequence of War in
the 20the Century [Stretnutie civilizácií na Slovensku
ako dôsledok vojen v 20. storočí];

XXV. kongres roku 1999 v Bruseli: Púčik, Miloslav:
Slovakia in the Plans of the Warsaw´s Pact [Slovensko
v plánoch Varšavskej zmluvy];

XXVI. kongres roku 2000 v Stockholme: Segeš, Vla-
dimír: Bürgermiliz und Insurrektionstruppen im Köni-
greich Ungarn während der napoleonischen Kriege.
Rolle und Effektivität der nichtprofessionellen Streit-
kräfte [Meštiacka milícia a insurekčné vojsko v kráľov-
skom Uhorsku v čase napoleonských vojen. Úloha a
efektívnosť dobrovoľného vojska];

XXVII. kongres roku 2001 v Aténach: Púčik, Miloslav:
The East-west Security System and the Czechoslovak
Army in the First Half of the 1960s. [Východno-západný
obranný systém a československá armáda v prvej po-
lovici šesťdesiatych rokov];

VIII.

8. ČINNOSŤ VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU  
V MEDZINÁRODNÝCH INŠTITÚCIÁCH (C.I.H.M. A PFP)  

Účastníci XXIV. medzinárodného kongresu vojenských his-
torikov  C.I.H.M.   v Lisabone (Portugalsko) v roku 1998. Za
VHÚ sa zúčastnili PhDr. Ján Korček, CSc. a PhDr. František
Cséfalvay, CSc. (od roku 1998  je generálnym sekretárom
Slovenského komitétu pre vojenskú históriu (SKVH) 
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XXIX. kongres roku 2003 v Bukurešti: Čaplovič, Milo-
slav – Baka, Igor – Katreba, Zoltán: Die Verwandlung
des Feindesbildes in der slowakischen Gesellschaft in
den Jahren 1938 – 1945 [Zmeny obrazu nepriateľa v
slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945];

XXXI. kongres roku 2005 v Madride: Segeš, Vladimír:
Bratislava/Preßburg – Rückseitiger Pol von Trafalgar.
Marginaler Krieg-Grosszügiger Frieden [Bratislava/Pre-
ßburg – na opačnej strane Trafalgaru. Prechodný mier
vojnových účastníkov];

XXXII. kongres roku 2006 v Potsdame: Segeš, Vladi-
mír: Die Rolle der Minderheiten im Militär der Habs-
burger Vielvölker-Monarchie [Úloha menšín vo vojen-
stve mnohonárodnej habsburskej monarchie].

Absencia účasti zástupcov Vojenského historického
ústavu na posledných troch kongresoch CIHM – v Kap-
skom Meste roku 2007, v Terste roku 2008 a v Porte
roku 2009 – a to predovšetkým z finančných dôvodov,
sa môže stať nepríjemným precedensom ohrozujúcim
jednak zahraničnú spoluprácu s partnerskými inštitú-
ciami a jednak postavenie na medzinárodnej scéne.

VHÚ v Pracovnej skupine pre vojenskú histó-
riu (MHWG)

Vojenský historický ústav sa v oblasti svojej pôsob-
nosti intenzívne venuje aj ďalšiemu rozvoju medziná-
rodnej spolupráce. V roku 2000, na multilaterálnom
stretnutí vojenských historikov v Marshallovom centre
v Garmisch-Partenkirchene (Nemecká spolková repu-
blika), sa VHÚ stal jedným zo zakladajúcich členov Pra-
covnej skupiny vojenskej histórie (Military History Wor-
king Group – MHWG). Na tomto zakladajúcom
stretnutí, ktorého sa za VHÚ zúčastnili vtedajší riaditeľ
doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. a Dr. Miloslav Púčik,
CSc., sa dohodla každoročná medzinárodná vedecká
konferencia spravidla v trvaní piatich dní vždy v inej
členskej krajine a s konkrétnou vopred určenou histo-
rickou témou, ktorá sa prevažne dotýka vojenských de-
jín po roku 1945, alebo v širších dimenziách histórie vo-
jenstva 20. storočia. Prvým takýmto podujatím bola
konferencia v Bukurešti v apríli 2001. Táto pracovná
skupina pôsobila pod záštitou Konzorcia obranných
akadémií a inštitútov bezpečnostných štúdií Partner-
stva za mier (Consortium of Defense Academies and
Security Studies Institutes the Partnership for Peace).
V roku 2008 sa Military History Working Group (Pra-
covná skupina pre vojenskú históriu) pretransformovala
na Euro–Atlantic Conflict Studies Working Group. 
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na 7. medzinárodnej vedeckej konferencii Pracovnej
skupiny pre vojenskú históriu v Kanade sa zúčastnili
pracovníci VHÚ Mgr. Mária Stanová (vľavo) a pplk. Mgr.
Miloslav Čaplovič, PhD. (vpravo). Kingston, 19.  marec
2007 

Prezentácia Zborníka príspevkov zo 6. medzinárodnej kon-
ferencie Pracovnej skupiny pre vojenskú históriu na 7. me-
dzinárodnej vedeckej konferencii MHWG v Kanade. Sprava:
pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., Mgr. Mária Stanová a
andré rokoto (Francúzsko). Kingston, Kráľovská vojenská
akadémia (rMC), 19. marec 2007
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Okrem 2. medzinárodnej vedeckej konferencie
MHWG, ktorá sa v roku 2002 uskutočnila v Sofii, sa zá-
stupcovia VHÚ Bratislava každoročne aktívne zúčastnili
na  týchto multilaterálnych vedeckých podujatiach vo-
jenských historikov z Európy a Severnej Ameriky. Kon-
krétne v rokoch 2001 a 2009 v Bukurešti, v roku 2003 v
Prahe, 2004 v Budapešti, 2005 vo Viedni, 2007 v kanad-
skom Kingstone, či v roku 2008 v Ľubľane.  Každoročne
sú príspevky, ktoré odzneli na týchto konferenciách,

publikované vo vedeckých  zborníkoch prevažne v an-
glickom jazyku.       

V roku 2006 Vojenský historický ústav, v spolupráci
so Service Historique de la Defense (Francúzska repu-
blika), zorganizoval  v  Bratislave 6. medzinárodnú ve-
deckú konferenciu, ktorá počtom 18  zastúpených kra-
jín, 67 účastníkov, ako aj množstvom príspevkov (30)
bola doposiaľ najväčšou konferenciou v deväťročnej
histórii MHWG.

VIII.

5. medzinárodná vedecká konferencia Pracovnej skupiny pre  vojenskú históriu (MHWG) v rakúsku. Sprava: kpt. Ing. eduard
Haríň, doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. a v strede andré rakoto (Francúzsko). Viedeň, 7.  apríl 2005 

Logo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie Pracovnej sku-
piny pre vojenskú históriu v Slovenskej republike za účasti
67 vojenských historikov z 18 štátov, ktorá sa uskutočnila
v dňoch 3. – 7.  apríla 2006 v Bratislave 

Pohľad do rokovacej sály „Currie Hall” Kráľovskej vojenskej
akadémie v Kingstone  na účastníkov 7. medzinárodnej ve-
deckej konferencie MHWG v Kanade. Druhá sprava Mgr.
Mária Stanová, Kingston 21. marec 2007   
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Pracovník VHÚ pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. pri vystú-
pení na 8. medzinárodnej vedeckej  konferencii Pracovnej
skupiny pre vojenskú históriu (MHWG) v Slovinsku. Ľubľana,
23. apríl 2008

Plk. Ing. ondřej novosad (vľavo), účastník 6. medzinárodnej
vedeckej konferencie (MHWG) pri bezprostrednej príprave
na vystúpenie s referátom. Bratislava, 4. apríl 2006  

Účastníci 5. medzinárodnej vedeckej konferencie 
Pracovnej skupiny pre  vojenskú históriu v rakúsku. Viedeň, 
7. apríl 2005  

V rámci mimorokovacieho programu účastníci bratislavskej
konferencie MHWG pri prehliadke expozície Vojenského his-
torického múzea v Piešťanoch. Druhý sprava doc. PhDr.
Jozef Bystrický, CSc. Piešťany, 5. apríl 2006

Pracovníci oVHV na 6. medzinárodnej vedeckej konferencii (MHWG). Sprava: PhDr. Michal Štefanský, CSc., Mgr. Mária Sta-
nová, PhDr. Jan Štaigl, CSc., Dr. Imrich Purdek. Bratislava, 4. apríl 2006
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Príspevky pracovníkov VHÚ na medzinárod-
ných vedeckých konferenciách Pracovnej
skupiny pre vojenskú  históriu (MHWG):

Púčik, Miloslav: die militärische Besatzung der slo-
wakei im august 1968 im kontext der Bedeutung
der tschechoslowakei für den Warschauer Pakt [Vo-
jenské obsadenie Slovenska v auguste 1968 v kontexte
československého významu pre Varšavskú zmluvu]. In:
Case Studies of the Cold War. International Seminar 
17. – 22. 4. 2001 Bucharest. - /Washington/ : Department
of the Army U. S. Army Center of Military History - In-
stitute for Political Studies of Defence and Military His-
tory, /2002/, s. 47-67.

Štaigl, Jan: Slovensko v koncepcii výstavby čs. ar-
mády ako vojska prvého  operačného sledu sovietskeho
bloku v rokoch 1948 – 1968. [slovakia in the develop-
ment Plans for the czechoslovak army as an army
in the first operational Wave of the soviet Bloc]. In:
Mezinárodní vědecká konference NATO a Varšavská
smlouva, léta formování 1948 – 1968, Praha 7. – 11. ap-
ríla 2003. [International Conference The North Atlantic
Treaty Organization and The Warsaw Pact, forming in
the years 1948 – 1968, Prague 7 – 11 April 2003.] Historie
a vojenství, roč. 52, 2003, č. 3-4, s. 661-665.

Štefanský, Michal: Studená vojna a jej dôsledky pre
Československo v rokoch 1951 – 1953. [the cold War
and its consequences for czechoslovakia in the Years
1951 – 1953] In: Mezinárodní vědecká konference NATO
a Varšavská smlouva, léta formování 1948 – 1968, Praha
7. – 11. apríla 2003. [International Conference The North
Atlantic Treaty Organization and The Warsaw Pact, for-
ming in the years 1948 – 1968, Prague 7 – 11 April 2003.]
Historie a vojenství, roč. 52, 2003, č. 3-4, s. 672-675.

Čaplovič, Miloslav: the Professional Preparation of
slovak officers during 1920 – 1939. [Profesionálna
príprava slovenských dôstojníkov v rokoch 1920 – 1939].
In: Revue Internationale d`histoire Militaire No 80. Bu-
dapest : MOD Zrínyi - Zrínyi Publishing House – Com-
mission hongroise d´histoire militaire, 2004, s. 135-145.

Cséfalvay, František: on the Professional training of
the slovak staff of officers between 1939 and 1944.
In: Revue Internationale d`histoire Militaire No 80. Bu-
dapest : MOD Zrínyi - Zrínyi Publishing House – Com-
mission hongroise d´histoire militaire, 2004, s. 146-149.

Štefanský, Michal: soviet Impact on the czecho-
slovak armed forces. [Sovietsky vplyv na Českoslo-
venskú armádu]. In: Multinational Operations, Alliances,
and International Military Cooperation. Past and Future.
Proceedings of the Fifth Workshop of the Partnership
for Peace Consortium Military History Working Group
Vienna, Austria 4 - 8 April 2005. - Washington D.C. :
Center of Military History USA, 2006,  s. 93-100.

Štefanský, Michal: danube operation in 1968. [Ope-
rácia Dunaj v roku 1968]. In: Exiting War. Post Conflict
Military Operations. 6th International Conference Mi-
litary History Working Group Bratislava 3 - 7 April 2006
/ Eds.: Čaplovič, M.; Stanová, M.; Rakoto, A. - Bratislava
- Château de Vincennes : VHÚ - SHD, 2007, s. 314-321.

Čaplovič, Miloslav – Stanová, Mária: Preparations
for defence of czechoslovakia on the eve of the se-
cond World War, 1933 – 1938. [Prípravy na obranu
Čes koslovenska na sklonku druhej svetovej vojny]. In:
Strategic Planning for War. 7th Annual Meeting of the
Military History Working Group. Currie Hall Royal Mili-
tary College of Canada - Kingston, Ontario, Canada
18-21 March 2007. - Ljubljane : General Staff of Slove-
nian Army, 2008, s. 74-84.

Čaplovič, Miloslav – Baka, Igor: slovakia in alliances
in the first half of the 20th century. [Slovensko v spo-
jeneckých väzbách a alianciách v prvej polovici 20. sto-
ročia]. In: 8th International Conference Military History
Working Group Ljubljana 20 - 24 April 2008 – Experien-
ces of the War.

Štaigl, Jan: slovakia in military-political and military
Plans of the allies and alliances from 1945 to 1992.
[Slovensko vo vojensko-politických a vojenských plá-
noch spojencov a aliancií v rokoch 1945 – 1992]. In: 8th
International Conference Military History Working
Group Ljubljana 20 - 24 April 2008 – Experiences of the
War.

Meško, Marek – Cséfalvay, František – Štaigl, Jan:
slovak military Identity in the 20th century.  [Vo-
jenská identita Slovenska v 20. storočí]. In: 9th Inter-
national Conference Military History Working Group
Bukurest 25 – 29 May 2009 – End of Empires: Challen-
ges to Security and  Statehood in Flux  Experiences of
the War.

VIII.
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„História je svedkom doby, dňom pravdy, životom
pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých
čias,” parafrázoval Cicerove slová štátny tajomník MO
SR Daniel Duchoň na slávnostnom zhromaždení, ktoré
sa uskutočnilo 1. decembra v priestoroch Klubu MO SR
v Bratislave pri príležitosti 15. výročia vzniku Vojenského
historického ústavu a dodal, že nemôžeme zabúdať na
svoju vlastnú vojenskú históriu. Na zhromaždení sa zú-
častnil Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Ľu-
bomír Bulík, jeho zástupca generálporučík Peter Gajdoš,
generalita ozbrojených síl, zástupcovia vedenia MO SR,
vojenskí i civilní historici a ďalší hostia. Medzi nimi ne-
chýbal napríklad ani bývalý minister obrany Pavol Kanis,
bývalý veliteľ Armády SR generálporučík v. v. Július Hu-
maj či predseda Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Pavol Sečkár. Slovenských vojenských his-
torikov prišli pozdraviť aj ich kolegovia z Českej repu-
bliky, Rakúska a Maďarska. 

Riaditeľ Vojenského ústredného archívu Praha plu-
kovník v zálohe Josef Žikeš vo svojom vystúpení vysoko
ocenil úroveň obojstrannej spolupráce českých a slo-
venských vojenských historikov na mnohých spoloč-
ných projektoch. V podobnom duchu sa vyslovil aj plu-
kovník József Lugosi z Vojenského historického ústavu
a múzea v Budapešti. Pripomenul, že Slováci a Maďari
majú spoločné takmer tisícročné vojenské dejiny, 
a preto je v záujme historikov oboch národov postupne
osvetľovať niektoré biele miesta vojenskej histórie. 

Dejiny Vojenského historického ústavu sa začali písať
1. mája 1994, keď vznikol na základe rozkazu ministra
obrany SR č. 27. Jeho súčasný riaditeľ, podplukovník
Miloslav Čaplovič zdôraznil, že nadviazal na prácu, ktorá
sa začala ešte v roku 1967, keď v Bratislave vzniklo de-
tašované pracovisko pražského Vojenského historic-
kého ústavu, neskôr Oddelenie vojenských dejín Slo-
venska. Napriek mnohým problémom sa podarilo od
roku 1994 vydať viac ako 60 publikácií, zborníkov či
monografií, bolo publikovaných množstvo odborných
štúdií. VHÚ zorganizoval alebo participoval na organi-

zácii desiatok odborných konferencií, zhromaždení či
prednášok (aj s medzinárodnou účasťou). Napomáhal
pri hľadaní informácií o zosnulých vojakoch, ktorí hrdo
bojovali za slobodné a demokratické Slovensko alebo
participoval pri obnove vojnových hrobov. „Dnes, po
15 rokoch existencie VHÚ môžeme s hrdosťou konšta-
tovať, že vízia o slovenskej vojenskej historickej vede
sa postupne úspešne napĺňa. Podarilo sa nám vydať
šesťzväzkové dielo Vojenských dejín Slovenska. Zhro-
mažďujeme a odborne spracovávame a sprístupňujeme
písomné a iné pamiatky k dejinám vojenstva a vojen-
ským dejinám Slovenska a Slovákov od najstarších čias
až po súčasnosť, ako nedeliteľnú súčasť národného kul-
túrneho dedičstva,” zdôraznil pplk. Čaplovič. 

V rámci ďalšej súčasti VHÚ Vojenského historického
archívu je dnes sústredených približne 4000 bežných
metrov spisov, čo predstavuje približne 32 000 archív-
nych škatúľ. Mnohé cenné exponáty sú sústredené v
zbierkach Vojenského historického múzea v Piešťanoch.
Vo svojich dvoch múzejných oddeleniach: v Piešťanoch
a vo Svidníku má vyše 40 tisíc múzejných predmetov.
K múzeu patria napríklad aj cintoríny československých
vojakov v Duklianskom priesmyku, sovietskych vo Svid-
níku či nemeckých v Hunkovciach, vyhliadková veža na
Dukle či expozícia vojenskej techniky v Údolí smrti. 

Na záver slávnostného zhromaždenia boli ocenení
súčasní i bývalí pracovníci Vojenského historického
ústavu a ďalší spolupracovníci, ktorí sa zaslúžili o
úspešné napredovanie VHÚ v uplynulom období. Oce-
nenia im odovzdal štátny tajomník MO SR Daniel Du-
choň, náčelník GŠ OS SR generál Ľubomír Bulík a pred-
seda SZPB Pavol Sečkár. 

Autor: MO SR - Jozef Žiak, 
Foto: VHÚ

/Prevzaté z www.mosr.sk/
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Pohľad do sály Klubu Mo Sr na účastníkov slávnostného
zhromaždenia

Pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ Vojenského his-
torického ústavu prednáša  úvodný  príhovor k prítomným.

na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnili vedúci funkcio-
nári Ministerstva obrany Sr a GŠ ozbrojených síl Sr. 
V prvom rade zľava: genpor. Ing. Peter Gajdoš, zástupca ná-
čelníka GŠ oS Sr,  generál Ing.  Ľubomír Bulík, CSc., náčel-
ník GŠ oS Sr,  Ing. Daniel Duchoň, štátny tajomník Mo Sr,
Mgr. Július Demetrian, MSc., Gr SeoMVL Mo Sr, Ing. Ma -
rek nemeček, Gr SeFIM Mo Sr.    

Slávnostného zhromaždenia sa zúčastnili hostia – predsta-
vitelia partnerských  inštitúcií zo zahraničia (Česká republika,
Maďarsko), zo Slovenska (SaV), ako aj bývalí pracovníci
Vojenského historického ústavu.

Ing. Daniel Duchoň, štátny tajomník Mo Sr odovzdáva oce-
nenie zahraničným hosťom z partnerských inštitúcií – Vo-
jenských historických ústavov (Maďarsko, Česká republika).

Pozdravný príhovor Ing. Daniela Duchoňa, štátneho tajom-
níka Mo Sr 
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Ing. Daniel Duchoň, štátny tajomník Mo Sr, odovzdáva Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky bývalým pracov-
níkom Vojenského historického ústavu, sprava: PhDr. Pavlovi Šimuničovi, CSc., PhDr. Mariánovi Hronskému, DrSc. a PhDr. Voj-
techovi Danglovi, CSc.    

Pri príležitosti 15. výročia vzniku Vojenského historického ústavu boli  pamätnou plaketou ocenení hostia, zľava: Ing. Daniel Du-
choň, štátny tajomník Mo Sr, PhDr. Pavol Kanis, CSc., bývalý minister obrany Sr, Mgr. Július Demetrian, MSc., generálny riaditeľ
SeoPMVL Mo Sr, Ing. Marek nemeček, Gr SeFIM Mo Sr, generál Ing. Ľubomír Bulík, CSc., náčelník GŠ oS Sr, genpor. Ing. Peter
Gajdoš, zástupca náčelníka GŠ oS Sr, genmjr. Ing. Peter Vojtek, náčelník ŠbPo GŠ oS Sr, genmjr. Ing. Jaroslav Vývlek, veliteľ
pozemných síl, genmjr. Ing. Miroslav Kováč, veliteľ síl výcviku a podpory, genpor. v. v. Ing. Július Humaj, genmjr. v. v. Ing. Svetozár
naďovič.
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Pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. odovzdáva hosťom part-
nerských inštitúcií pamätné plakety Vojenského historic-
kého ústavu 

Ing. Daniel Duchoň, štátny tajomník Mo Sr, odovzdáva vo-
jenské medaily, zľava: PhDr. Vladimírovi Segešovi, PhD.,
PhDr. Františkovi Cséfalvaymu, CSc., Dr. Bc. Petrovi  turzovi 

Pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. (vpravo) preberá z rúk
plk. v. v. Mgr. Josefa Žikeša, riaditeľa Ústredného vojen-
ského archívu armády Čr, ocenenie za prácu Vojenského
historického ústavu

Ing. Daniel Duchoň, štátny tajomník Mo Sr, odovzdáva
vojenské medaily, zľava: Dr. antónovi Vajdovi, Márii Miná-
rikovej, Mgr. Božene Šeďovej, Mgr. Márii Stanovej

PhDr. Pavol Sečkár, PhD., predseda SZPB pri odovzdávaní
ocenenia – medaily SZPB pplk. PhDr. Petrovi Šumichrastovi,
PhD. a Dr. Imrichovi Purdekovi (vpravo). Vľavo Dr. Peter
Švanda, CSc., vedúci sekretariátu SZPB    

Generál Ing. Ľubomír Bulík, CSc. odovzdal vojenské medaily
a odznaky, zľava: Dr. Imrichovi Purdekovi, PhDr. Janovi
Štaiglovi, CSc., Ing. Petrovi Krajčírovičovi, doc. PhDr. Joze-
fovi, Bystrickému, CSc.,  Ing. Miroslavovi Mihálikovi

OCENENIE PRACOVNÍKOV VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU
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A) 

B) 

C) 

Jozef ADAMEC (1942) 
1. 3. 1995 – 31. 12. 2007

Jana BABOŠOVÁ (1970)
9. 10. 1995 – 31 .12. 2007

Peter BÁBSKY (1964)
1. 4. 1996 – 13. 9. 1996

PhDr. Igor BAKA, PhD. (1976) 
1. 7. 1999 – doposiaľ

Mgr. Milena BALCOVÁ (1978)
16. 9. 1996 – doposiaľ

Františka BARÁNKOVÁ (1950)
1. 10. 2006 – 28. 2.  2007

Ivan BARNA (1949)
1. 1. 2008 – 31. 1. 2009

Oľga BARTOŠOVÁ (1947)
19. 9. 1994 – 30. 6. 1999

František BELLÉR (1960)
15. 8. 2005 – doposiaľ

Agnesa BRIDOVÁ (1939)
1. 7. 1994 – 31. 12. 1996 

Eva BUDZÁKOVÁ (1980)
1. 9. 2007 – doposiaľ

Pavol BUTTA (1958)
15. 8. 2005 – doposiaľ

doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc. (1950) 
1. 5. 1994 – 30. 9. 2001 (plk., vojak z povolania)
1. 4. 2003 – 31. 5. 2008 
1. 6. 2008 – doposiaľ

Terézia CIBUĽKOVÁ (1958)
1. 7. 1994 – 31. 1. 1996 

Č) 

D) 

František COCHLÁR (1952)
1. 3. 1995 – 30. 11. 1997

Ing. Ladislav CSALÁDI (1957)
15. 9. 2005 – 31. 8. 2007

PhDr. František CSÉFALVAY, CSc. (1953)
1. 7. 1994 – doposiaľ

pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.(1971)
1. 9. 1994 – doposiaľ

Scarlet ČERŇANOVÁ (1966)
1. 3. 2008 – 14. 3. 2008

Jozef ČERNÝ (1949)
1. 2. 1996 – 31. 12. 2002

Ladislav ČERVEŇÁK (1952)
1. 9. 2005 – 31. 12. 2007

Michal ČIČVARA (1945)
1. 1. 2008 – 31. 1. 2009

Michal ČIČVARA (1951)
1. 1. 1991 – 31. 1. 2009

Elena ČIPKOVÁ (1963)
1. 5. 1996 – 31. 12. 2006

PhDr. Silvia ČORDÁŠOVÁ (1946)
1. 9. 1994 – 31. 12. 2001

Alena  ČUVARSKÁ (1962)
1. 4. 2007 – 31. 1. 2008

PhDr. Vojtech DANGL, CSc. (1937)  
15. 5. 1994 – 31. 12. 2003 

Milada DEKANOVÁ (1980)
15. 4. 2000 – 31. 12. 2002

Mgr. Patrik DUBOVSKÝ (1965)
6. 3. 1995 – 15. 1. 1996

15  rokov vojenského historického ústavu (1994-2009)
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Ď) 

F) 

G) 

Milan ĎURČO (1963)
1. 4. 1991 – 31. 12. 2002

Mgr. Paulína ĎURIČOVÁ (1974)
1. 1. 2007 – 31. 3. 2007

Martin FAJT (1966)
1. 12. 1997 – 31. 7. 1998
15. 8. 1999 – 15. 7. 2007

Anna FECENKOVÁ (1963)
1. 1. 1991 – 31. 12. 2002

Peter FEČKANIN (1952)
1. 10. 2000 – doposiaľ

Tamara FILLOVÁ (1961)
1. 7. 1994 – 30. 11. 1998
1. 11. 2005 – doposiaľ

Ján FRIČEK (1950)
1. 1. 1991 – doposiaľ

Marián FRIČEK (1977)
1. 4. 2000 – 31. 12. 2002
1. 9. 2005 – 31. 12. 2007

Mária FRIČEKOVÁ (1951)
1. 7. 1996 – 28. 2. 2002

Ing. Martin GABČO (1955)
1. 6. 2000 – 31. 12. 2003 (pplk., vojak z povolania)
1. 1. 2004 – doposiaľ

Bc. Andrea GAJDÁČOVÁ (1978)
1. 5. 1998 – doposiaľ

Mária GAJDOŠOVÁ (1949)
1. 1. 1991 – 31. 12. 2008

Anna GALČÍKOVA (1963)
1. 6. 1992 – 14. 8. 1995

Emília GALČÍKOVA (1959)
1. 1. 1991 – 19. 10. 2004

H) 

Ing. Ján GAZDARICA (1934)
15. 10. 2005 – 31. 1. 2009

Pavol GLASNÁK (1954)
1. 10. 2007 – 31. 1. 2009

Alena GREGORÍKOVÁ (1963)
2. 1. 1997 – 30. 11. 2002

Oľga GREGUŠKOVÁ (1955)
1. 2. 2008 – 30. 9. 2008

Ján GREŠLÍK (1958)
1. 1. 1991 – doposiaľ 31. 12 .2008

Miroslav HANÍK 1962
1. 1. 2008 – 31. 1. 2009

Tomáš HANNICH (1979)
15. 8. 2005 – 30. 11. 2007

kpt. Ing. Eduard HARÍŇ (1972)
1. 12. 2004 – 31. 8. 2005

Marta HASAKOVÁ (1959)
2. 1. 1995 – 31. 8. 2002

Ing. Ján HAUKO (1950)
17. 4. 2001 – 1. 5. 2005

PhDr. Juraj HAVLÍČEK (1962)
1. 7. 1994 – 31. 12. 1997 

Jozef HERMANN (1946)
15. 8. 2005 – doposiaľ

Marta HETENIAKOVÁ (1982)
15. 1. 2004 – 15. 4. 2004

Miriam HLUCHÁ (1976)
1. 12. 1997 – 30. 9. 2002

Eduard HOJNÝ (1945) 
1. 1. 2008 – 31. 1. 2009

Jozef HOLICKÝ (1963)
1. 1. 2008 – doposiaľ
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CH) 

I)

J)

K)

Emil HOLLÝ (1943)
1. 2. 2008 – doposiaľ

Drahomír HORNÁČEK (1979) 
1. 1. 2007 – doposiaľ

Mgr. Vladimír HOSPODÁR (1959)
1. 1. 1991 – doposiaľ

Martina HOSPODÁROVÁ (1974)
1. 4. 1998 – doposiaľ

Ing. Miroslav HOZA (1954)
1. 11. 2004 – 25. 12. 2004 

Mgr. Robert HOZA (1963)
1. 9. 1998 – 31. 8. 1999

PhDr. Marián HRONSKÝ, DrSc. (1940)  
1. 7. 1994 – 31. 12. 2003 

Pavol HRNČÁR (1955)
1. 6. 1998 – 27. 11. 1999 

Michal JACURA (1972)
1. 1. 2001 – doposiaľ

Václav JANEČKA (1928) 
15. 3. 1999 – 31. 8. 1999
15. 9. 1999 – 15. 10. 1999
15. 3. 2000 – 30. 6. 2000

Iveta JANICOVÁ (1980)
1. 4. 2001 – 31. 12. 2002

Viera JENČOVÁ (1962)
1. 4. 1991 – 31. 12. 1995

Iveta JURKOVÁ (1972)
1. 4. 1991 – 31. 12. 2003

Mgr. Bc. Peter KADLEC (1958)
1. 11. 1995 – 30. 11. 2004 (pplk., vojak z povolania)
1. 12. 2004 – doposiaľ 

PhDr. Zoltán KATREBA (1974)
1. 10. 1997 – 31. 5. 2003 (zamestnanec)
1. 6. 2003 – 30. 4. 2004 (npor., vojak z povolania)

PaedDr. Arpád KELENYEI (1942)
1. 7. 1994 – 28. 2. 2003

Igor KIMÁK (1949)
1. 2. 1991 – 31. 12. 2003

PhDr. Bohumír KLEIN, PhD. (1943)
1. 7. 1994 – 31. 1. 1998  

Mgr. Tomáš KLUBERT (1971)
1. 11. 1998 – 31. 12. 1999

Vanda KOHÚTOVÁ (1973)
19. 9. 1994 – 22. 4. 2001

Rudolf KOMŽÍK (1949)
15. 6. 1996 – 30. 9. 2000

Mgr. Antonín KONEČNÝ (1966)
1. 9. 1994 – 28. 2. 1998  

Karol KONEČNÝ (1952)
1. 10. 2005 – 31. 12. 2007

PhDr. Ján KORČEK, CSc. (1962)
1. 7. 1994 – 20. 11. 1998   

Elena KOSTÍKOVÁ (1950)
1. 1. 1991 – doposiaľ

Mária KOSTKOVÁ (1955)
1. 1. 2005 – 15. 1. 2007  

Ing. Peter KRAJČÍROVIČ (1954)
1. 5. 2005 – doposiaľ

Štefan KRAJČOVIČ (1950)
19. 9. 1994 – 30. 11. 1997

Mária KRAJČOVIČOVÁ (1943)
1. 8. 1994 – 31. 12. 1999

Mgr. Peter KRALČÁK (1974)
1. 7. 1998 – doposiaľ
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L) 

Ján KRASŇAN (1958)
1. 1 .1998 – doposiaľ

Ing. Jan KRÁLÍK (1963)
1. 10. 2005 – 11. 1. 2006

Iveta KREJČÍOVÁ (1967)
1. 6. 2005 – 31. 7. 2006

PhDr. Anna KRIVÁ, CSc. (1938)
1. 7. 1994 – 31. 3. 1997  

Miroslav KRÍŽ (1948)
1. 10. 2005 – 31. 12. 2005

Vladislav KUKULSKÝ (1953)
1. 3. 1995 – 31. 7. 1998

Ing. Katarína KUMANČÍKOVÁ (1968)
1. 10. 2006 – 15. 4. 2009

Mária KURTYOVÁ (1962)
15. 4. 1991 – 31. 12. 2002

Mgr. Adrián LATTA (1980)   
1.2.2009 – doposiaľ 

Juraj LAŽO (1939)
1. 12. 1975 – 31. 12. 1999

Daniela ĽELOVÁ (1975)
1. 7. 1996 – 31. 3. 1998

Ján LICHNER (1950)
1. 6. 2009 – doposiaľ

Rastislav LICHVÁR (1960)
16. 1. 2006 – 31. 12. 2007

PhDr. Ľubomír LIPTÁK, DrSc. (1930)
15. 11. 1998 – 30. 4. 1999

Vladimír LIPTÁK (1955)
1. 9. 2006 – 31. 12. 2007

Peter LUKAS (1948)
15. 11. 2005 – doposiaľ

M)

N) 

O) 

Hana LUKASOVÁ (1951)
1. 9. 1994 – 30. 9. 2009   

Miroslav MALACKÝ (1948)
23. 5. 1995 – 31. 3. 2001

Mgr. Alexej MASKALÍK (1976)
1. 11. 2000 – doposiaľ

Mgr. Marek MEŠKO, M.A., PhD. (1977)
1. 7. 2007 – doposiaľ

Ing. Miroslav MIHÁLIK (1957)
16. 2. 2004 – doposiaľ

mjr. Ing. Maroš MIKLUŠ, PhD. (1973)
1. 2. 2009 – doposiaľ

Jozef MIKLOVIČ (1961)
15. 8. 2005 – 31. 12. 2007

Mária MINÁRIKOVÁ (1948)
23. 9. 1994 – doposiaľ

Ján MIŽENKANIN (1950)
1. 9. 2005 – 31. 1. 2009

Bedrich MRÁKAVA (1933)
1. 9. 1994 – 31. 12. 1995

Mária NÁGELOVÁ (1978)
15. 11. 1999 – 23. 3. 2007 

Jozef NOVOSAD (1970)
1. 8. 1998 – 15. 7. 1999

Ing. Peter ONDREJÁK (1965)
1. 12. 2004 – 31. 5. 2008 

Ing. Milan ONDRUŠ (1955)
1. 9. 1999 – 31. 12. 2009

Jozefa ONDRUŠOVÁ (1951)
1. 1. 2008 – 31. 12. 2009

Dušan OVÁDEK (1952)
1. 8. 2000 – 31. 12. 2000
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P) 

R) 

Fridolína PACANOVÁ (1940)
1. 9. 1994 – 31. 12. 1997 

Štefan PAJUNK (1948)
16. 1. 1996 – 31. 3. 1996

František PÁLKA (1955)
1. 9. 1994 – doposiaľ  

Jaromír PATERA (1963)
1. 1. 2008 – doposiaľ

Dr. Jozef PETRÁŠ (1954)
16. 2. 2004 – 30. 4. 2005

Ján PLECHO (1958)
1. 1. 2008 – doposiaľ

Martina POCISKOVÁ (1979)
1. 1. 2001 – 20. 8. 2001

Alica POLDAUFOVÁ (1977)
1. 3. 2003 – 31. 12. 2003

Edita POPLUHÁROVÁ (1964)
19. 10. 1994 – doposiaľ

Ing. Milan POTOCKÝ (1944)
1. 9. 1998 – 31. 10. 1998

Dr. Imrich PURDEK (1953)
1. 4. 1999 – doposiaľ

pplk. Dr. Miloslav PÚČIK, CSc. (1961)
1. 7. 1994 – 30. 10. 2001

Bc. Alena RAPAVÁ (1985)
1. 10. 2009 – doposiaľ 

Alena REMŠÍKOVÁ (1959)
1. 10. 2008 – doposiaľ

Elena REPKOVÁ (1963)
15. 5. 2007 – 15. 8. 2007

PaedDr. Jozef RODÁK (1943)
1. 1. 1991 – 31. 12. 2008

S) 

Š) 

Eugen RÓŽA (1947)
1. 2. 2006 – 31. 10. 2007

Mária RUŇÁKOVÁ (1959)
1. 4. 1991 – 31. 12. 2003 

Ján RUSINKO (1940)
1. 10. 1992 – 29. 2. 2000

Slavomíra RYBÁROVÁ (1979)
1. 3. 2003 – doposiaľ

JUDr. Aneta SATZKEOVÁ (1943)
15. 9. 1999 – 31. 12. 2000

PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.(1950)
1. 3. 1995 – doposiaľ

Juraj SIDLÁR (1940)
1. 1. 1991 – 4. 1. 2000

Igor  SLEPCOV (1945)
1. 1. 1991 – 19. 10. 2006

Mgr. Mária STANOVÁ (1960)
1. 7. 1994 – doposiaľ 

PaedDr. Peter STRIŽENEC (1946)
1. 7. 1994 – 23. 3. 2003 (pplk., vojak z povolania)
1. 4. 2003 – 31. 12. 2003

Anton ŠČASNOVIČ (1954)
1. 5. 1996 – doposiaľ

Milan ŠČASNOVIČ (1978)
1. 4. 2000 – 31. 7. 2000

Mgr. Božena ŠEĎOVÁ (1959)
1. 7. 1994 – doposiaľ

Ivan ŠIMO (1950)
1.9.2007 – doposiaľ

PhDr. Pavel ŠIMUNIČ, CSc. (1952)
15. 5. 1994 – 30. 6. 2003   

Mária ŠPILOVÁ (1957)
6. 5. 2004 – doposiaľ
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T) 

U) 

V) 

PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc. (1948)
1. 7. 1994 – 30. 6. 1999 (pplk., vojak z povolania)
1. 7. 1999 – doposiaľ 

Peter ŠTEFANCO (1966)
2. 1. 1991 – 31. 12. 2003

Iveta ŠTEFANCOVÁ (1967)
6. 9. 1993 – 31. 1. 2009

PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc. (1943)
15. 5. 2001 – doposiaľ

PhDr. Václav ŠTEFANSKÝ, DrSc.(1951)
1. 9. 1994 – 2. 10. 1995 (pplk., vojak z povolania)  
3. 10. 1995 – 31. 12. 1997 

pplk. PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD. (1967)
1. 9. 1997 – 18. 12. 2009

Martina ŠUMICHRASTOVÁ (1971)
1. 2. 1998 – 28. 2. 2003

pplk. Dr. Petr ŠVANDA, CSc. (1950)
1. 9. 1999 – 31. 12. 2002

Jozef ŠVEC (1948)
15. 8. 2005 – doposiaľ

Martina TURÁNKOVÁ (1978)
1. 1. 1998 – 31. 8. 1998

Dr. Bc. Peter TURZA (1954)
1. 11. 1995 – 28. 2. 2000 (pplk., vojak z povolania) 
1. 3. 2000 – 31. 10. 2003 
1. 1. 2007 – doposiaľ

Dr. Anton VAJDA (1953)
1. 5. 1998 – doposiaľ

Miloš VALKO (1951)
1. 1. 2008 – doposiaľ

Anna VAŇKOVÁ (1950)
1. 1. 1991 – doposiaľ

W) 

Z) 

Helena VASILENKOVÁ (1957)
1. 7. 2000 – 30. 9. 2000

Milan VAŠUTA (1959)
2. 1. 1991 – 30. 9. 1995 

Aneta VATRTOVÁ (1971)
2. 11. 2002 – doposiaľ 

Ján VIGLASKÝ (1940)
1. 12. 2007 – doposiaľ

Jaroslav VÍTEK (1952)
1. 1. 2008 – 31. 7. 2008

Miroslav VÍTEK (1983)
15. 8. 2005 – 31. 12. 2007

JUDr. Bohumil VOLNÍK (1934)
1. 3. 1998 – 30. 6. 1998

Dana VUOVÁ (1972)
1. 3. 2001 – 31. 10. 2002

doc. PhDr. Jozef VÝBOH, CSc. (1934)
1. 1. 1998 – 31. 12. 1999
1. 4. 2000 – 31. 5. 2001

Helena WEISENPACHEROVÁ (1978)
1. 5. 2001 – 15. 5. 2002

Ing. František ZÁVODNÝ (1944)
1. 1. 2008 – 31. 1. 2009

Mgr. Jana ZAŤKOVÁ (1981)
1. 1. 2007 – doposiaľ

Ladislav ZELEŇÁK (1968)
15. 8. 2005 – 31. 12. 2007

Milan ZRIBKO (1953)
1. 4. 2000 – doposiaľ

Ing. Klaudia ZRÍNIOVÁ (1974)
1. 6. 1999 – 31. 8. 1999
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Ž) 

Ing. Ľubomír ŽABKA (1959)
15. 8. 2005 – doposiaľ

Peter ŽÁK (1950)
1. 9. 2005 – 31. 1. 2009

Mikuláš ŽELIZŇAK (1944)
1. 1. 1991 – 14. 2. 2002

Ing. Vladimír ŽITŇANSKÝ (1960)
15. 8. 2005 – 31. 1. 2009

Mikuláš ŽIŽÁK (1953)
1. 9. 2005 – 31. 1. 2009

Helena ŽIŽÁKOVÁ (1955)
1. 1. 1991 – doposiaľ
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The Institute of Military History (IMH) is a research
and scientific, archiving and museum institution of The
Ministry of Defence of the Slovak Republic in charge
of military history. It was founded on the command of
the Minister of Defence of the Slovak Republic (CMoD)
no. 27 from 26th April 1994 coming into action on 1st
May 1994. Later on 1st January 1998 it was instituted
and transformed as a state budget organisation with
the Institute Act no. 50 021/1997 and CMoD no 99/1997.

Dislocation of the workplaces of the IMH:
Bratislava
–   Headquarter of the IMH 
–   The Department of Military History Researches 
–   The Military History Archive

Piešťany 
–   The Museum of Military History (Headquarter, the

Museum Branch )

Svidník 
–   The Museum Branch of the IMH
–   The Military Council of Properties 1028

THE IMH MISSION:
A/ managing development of

► Slovak military historical science in line with the
state scientific policy and the conception of the
military science development;

► military archiving in line with the Act no. 395/2002
Col. On archives and registrations and on some
amendments with regard to the later regulations
and the Directive of the Ministry of the Interior SR
no. 628/2002 Col., on behalf of which some of the
regulations of the act are executed and on the
amendment of some of the acts pursuant to further
regulations;

► the military museums science in line with the Act
no. 206/2009 Col. On museums and galleries and on
the protection of objects with some cultural value
and on the change of the Act of the Slovak National
Council no. 372/1990 Col. On offences pursuant to
further regulations and the Declaration of the National
Council of SR on the Protection of cultural heritage
(Collection of acts of SR no. 91/2001 Col., Clause 39);

► a specialized professional library and library services
in line with the Act no. 183/2000 Col. On libraries, on
the amendment of the Act no. 27/1987 Col. on State
landmark care and on the amendment of the Act
no. 68/1997 Col.. on Matica slovenská pursuant to
its later regulations;

► military history services;
► general care of national landmarks and cultural land-

marks in charge of the MHI in line with the Act no.
49/2002 Col. On landmark fund care and the Act no.
130/2005 Col. On military graves.

B/ Managing cooperation activities with the units
of the Ministry of Defence SR at

● realising the Slovak government resolutions in the
revitalization and care of the national cultural heritage
in the Ministry of Defence resort;

● a continual realizing of the Protocol between the
Ministry of Defence SR and the Czech republic on
the division of the archiving funds and documentation
units of the Czechoslovak army and its common
usage from the October 26th 1995;

● the back up of the Ministry of Defence SR in the
committee of the Ministry of the Interior SR in con-
nection with the preparation of bilateral agreements
on military graves;

● the professional tuition in discarding of registered
documents in the Ministry of Defence resort;

● President’ s command proposals on the historical
anniversaries and the management of the Committee
for Military symbols of the Ministry of Defence SR;

● the performance proposals of the Minister of Defence
at the events connected to some military historical
anniversaries (historical anniversaries, meetings with
some of the participants of the resistance movement
and veterans);

● the reply proposals to the requests and proposals
addressed to the Minister of Defence SR connected
to the military history, history and traditions, or
direct management of these answers;

● the professional statements to the promotional pro-
posals of participants of the national fight for liberty;

● military education and upbringing (publishing works
and presentations);

● the establishment of the halls of honour and fame
(professional methodical and material help);

ABOUT THE INSTITUTE OF MILITARY HISTORY BRATISLAVA
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● awarding honourable and historical titles to military
units (professional statement);

● the establishment of the military symbols (professional
statement, proposals).

The Slovak Committee of Military History works acti-
vely at the IMH (SCMH). The Committee joined the In-
ternational Organization of Military History in – Com-
mission Internationale d´ Histoire Militaire (CIHM). Since
the Warsaw congress in 1994 the committee has been
actively participating in congresses all over Europe.

INTERNATIONAL COOPERATION:
The IMH within its scope of competence intensively

focuses on the development of international coopera-
tion. In line with a long-term plan of the international
activates it successfully develops the cooperation with
some partner organizations: 
• In Czech Republic (The Institute of Military History

Prague, The Central Military Archive); 
• In Germany (Militärgeschichtliches Forschungsamt,

Potsdam); 
• In Hungary (Hadtörténeti Intézet és Múzeum); 
• In Poland (Wojskowe Biuro Badań Historycznych

Warszawa, Centralne archiwum wojskowe, Muzeum
Wojska Polskiego); 

• In Austria (Landesverteidigungsakademie Wien, Hee-
resgeschichtliches Museum – Militärwissenschaftli-
ches Institut, Wien); 

• In the USA (U.S. Army Center of Military History,
Washington D.C.); 

• In Russia (Institut vojennoj istorii MO RF Moskva); 
• In Romania (The Institute for Political Studies of De-

fence and Military History); 
• In France (Service Historique de la Defense Paris). 

On a multilateral basis the IMH develops the coope-
ration within the Military History Working Group –
MHWG), working under the Consortium of Defense
Academies and institutes of the security studies of Part-
nership for peace. Every year the IMH actively partici-
pates in international scientific conferences of the
MHWG. (Bucharest – 2001, Prague – 2003, Budapest –
2004, Vienna – 2005, Kingston – 2007, Ljubljana – 2008,
Bucharest – 2009). 

The MHI organized in 2006 in Bratislava, in coopera-
tion with Service Historique de la Defense (France) 6th
International scientific conference being the biggest in
its 9-year history, with regard to the number of the coun-

tries participating/18/, the number of the participants
/67/, as well as the number of the works presented /30/.

the DePartMent oF MiLitarY historY
researches 
Competence and issues

The Department of the Military History Researches
(DMHR) represents a special part of the IMH for scien-
tific research managing the history of warfare and the
military history of Slovakia from the far past up to the
present. The department is responsible for the deve-
lopment of the Slovak military history science and the
presentation of its results aboard, as well as for the de-
veloping cooperation with relating scientific workplaces
at the Slovak Academy of Sciences, with universities in
Slovakia. Meanwhile it is responsible for the develop-
ment of the international cooperation in the field of
military history science.

Major tasks:
• conduct a specialized and applied military history

research,
• solving methodical and methodological issues of Slo-

vak military history science,
• managing the results of the research in the forms of

synthesis, monographs, studies, scientific articles,
essays, documents and expertise,

• the popularization of Slovak military history in scien-
tific articles, presentations, discussions and various
forms of presentations in press and electronic media,
central authorities, military headquarters, military
units, institutions, and organizations having acted
in Slovakia.

Products: 
• Publications (synthesis, monograph, volumes);
• the Military History magazine;
• scientific conferences, symposia, seminars;
• scientific studies, presentations, lectures, scientific

expertise;
• analyses, documentation materials, scientific-infor-

mational and military-historical services, counselling
service.

THE MILITARY HISTORY ARCHIVE  (MHA) 
As a part of the IMH (IMH) was established by the

Minister of Defence of the Slovak Republic on 1st May
1994. It was opened for the public on 3rd May1995 in
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its site on Univerzitne námestie no.2 in Trnava. In 2005
it was relocated to Bratislava; Krajná 27 to the premises
of the MHI.

The MHA is; in line with the Act no. 395/2002 Col. on
Archives and registrations, in addition to the amend-
ments of some acts; defined as a public state archive
belonging to the group of specialized public archives.

Within the system of archival and registration units
it is referred to as an end-archive with its whole-state
responsibility. The MHA is methodically managed by
the Department of Archive and Registrations of the Mi-
nistry of the Interior SR. All the archival files, funds and
collections of the MHA belong under the archival heri-
tage of the Slovak Republic.

The MHA manages:
1. collecting, archiving, retaining, protecting, maintai-

ning, professional management and making available:
• written archival documents and other forms of

files of a permanent documentation value made
by the activity of central military authorities;
headquarters and military units, institutions or
organizations that were or have been in Slova-
kia; that means belonging to the Austria-Hun-
garian Army up to 1918, the Czechoslovak Army
in 1918 - 1939, the Slovak Army in 1939 – 1945,
the Czechoslovak Army in 1945 – 1992 as well
as the Army (The Armed Forces) SR since 1993;

• archival files and documents made as a result
of the activity of the authorities and the perso-
nalities of the 1st and 2nd Czechoslovak resis-
tance movement (1914 – 1918, 1939 – 1945);

• other written documents, archival and special
collections connected with the history of Slo-
vakia and some identification documents of the
soldiers and lieutenants born in 1911 – 1920;

• military directives, pictures, military historical
and military professional works, moves, micro-
films, maps and other press releases.

2. take-over of the written funds and units from the
Military Archive – Central Registration Trnava and
the Registration Centre of the Ministry of Defence
SR after the expiration of the relevant period of ar-
chiving;

3. executing the tuition of the discarding process of re-
gistration documents in the Military Archive – Central
Registration Trnava the Registration Centre of the
Ministry of Defence SR, in addition to all the units
and organizations of the Armed Forces SR;

4. developing the cooperation with archives of the Slo-
vak Republic. Furthermore development of the coo-
peration with the international partnership organi-
zation as the Military History Archive Prague and the
Central Archive of the Czech Army in Olomouc, i.e.:
with military archives in some other Europeans cites. 

THE MUSEUM OF MILITARY HISTORY (MMH) 
Is the part of the IMH Bratislava registered at the Mi-

nistry of Culture of SR in 1998. It was originally located
in Trenčín, and later in 2004 relocated to Piešťany.

The main aim of the museum is: building and raising
the national historical awareness and pride of the na-
tionality, supporting the honour of the military traditi-
ons of the Slovak nation and the presentation of the
Ministry of Defence and the Armed Forces to the ge-
neral public.

MMH is as a nationwide specialized museum a top
collection-forming and culture-educational institution
in its field of specialization. Meanwhile it is a central
information, methodological, coordination, educational
centre for the museum activity in its specialization.

MMH professionally manages and coordinates the
activity of its two museum branches:

The Museum Branch of MMH Piešťany
The establishment of the Museum Branch Piešťany

started in 2002 in the sites after the former 32nd air base.
On 25th September 2004 there was the first stable

exhibition presented and opened for public under the
name ”The armaments of the Czechoslovak Army in
1945 – 1992”.The exposition covers more than 41 000
m2 and is divided into the interior and exterior part.
More than 400 3D objects of the armaments, equip-
ments, and technique used in the Czechoslovak Army
since the end of the WWII up to 1992 are available here.

The Museum Branch of MMH Svidník
The Museum Branch Svidník is a part of the Museum

of Military History in Piešťany. It follows the tradition
of the Musuem of Dukla found in 1965. The Museum
exhibition was ceremonially opened on 4th Oct 1969
on the 25th anniversary of the Karpathian-Dukla ope-
ration. The museum holds in expositional, depository
and administration rooms the documentation of the
military history in the east Slovakia immediately before
and throughout the WWI in the East Karpathia, the pe-
riod between the wars and the WWII period, especially
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focusing on the Karpathian-Dukla operation, the Par-
tisan movement and the liberation of the east Slovakia
in 1944 – 1945. Its „Central exposition” serves for the
presentation of the documented facts. 

The Museum Department Svidník and Dukla is in
charge of a professional maintenance of Dukla battle-
field- the national cultural landmark listed in the Central
database of the Monuments Board as Dukla battlefield
(on behalf of the decision of the Slovak National Council
no. 24 to 27th Feb 1961).

Within the area of the Dukla battlefield, from the
crossroad of Kapišová up to the Slovak-Polish border
Dukla; there is a natural exposition with the armaments
located in the villages of Nižný Komárnik and Vyšný
Komárnik. You can find here reconstructed artillery bar-
rage fire and shelters of the 1st Czechoslovak Army
Corps in the USSR. 

The National cultural landmark is divided
into two locations:

1/ Dukla 
The Monument forms a dominant part of the national

cultural landmark of the Czechoslovak Armed Corps
built in 1949 based on the architectural draft of Ing.
arch. J. Grus. The Monument with a ceremonial hall is
28 metres high. On its 20th anniversary of the Karpat-
hian-Dukla operation a sculpture „Moaning”  was set-
tled within the area of the Monument. There are bronze
boards settled on the colonnade leading up to the Mo-
nument where there are 1 256 killed soldiers names
imprinted on – all being the members of the 1st Cze-
choslovak Armed Corps in the USSR. The memorial ce-
metery with its 565 graves of the 1st Czechoslovak Ar-
med Corps killed in the Karpathian-Dukla operation
represents a part of the Monument. There are busts of
the Heroes of Dukla placed on the periphery of the ce-
metery. In 1961 the Monument was declared a national
cultural landmark.

2/ Svidník
There is the Monument of the Soviet Army close to

the museum area. It was built in 1954 based on the pro-
ject of Ing. arch. K. Lodr, V. Šedivý and J. Krumprecht.
The authors of the sculpture works are academic sculp-
tor: O. Kozák, J. Hana, F. Gibala. The monument pylon
is 37 meters high. There is a bronze sculpture of Soviet
soldiers, by J. Bartoš and J. Hana, placed in front of the
monument. We can find a military graveyard in the area
of the monument formed by 4 mass graves holding

more than 9 000 buried Soviet soldiers killed in east
Slovakia in 1944 – 1945. The monument was declared
a national cultural landmark in 1961.

CONTACT  US: 
THE INSTITUTE OF MILITARY HISTORY (IMH)

Krajná 27
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Phone:  +421 2 48 20 77 03  
Fax.: +421 2 48 20 77 19
E-mail: vhu@vhu.sk

THE DEPARTMENT OF MILITARY HISTORY
RESEARCHES  (DEPT MHR)

Krajná 27
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Phone:  +421 2 48 20 77 13
Fax.: +421 2 48 20 77 19
E-mail: ovhv@vhu.sk

THE MILITARY HISTORY ARCHIVE (MHA)
Krajná 27
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Phone/Fax.: +42 12 48 20 77 20  
E-mail: vha@vhu.sk

THE MUSEUM OF MILITARY HISTORY(MMH)
Orviská cesta 
LDS-F-6
921 01 Piešťany
Slovak Republic
Phone:  +421 337 91 38 04 
Fax.: +421 337 91 38 54
E-mail: vhmpiestany@vhu.sk

THE MUSEUM BRANCH OF MMH SVIDNÍK 
Bardejovská 14
089 01 Svidník
Slovak Republic
Phone: +421 547 52 13 98 
Fax:+421 547 52  15 06
E-mail: vhmsvidnik@vhu.sk

WEB SITE: www.vhu.sk  
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