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Úvod. 

          Pracovný zbor národnej obrany (ďalej PSb NO) bol 

rozporuplnou súčasťou slovenskej armády z rokov 1939-1945. 

Predstavoval nástroj akým jej predstavitelia riešili židovskú  a cigánsku 

otázku v tejto armáde. Pracovný zbor pritom prevažne tvorili osoby 

slovenskej národnosti, ktoré doňho boli zaraďované zo zdravotných alebo 

disciplinárnych dôvodov; Židov a Cigánov (dobový pojem) však 

zaraďovali do pracovného zboru na základe ich rasy. Preto je tento 

archívny fond jedným z dôkazov toho, kam až bol človek schopný zájsť vo 

svojej nenávisti a predsudkoch. Aj preto bola tejto otázke venovaná 

v inventári osobitná pozornosť. 

          Hneď po vzniku Slovenského štátu ( od 21. júla 1939 Slovenská 

republika) sa objavili snahy vyradiť osoby cigánskej a predovšetkým 

židovskej národnosti z  verejného života. Samozrejme, že tieto zámery sa 

preniesli aj do tvoriacej sa slovenskej armády. Už Vládne nariadenie                

č. 150/1939 Sl. z. o úprave vojenskej povinnosti Židov zo dňa 21. júna 

1939 výrazne oklieštilo brannú povinnosť osôb židovskej národnosti. 

Špecifikovalo tak na armádne podmienky Vládne nariadenie                              

č. 74/1939 Sl. z. o vylúčení Židov z verejných služieb. Všetci Židia - 

dôstojníci, rotmajstri a mužstvo - boli preradení z vojenskej prezenčnej 

služby na čas prezenčnej povinnosti k nej do osobitných pracovných 

útvarov. Ďalej bolo stanovené, že Židia nesmú, okrem doby zaradenia               

do pracovných táborov, nosiť vojenskú rovnošatu ani používať označenie 

vojenských hodností. Napriek týmto skutočnostiam ešte v septembri 1939, 

v čase poľského ťaženia slovenskej armády slúžilo v slovenskej armáde 

niekoľko dôstojníkov židovského pôvodu, hlavne lekárov. Podľa 

služobných poriadkov ich museli zdraviť i príslušníci nemeckej brannej 

moci s nižšou hodnosťou. Samozrejme, že Nemci voči tomu vehementne 

protestovali. Aj nemecké protesty urýchlili vydanie Vládneho nariadenia           

č. 230/1939 Sl.z. zo dňa 19.septembra 1939 o úprave vojenskej povinnosti 
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Židov. Toto nariadenie pozbavilo všetkých Židov v zálohe ich vojenských 

hodností.  

         Realizácia protižidovských opatrení v slovenskej armáde                

sa výraznejšie neodlišovala od stupňujúcej sa perzekúcie v civilnom živote. 

Odrazilo sa to v Brannom zákone Slovenskej republiky zo dňa 18. januára 

1940. Tento zákon v § 2, písmene 2 b stanovil, že branná moc pozostáva aj 

z pracovných útvarov, ustanovizní a organizácií. V § 3 ods. 5 sa hovorilo, 

že branci pracovnej služby konajú prezenčnú službu v pracovných 

útvaroch. Branná povinnosť sa začínala začiatkom roku, v ktorom občan 

dovŕšil 20-ty rok a končí sa rokom, v ktorom občan dovŕšil 50-ty rok 

fyzického veku. Na prijatie branného zákona reagovalo Ministerstvo 

národnej obrany (ďalej MNO) nariadením č. 192 471/15 Dôv. 1940               

z 29. februára 1940, podrobne upravujúcim prepustenie Židov a Cigánov 

z brannej moci. Všetci Židia a Cigáni mali byť dňom 31. januára 1940 

prepustení zo všetkých branných pomerov bez ponechania nadobudnutých 

vojenských hodností (toto nariadenie sa netýkalo aktívnych vojenských 

gážistov – Židov, ktorí boli osobitným výnosom MNO ponechaní v činnej 

službe). Zákon presne vymedzoval pojem Cigán a Žid. Za Cigána                      

bol považovaný kočovný Cigán, nie však príslušník tejto rasy, ktorý žil 

zriadeným spoločenským životom a bol na osoh spoločenského života. 

        Za Žida bola považovaná osoba : 

1. Kto bol aj v minulosti izraelitského vierovyznania, i keď po 30. októbri 

1918 prestúpil na niektorú kresťanskú vieru. 

2. Kto bol alebo aj v minulosti bez konfesie a pochádzal aspoň z jedného 

rodiča izraelitského vierovyznania. 

3. Kto pochádzal z osoby, uvedenej pod bodmi 1 a 2, (vyjmúc takéhoto 

potomka, ktorý sám prestúpil na niektorú kresťanskú vieru pred 30. 

októbrom 1918). 

4. Kto uzavrel po dni účinnosti tohto nariadenia manželstvo s osobou, 

uvedenou pod bodmi 1až 3, po dobu trvania tohto manželstva. 

5. Kto po dni účinnosti tohto nariadenia žil s osobou, uvedenou pod bodmi 
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1 až 3, v mimomanželskom spoločenstve, pričom sa to vzťahovalo aj na 

potomkov, splodených v takomto spoločenstve. 

6. Výnimku v prípadoch zvláštneho zreteľa hodných stanovila vláda. 

          Vychádzajúc z týchto vymedzení MNO nariadilo, že osoby 

uvedených dvoch kategórií boli vedené len v evidencií peších plukov 1 až 

9 a u domovských doplňovacích okresných veliteľstiev. Týmito 

legislatívnymi úpravami sa vytvorili predpoklady na vytvorenie 

pracovného zboru.  

          Podľa pôvodnej organizácie z jari 1940 sa najvyšší orgán 

pracovného zboru nevolal veliteľstvo, ale Správa pracovného zboru.                 

Na jeho čele stál správca pracovného zboru, ktorým bol mjr.Ing. Jozef 

Kručko. Podliehal mu správca pracovného úradu, ktorým bol mjr.gšt. 

František Borský. Tomu podliehal všeobecný referát, materiálny referát, 

hospodársky referát, zdravotný referát a pomocný úrad. Priamo správcovi 

podliehala Správa západnej pracovnej skupiny v Turčianskom Svätom 

Martine a Správa východnej pracovnej skupiny v Sabinove. Správe 

západnej pracovnej skupiny podliehala hospodárska správa, zdravotný 

referát a hlavne tri pracovné prápory. A to I. prápor v Nitre so štyrmi 

rotami v posádkach Trnava a Nitra. Ďalej to bol II. prápor v Turčianskom 

Svätom Martine so štyrmi rotami v posádkach Žilina, Dolný Kubín                   

a Kremnica, pričom jednu z rôt v Kremnici mali tvoriť slovenskí Nemci. 

III. prápor v Lešti mal štyri roty rozmiestnené tamtiež. Správe východnej 

pracovnej skupiny takisto podliehala hospodárska správa a zdravotný 

referát. Ďalej to bol IV. prápor v Podolínci s tam dislokovanými štyrmi 

rotami. Takisto V. prápor v Sabinove mal svoje roty dislokované v tejto 

posádke. Istým špecifikom bol VI. prápor (robotný) v Kamenici                      

nad Cirochou. Tento mal dve roty židovské v posádke Humenné a dve roty 

cigánske v posádke Kamenica nad Cirochou. Správca pracovného zboru 

mal právomoc veliteľa pluku a podliehal priamo ministrovi národnej 

obrany. Zbor sa skladal z pracovníkov árijcov a zo Židov a Cigánov 

pracovnej povinnosti. 
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Do pôsobnosti pracovného zboru patrilo : 

a) usmerňovanie pracovného zboru, 

b) príprava a štúdium pracovných možností rozličných regiónov štátu za  

      súčinnosti vojenského dopravníctva a stavebnej správy, 

c) rozhodovanie o naliehavosti požiadaviek pracovných, jednotlivých,    

    samosprávnych a iných korporácií, 

d) príprava pracovných úloh a kontrola ich uskutočnenia, 

e) kontrola finančných nákladov so zreteľom na pracovné oddiely. 

          Pracovný zbor bol od svojho vzniku myslený a organizovaný 

ako samostatná, vojensky spravovaná zložka slovenskej brannej moci. Jeho 

hlavnou úlohou bolo vykonávať „všeužitočné práce na dobudovaní                 

a zmohutnení brannej moci“. Od januára do apríla 1940 nastúpilo do 1. a 2. 

ročníku prezenčnej pracovnej služby 4 729 osôb a do pracovnej povinnosti        

1 540 osôb židovskej a cigánskej národnosti. Z celkového počtu 6 259 osôb 

v oboch pracovných formách 2 365 osôb bolo zaradených u súkromníkov. 

Služba bola dvojročná a až do 3. januára 1941 sa vykonávala v malých 

pracovných skupinkách pri rôznych jednotkách. Tieto skupiny tvorili pri 

jednotkách samostatné administratívne celky pod velením dôstojníkov. 

Príslušníci prezenčnej pracovnej služby, nazývaní „tvorníci“ nosili 

vojenské rovnošaty bez výložiek s osobitnými gombíkmi a mohli 

dosiahnuť všetky hodnosti mužstva. Na rozdiel  od nich Židia a Cigáni boli 

príslušníci pracovnej povinnosti bez možnosti povýšenia. Boli odlíšení aj 

rozdielnym vzhľadom rovnošaty. Židia nosili na rukáve skrížené belasé 

pásiky, Cigáni červené a všetci mali okrúhlu námornícku čiapku (pôvodnú 

rakúsko-uhorskú). 

          Rok 1941 priniesol zmeny v organizácií a počtoch pracovného 

zboru. Dňom 15. januára 1941 bol zriadený Pracovný zbor MNO                      

o 2 pracovných skupinách, 6 pracovných práporoch a 24 pracovných 

rotách. Minister národnej obrany zároveň nariadil, aby pešie pluky 1, 2, 3  

premiestnili príslušníkov prezenčnej pracovnej služby k Západnej 

pracovnej skupine a pešie pluky 4, 5, 6 k Východnej pracovnej skupine. 
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Veliteľom pracovného zboru bol 15. septembra 1941 vymenovaný plk. 

Ladislav Bodický, pplk. Ing. Jozef Kručko zostal jeho zástupcom. 

Veliteľstvo sídlilo v Bratislave. Západná pracovná skupina mala sídlo 

v Turčianskom Svätom Martine a jej veliteľom bol pplk. Branislav Manica. 

Východná pracovná skupina mala sídlo v Sabinove a jej veliteľom            

bol mjr. Aurel Ruman. Obaja velitelia mali pôsobnosť veliteľov plukov. 

Západná pracovná skupina mala tri prápory (I. prápor v Trenčíne,                   

II. prápor v Martine a III. prápor v Lešti), Východná pracovná skupina 

mala taktiež tri prápory (IV. prápor v Podolínci, V. prápor v Sabinove                

a VI. prápor v Kamenici nad Cirochou). Každý prápor mal veliteľa 

dôstojníka a 4 roty, ktorým velili rotmajstri. Prápory I. až V. mali                   

tzv. árijské zloženie a boli nazývané pracovné. VI. prápor mal dve roty 

„cigánske“ a dve roty „židovské" a na rozoznanie od árijcov bol nazývaný 

„robotný“. 

V roku 1942 pokračovalo ďalšie upresňovanie štruktúry 

pracovného zboru. Bola k nemu pričlenená Zememeračská skupina MNO. 

Vznikol Hospodársky úrad PSb MNO, ktorému podliehali všetky vojenské 

poľnohospodárske majetky, ktoré zabezpečovali armáde takmer 

sebestačnosť v zásobovaní základnými potravinami, ďalej vojenské 

výcvikové, liečebné a rekreačné strediská. Ďalšou novou organizačnou 

zložkou bol Technický úrad, ktorý uskutočňoval väčšie stavby. 

K referátom pribudol referát športu. 

          Oficiálny názov Pracovný sbor MNO a jeho skratka PSb MNO 

sa používal až do jari 1943. Rozkazom ministra národnej obrany generála 

F. Čatloša z 2. apríla 1943 bol  premenovaný na Pracovný sbor národnej 

obrany (PSb NO). V tomto roku však prichádza k ďalšej dôležitej zmene. 

V máji 1943 MNO vydalo Veliteľstvu PSb NO nariadenie o prepustení 

robotníkov - Židov z pracovnej povinnosti, vrátane ich okamžitého 

prepustenia zo zväzku robotných oddielov dňom 1. júna 1943 a ich 

preradení do pracovných táborov a stredísk pre Židov. Pre potreby PSb NO 

ostali ako nenahraditeľní odborníci pracovať 49 Židia. Poslední Židia boli 
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prepustení až 30. októbra 1943. Dňom 15. júna 1943 boli všetci Cigáni 

preradení k Východnej pracovnej skupine s určením pre VI. prápor. 

Označenie VI. práporu sa zmenilo z robotného na pracovný. 

          Z iniciatívy ministra národnej obrany bolo v máji 1944 zriadené 

Poľné veliteľstvo PSb NO v Zamutove na čele s mjr. A. Rumanom. Jeho 

zriadenie malo napomôcť pružnejšiemu prideľovaniu pracovných síl                

pre Veliteľstvo opevňovacích prác na budovanie obranného pásma vo 

východných Karpatoch, s dôrazom na oblasť Dukelského a Ľupkovského 

priesmyku. Nemenej dôležitou súčasťou bolo plynulé organizovanie 

železničných transportov, prevážajúcich pracovné roty do poľa, či už 

k jednotkám Východoslovenskej poľnej armády alebo k divíziam 

v zahraničí. Poľné veliteľstvo bolo v lete 1944 premiestnené do 

Čemerného, kde vyvíjalo činnosť pod krycím názvom „Bridlica“. Prišlo              

i k zmene veliteľa PSb NO. Stal sa ním pplk. Ing. J. Kručko, dovtedajší 

veliteľ plk. L. Bodický bol vymenovaný za veliteľa Divíznej oblasti 2. 

V tomto období už organizácia PSb NO nebola pevná, čo sa prejavilo         

v septembri 1944, keď sa väčšina mužstva a časť dôstojníkov pracovného 

zboru pridala na stranu povstalcov alebo ich ako nespoľahlivých Nemci 

internovali spolu s odzbrojenými vojakmi Východoslovenskej armády. 

Vplyvom rozkladu celej slovenskej armády došlo k faktickému zániku 

pracovných práporov. Prispelo k  tomu najmä vytváranie pionierskych 

(ženijných) stavebných rôt, kde prevažnú časť mužstva a veliteľského 

zboru tvorili príslušníci pracovného zboru. Druhou príčinou bolo to, že 

nemecké vojská v septembri až novembri 1944 hromadne brali pracovným 

oddielom a rotám nielen výzbroj, ale i všetok využiteľný výstroj a cennejší 

materiál až do tej miery, že mnohé museli byť rozpustené aj na územiach, 

ktoré vôbec neprišli do styku s povstalcami. Celkový rozpad                            

sa zintenzívňoval rýchlosťou, s akou Červená armáda oslobodzovala 

územie Slovenska. 

          Archívny fond Pracovný zbor národnej obrany bol na Slovensko 

prevezený z Vojenského historického archívu Praha v júni 1993 v rámci 
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delimitácie archívnych fondov slovenskej proveniencie. V tom čase niesol 

fond názov Veliteľstvo pracovného zboru, jeho písomnosti boli uložené              

v 175 archívnych škatuliach. Z dôvodu veľkého záujmu o štúdium 

písomností tohto fondu, hlavne z radov civilnej verejnosti, sa v marci 2000 

pristúpilo k jeho archívnemu spracovaniu. Spracovávanie trvalo takmer dva 

roky a bolo ukončené v decembri 2001. Po spracovaní zostalo z pôvodných 

175 archívnych škatúľ len 148 a vzhľadom na skutočnosť, že fond vznikol 

z činnosti všetkých organizačných zložiek pracovného zboru, bol názov 

archívneho fondu pozmenený na Pracovný zbor národnej obrany                      

(so skratkou PSb NO). Časové rozpätie spisovej dokumentácie spadá                

do rokov 1940 – 1945. Podľa stupňa utajenia sa v prevažnej miere 

zachovali spisy obyčajné a dôverné, v rokoch 1942 a 1943 sa vyskytol aj 

zlomok spisov tajných. Z roku 1945 sa zachovali iba rozkazy. Z dôvodu 

lepšej orientácie v spisovej dokumentácií bol pri spracovaní fondu zvolený 

spôsob rozdelenia spisov do 25 tematických skupín, samozrejme                     

pri zachovaní ich chronologického zaradenia a rozdelenia spisov podľa 

stupňa utajenia. Každá tematická skupina tvorí zároveň samostatnú 

inventárnu jednotku. 

          K inventáru je vypracovaný tematický prehľad, v ktorom je pri 

každej skupine uvedené inventárne číslo, pod ktorým sa vybraná tematická 

skupina v inventári nachádza. 

          Pri citácii v literatúre je potrebné uviesť názov Vojenského 

historického archívu Trnava, názov archívneho fondu, číslo škatule, číslo 

inventárnej jednotky a číslo jednacie.                         

 

Príklad :  

VHA Trnava, Fond PSb NO, šk. č. 60, inv.čís. 39, č. j. 237 366. 
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ROK 1940 
 

Spisy obyčajné 
 

1 Organizačné záležitosti 

Odovzdanie „Šarišských kasární“ v Prešove župnému  úradu a mestu 

Prešov, č. j. 70 068. Usporiadanie celonárodných lyžiarsko-streleckých  

pretekov, č.j. 70 092. Zriadenie najvyššieho účtovného a kontrolného úradu 

v Bratislave, č.j. 70 145. Memorandum záhorských obcí ohľadne zapojenia 

pracovného zboru do výstavby hrádze na rieke Morava, č.j. 73 130. Pokyny  

ministerstva národnej obrany (ďalej MNO) na označenie vojenských budov 

tabuľami so štátnym znakom, č.j. 74 541. Pokyny ministerstva národnej 

obrany na vedenie evidencie brancov prezenčnej pracovnej služby 

pridelených na  prácu, č.j. 76 064. Zrušenie zajateckého tábora vo Vyšnom 

Kubíne, č.j. 77 107. Pokyny ministerstva národnej obrany na podávanie 

žiadostí o trvalé pridelenie na práce, č.j. 77 903. Pokyny ministerstva 

vnútra na podávanie žiadostí o pridelenie na prácu za účelom zverejnenia 

v masovokomunikačných prostriedkoch, č.j. 78 792. Pokyny pracovným 

táborom na vyžiadanie finančných paušálov na drobné výdavky,                      

č.j. 79 293. Účasť pracovných  oddielov pri stavbe železníc, č.j. 79 597. 

Evidencia vojenských mierových hrobov, č.j. 79 890. Preraďovanie            

do pracovnej služby, č.j. 80 351. Zriadenie komisie na stanovenie výšky 

výkupného z pracovnej  povinnosti, č.j. 82 044. Prehľad vojenských  správ 

budov podľa novej organizačnej štruktúry  slovenskej armády, č.j. 82 413. 

Zmena názvu  „dôstojnícky sluha“ na  „dôstojnícky ordonanc“, č.j. 83 674. 

Dôvodová správa o systematizácii pracovného zboru, č.j. 862 01.  

 

V tejto vecnej skupine sa nachádzajú ďalšie písomnosti organizačného 

charakteru ohľadne zvolávania medziministerských porád, k lokalizácii 

rôznych zložiek vojenskej správy, k likvidácii vojenských útvarov. 
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Vyskytujú sa tu aj pokyny na obeh spisov na  MNO, pátranie po spisoch, 

pokyny ohľadne predkladania hlásení na MNO a pod. 

 

Šk. č. 1,  č.j. 70 068 – 85 770, 459 listov  

 

 

2 Hospodársko – ekonomické záležitosti 

Finančné úvery štátu pre vojenskú správu. Požiadavky slovenských  miest 

a obcí na finančné úvery potrebné pre výstavbu kasární. Úvery MNO  

rôznym súkromným firmám na stavebné práce vo vojenských objektoch. 

Oznámenia finančných ústavov o úhrade financií súkromným firmám 

z účtu MNO. Kolaudácie vojenských  objektov  na území Slovenska. 

Úhrady pohľadávok rôznym súkromným firmám za bývalú česko-

slovenskú (ďalej čs.) vojenskú správu. Splátkové kalendáre súkromných 

firiem realizujúcich vojenské objekty. Urgencie splátok. Hlásenia 

vojenských  správ budov o stave účtov. Úhrady účtov súkromným  firmám. 

Daňové priznania k činžovnej dani za byty vo vojenských objektoch. 

Úhrady za náradie pre potreby pracovnej  služby. 

 

Šk. č. 2,  č.j. 70 007 – 71 504, 834 listov 

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v predchádzajúcej škatuli a tiež 

požiadavky súkromných osôb na náhradu škôd spôsobených na majetku 

počas poľského ťaženia. Paušály pre pracovné tábory. Odmena pracovnej 

službe za práce vykonané počas štrajku baníkov v Handlovej,  č.j. 83 682,  

84 482.    

 

Šk. č. 3,  č.j. 71 512 – 86 210, 451 listov 
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3 Nehnuteľný majetok, predaj, vyvlastňovanie a výkup pozemkov pre 

potreby vojenskej správy  

Písomnosti týkajúce sa vyvlastňovania nehnuteľností pre potreby obrany 

štátu. Odpredaj pozemkov z majetku vojenskej správy pre potreby 

verejných ciest.  

 

Šk. č. 3,  č.j. 70 139 – 83 987, 175 listov 

 

 

4 Intendančné záležitosti 

Nákup materiálu pre potreby vojenskej správy budov. Žiadosti o dodanie 

vnútorného zariadenia. Nákupy pracovného náradia pre potreby 

pracovných táborov. Inventarizácia pracovného náradia v pracovných 

oddieloch. Zvýšenie prídelu kuriva a prikrývok v pracovných táboroch. 

Ponuky súkromných firiem na dodávky tovarov. Objednávky tlačív                     

pri zriaďovaní židovských táborov. Oprava obuvi pre pracovné tábory. 

Nákup kancelárskych potrieb. Výroba zimných čiapok pre pracovný zbor.  

 

Šk. č. 4,  č.j. 70 006 – 86 102, 200 listov 

 

 

5 Stavebné záležitosti vojenskej správy 

Písomnosti týkajúce sa adaptačných prác vo vojenských objektoch. 

Novostavby vojenských objektov. Korešpondencia s obchodnými 

spoločnosťami o opravovaných alebo rozostavaných vojenských objektoch. 

Zápisy o kolaudáciách vojenských objektov. Plány objektov.  

 

Šk. č. 4,  č.j. 70 024 – 85 203, 67 listov 
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6 Výkazy o práci vykonanej pracovným zborom 

Mesačné hlásenia o činnosti stavebnej služby MNO. Mesačné výkazy 

pracovného mužstva. Prehľad vykonanej práce v peniazoch za rok 1940.  

 

Šk. č. 4,  č.j.  70 682 – 86 219, 53 listov 

 

 

7 Vojenské školstvo a vojenské kurzy 

Pridelenie brancov do aplikačného kurzu v Pezinku. Zakúpenie bubnov   

pre kurz bubeníkov – Cigánov v Trnave. Nábor frekventantov                       

pre I. poddôstojnícku školu pracovnej služby v Lešti. Učitelia 

poddôstojníckej školy v Lešti. Pokyny ministra národnej obrany                      

na zaradenie bubeníkov do kurzu v Trnave. Cvičebné programy 

vojenských škôl a kurzov. Oznámenia o záverečných skúškach. Oznámenia 

o zriaďovaní nových vojenských kurzov.  

 

Šk. č. 4,  č.j. 75 777 – 86 124, 92 listov 

 

 

8 Riešenie židovskej problematiky v slovenskej brannej  moci                   

(VI. robotný prápor) 

Židovskí príslušníci pracovnej povinnosti – nosenie rovnošaty. Rituálne 

stravovanie pracovníkov – Židov. Výmena pisárov – Židov z kancelárií 

MNO za pisárov árijcov, č.j. 75 914. Žiadosti Ústrednej kancelárie 

autonómnych ortodoxných židovských náboženských obcí na Slovensku                     

o možnosť rituálneho stravovania príslušníkov prezenčnej pracovnej 

povinnosti. Žiadosti vojenských útvarov o pridelenie pisára – Žida 

z prezenčnej pracovnej služby. Prepustenie židovských pracovníkov 

z pracovného tábora v Štiavniku, č.j. 77 937. Žiadosti ústrednej kancelárie 

autonómnych ortodoxných židovských náboženských  obcí na Slovensku           
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o udelenie voľna pracovníkom – Židom z dôvodov rituálnych pôstov. 

Individuálne žiadosti židovských pracovníkov o zníženie trestov                        

a preloženie k iným útvarom. Zoznam pracovníkov – Židov v pracovnom 

tábore Štiavnik, č.j. 79 717, 79 840. Zoznam pracovníkov – Židov 

odoslaných z pracovného tábora v Borkute, č.j. 79 919. Zoznam 

pracovníkov – Židov v pracovnom tábore Javorník, č.j. 80 105. Žiadosť 

Úradu predsedu vlády Slovenskej republiky o pridelenie všetkých Židov  

so vzdelaním technického a stavebného charakteru na výstavbu tisíc 

robotníckych rodinných domov, č.j. 80 541. Prepustenie pracovníkov – 

Židov z pracovného tábora v Topoľčanoch, č.j. 80 809. Zoznam 

pracovníkov – Židov prepustených z výcvikového tábora v Lešti,                 

č.j. 81 941, 85 129. Prepustenie pracovníkov – Židov z pracovného tábora 

v Liptovskom Svätom Petre na židovské sviatky, č.j. 82 008. Hlásenia 

okresných úradov o židovských pracovníkoch, ktorí nenastúpili pracovnú 

službu. Pridelenie pracovníkov – Židov pre potreby Klubu slovenských 

turistov a lyžiarov, č.j. 82 013. Zoznam pracovníkov – Židov pridelených 

na práce na štadióne v Bratislave, č.j. 82 419. Zoznamy Židov, ktorým bol 

povolený odklad prezenčnej pracovnej povinnosti. Zoznam pracovníkov – 

Židov v pracovnom tábore v Topoľčanoch, č.j. 83 093. Zoznam 

pracovníkov – Židov v odbočke Ústrednej zbrojnice v  Novákoch,              

č.j. 83 096. Oznámenie Ústrednej kancelárie autonómnych ortodoxných 

židovských náboženských obcí o ustanovení ich zástupcu Dr. Jozefa 

Grünblatta do komisie pre stanovenie výšky výkupného z pracovnej 

povinnosti, č.j. 83 212. Zoznam pracovníkov – Židov z pracovného tábora 

v Liptovskom Svätom Petre, č.j. 83 384. Zoznam pracovníkov – Židov 

z pracovného tábora v Štiavniku, č.j. 83 418. Zoznam pracovníkov – Židov 

z pracovného tábora pri náhradnej peruti Leteckého pluku v Piešťanoch, 

č.j. 83 421. Zoznam pracovníkov – Židov vo výcvikovom tábore v Lešti, 

č.j. 83 998. Zoznam vykúpených pracovníkov – Židov v pracovnom tábore 

v Liptovskom Svätom Petre, č.j. 84 262. Žiadosť okresného náčelníka 

v Bardejove o zriadenie židovského pracovného tábora, č.j. 84 933. Odsun 
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pracovníkov – Židov na zimné obdobie z pracovného tábora v Liptovskom 

Svätom Petri do Vojenského a chemického ústavu v Zemianskych 

Kostoľanoch, č.j. 85 312. Zoznam pracovníkov -  Židov z Nitry, ktorí sa 

nedostavili k odvodu, č.j. 85 896.  

 

Šk. č. 5, č.j.  75 074 – 86 162, 496 listov 

 

 

9 Zajatci 

Mesačné hlásenia o počtoch poľských zajatcov v posádke Trnava,              

č.j. 75 457, 77 056, 77 698, 78 368, 79 217, 79 909, 81 733. Poľskí zajatci 

v zajateckých táboroch v Nemecku, č.j. 76 275, 78 660, 83 257. Nariadenie 

MNO o prepustení utečencov slovenskej národnosti zo slovenského územia 

zabraného Maďarskom, č.j. 76 336. Riešenie otázky poľských zajatcov 

príslušných na územie pripojené k ZSSR, č.j. 77 868. Žiadosť poľských 

zajatcov z Ústredného skladu vnútorného zariadenia v Trnave                           

o prepustenie, č.j. 78 179. Zbehnutie poľských zajatcov z Trnavy,            

č.j. 78 661, 78 890, 80 958. Individuálne žiadosti poľských zajatcov a ich 

príbuzných o prepustenie zo zajatia v Trnave.  

 

Šk. č. 5, zn. č.j. 75 457 – 84 335, 46 listov.  

 

 

10 Doplňovanie  osôb  v  pracovnej  službe  a zložkách MNO  

Sústreďovanie civilných zamestnancov 3. divízie do Bratislavy, č.j. 70 898. 

Individuálne presuny gážistov. Služobné cesty gážistov. Premiestnenie 

pracovného oddelenia Cigánov od Pešieho pluku 9, č.j. 77 702. Menné 

zoznamy brancov premiestňovaných počas prezenčnej pracovnej 

povinnosti. Prideľovanie pisárov z radov brancov prezenčnej pracovnej 

povinnosti. Šetrenia kmeňovej príslušnosti brancov prezenčnej pracovnej 

služby. Dislokácie brancov prezenčnej pracovnej služby nemeckej 
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národnosti, č.j. 80 719, 82 506, 85 143. Zoznam brancov prezenčnej 

pracovnej služby pridelených na prácu do zbrojného závodu v Dubnici nad 

Váhom, č.j. 83 762. Periodické hlásenia o počtoch mužstva prezenčnej 

pracovnej služby.  

 

Šk. č. 6, zn. č.j. 70 898 – 86 258, 505 listov 

 

 

11 Personálne záležitosti 

Individuálne zisťovanie personálnych informácií o gážistoch slovenskej 

armády. Povolenia k sobášom gážistov. Individuálne žiadosti                             

o premiestnenie. Žiadosti o odklad. Sťažnosť branca Jána Karabínoša na 

znevažujúce postavenie brancov pracovnej služby v Slovenskej armáde,  

č.j. 84 567. Žiadosti gážistov o kúpeľnú liečbu, prípadne o liečbu ich 

rodinných príslušníkov. Individuálne udeľovanie mimoriadnej dovolenky.  

 

Šk. č. 6, č.j. 70 540 – 85 958, 52 listov 

 

 

12 Žiadosti o zaradenie do náhradnej  zálohy podľa § 84 branného  

poriadku o pridelenie na prácu        

Žiadosti brancov, vojakov prezenčnej pracovnej služby, ich rodinných 

príslušníkov a zamestnávateľov na pridelenie na prácu bez poplatku,               

za poplatok, za výkupné.  

 

Šk. č. 7, č.j. 75 079 – 75 393, 757 listov 

Šk. č. 8, č.j. 75 394 – 75 981, 1 044 listov 

Šk. č. 9, č.j. 76 146 – 76 996, 932 listov 

Šk. č. 10, č.j. 77 074 – 77 617, 818 listov 

Šk. č. 11, č.j. 77 620 – 78 548, 706 listov 

Šk. č. 12, č.j. 78 551 – 79 364, 833 listov 
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Šk. č. 13, č.j. 79 366 – 80 997, 732 listov 

Šk. č. 14, č.j. 81 007 – 82 228, 786 listov 

Šk. č. 15, č.j. 82 323 – 83 373, 787 listov 

Šk. č. 16, č.j. 83 376 – 84 781, 760 listov 

Šk. č. 17, č.j. 84 782 – 86 260, 722 listov  

 

 
Spisy dôverné 

 

13 Organizačné záležitosti   

Zriadenie Ústredného skladišťa vnútorného zariadenia v Trnave,                   

č.j. 90 003. Pokyny MNO k prepúšťaniu osôb českej národnosti                       

zo slovenskej armády, č.j. 90 201. Presťahovanie zemepisného ústavu 

z Banskej Bystrice do objektu Dunajských kasární v Bratislave,                 

č.j. 90 244. Úprava MNO o vojenských dozorných orgánoch v podnikoch 

dôležitého významu, č.j. 90 284. Reorganizácia Pomocného úradu                  

IV. MNO, č.j. 90 425. Plán rádiotelegrafického spojenia vo všetkých 

zložkách slovenskej armády, č.j. 90 435. Návšteva MNO na letisku 

v Liptovskom Svätom Petre, č.j. 90 462. Výstavba ciest v južnom 

pohraničí, č.j. 90 508. Systemizácia 27. oddelenia MNO, č.j. 90 556. 

Evidencia vojenských vlečných železníc, č.j. 90 652. Prehľad mierovej 

organizácie slovenskej armády, č.j. 90 752. Smernice pre stanovenie 

výkupného podľa § 6 nariadenia s mocou zákona č. 130/1940 Sb. z.,            

č.j. 90 766. Nariadenie MNO o zbore vojenských poddôstojníkov                      

z povolania, č.j. 90 793. Pokyny MNO k ustáleniu počtu brancov 

prezenčnej vojenskej služby, č.j. 90 805. Zoznam povýšených 

poddôstojníkov z povolania a prijatých ďalej slúžiacich poddôstojníkov                 

do zboru poddôstojníkov z povolania, č.j. 91 034. Určenie obvodov 

vojenských justičných úradov, č.j. 91 143. Zriadenie Ústredného skladu 

vnútorného zariadenia v Spišskej Novej Vsi, č.j. 91 232. Osnova 

organizácie Vojenského veliteľstva prístavu v Bratislave, č.j. 91 238. 
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Obnova mobilizačných príprav, č.j. 99 010, 99 020. Zápisnica o zmene 

Leteckej továrne v Trenčianskych Biskupiciach na akciovú spoločnosť,         

b. č. 8 listov  

 

V tejto vecnej skupine sa nachádzajú ďalšie písomnosti organizačného 

charakteru ohľadne zvolávania medziministerských porád, k lokalizácii 

rôznych zložiek vojenskej správy, k likvidácii vojenských útvarov. 

Vyskytujú sa tu aj pokyny na obeh spisov na MNO, pátranie po spisoch, 

pokyny ohľadne predkladania hlásení na MNO a pod. 

 

Šk. č. 18, č.j. 90.003 – 99.051, 8 listov s. 265-272 b. č., 272 listov 

 

 

14 Hospodársko – ekonomické záležitosti 

Riešenie pohľadávky súkromnej firmy za stavbu hradskej v Spišskej Starej 

Vsi, č.j. 90 039. Zoznam škôd vzniknutých na odstúpenom území 

predložený maďarskou vládou, č.j. 90 189. Uvoľnenie štátnych financií na 

budovanie letísk, č.j. 90 442. Zavedenie elektriny do pracovného tábora 

v Piešťanoch a elektrifikácia okresu Modrý Kameň, č.j. 90 520. Spor Ing. 

Milana Harminca s MNO pre zločin vojenskej zrady, č.j. 90 650.   

 

Šk. č. 18, č.j. 90 039 – 91 023, 150 listov 

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v škatuli číslo 18. 

 

Šk. č. 19, č.j. 91 027 – 91 064, 570 listov 
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15 Nehnuteľný majetok, predaj, vyvlastňovanie a výkup pozemkov pre 

potreby vojenskej správy   

Písomnosti týkajúce sa vyvlastňovania nehnuteľností pre potreby obrany 

štátu. Odpredaj pozemkov z majetku vojenskej správy pre potreby 

verejných ciest. 

Šk. č. 19, č.j. 90 136 – 99 040, 214 listov 

 

 

16 Intendančné záležitosti    

Nákup rôzneho druhu stavebného materiálu , vnútorného zariadenia, 

presuny a odsuny zariadenia, vozidiel, povolenia k preúčtovaniu materiálu, 

písomnosti ohľadne pracovného náradia, výkazy pracovného náradia a pod. 

Nákup figurín pre Vojenské múzeum v budove MNO, č.j. 90 116. 

 

Šk. č. 20, č.j. 90 013 – 99 065, 384 listov 

 

 

17 Stavebné záležitosti     

Adaptačné práce vo vojenských objektoch. Korešpondencia o dodávkach           

a potrebe stavebného materiálu na rozostavané objekty. Kolaudácia 

objektov. Evidencia vojenských vlečných železníc, č.j. 90 948. Úprava 

zbrojného závodu v Dubnici nad Váhom, č.j. 90 274. 

 

Šk. č. 20., č.j. 90 006 – 90 539, 429 listov.  

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v škatuli číslo 20. Evidencia 

vojenských vlečných železníc a vojenských vlečiek, č.j. 90 948.   

 

Šk. č. 21, č.j. 90 550 – 99 069, listov 418 
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18 Vojenské školstvo a kurzy   

Aplikačný kurz pre aktivovaných dôstojníkov. Zriadenie školy                        

na dôstojníkov v zálohe všetkých zbraní. Sťahovanie Leteckej školy         

do Trenčianskych Biskupíc, č.j. 90 696. Inštruktorský kurz poddôstojníkov 

pracovnej služby, č.j. 91 045.  

Šk. č. 21, č.j. 90 344 – 91 228, 23 listov 

 

 

19 Riešenie židovskej problematiky v slovenskej brannej moci.              

(VI. robotný prápor)        

Prepustenie Cigánov a Židov z brannej moci, č.j. 90 131. Návrh katolíckej 

duchovnej služby MNO na zaobchádzanie s pokrstenými Židmi ako 

s kresťanmi, č.j. 90 592. Nariadenie MNO o izolácii Židov v pracovných 

táboroch od árijských pracovníkov, č.j. 90 863. Incident pri vyberaní 

poplatkov od Židov v pracovnom tábore v Liptovskom Svätom Petre,            

č.j. 99 052. Zoznam pracovníkov – Židov z Prešova,  b. č. (5 listov). 

 

Šk. č. 21, č.j. 90 131 – 99 052, b. č.  5 listov, 64 listov   

 

 

20 Zajatci 

Prepustenie utečencov slovenskej národnosti z Maďarska. Odosielanie 

poľských zajatcov z Trnavy do Kežmarku. Zoznam slovenských zajatcov 

z územia Hornej Oravy v zajateckých táboroch v Nemecku.  

 

Šk. č. 22, č.j. 90 421 – 90 911, 3 listy b. č. , 15 listov 
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21 Doplňovanie osôb v pracovnej službe a zložkách MNO 

Periodické hlásenia o počtoch mužstva pracovnej služby. Návrhy na 

povýšenie civilných zamestnancov MNO. Služobné cesty gážistov. 

 

Šk. č. 22, č.j. 90 021 – 91 239, 280 listov 

 

22 Personálne záležitosti    

Písomnosti týkajúce sa sobášov individuálnych osôb. Žiadosti o kúpeľnú 

liečbu. Oznámenia o predkladaní osobných dokladov vojenských gážistov. 

Žiadosti o započítanie služobnej doby. Oznámenia o udelení trestov. 

Žiadosti civilných osôb o zamestnanie vo vojenskej správe. Trestné 

pokračovanie proti pplk. Júliusovi Smutnému, č.j. 91 042.  

 

Šk. č. 22, č.j. 90 064 – 91 166, 196 listov 
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ROK  1941 
 

Spisy obyčajné  
 

23 Organizačné záležitosti 

Presun evidencie príslušníkov pracovného zboru, č.j. 230 016. Vyradenie 

telesne slabých príslušníkov pracovného zboru, č.j. 230 201. Výcvikový 

program nováčikov pracovného zboru, č.j. 230 561. Skrátenie prezenčnej 

služby osobám nemeckej národnosti, č.j. 230 588. Uznesenie Predsedníctva 

vlády Slovenskej republiky o splnomocnení ministra národnej obrany 

ohľadne rozhodovania o brancoch zaradených do pracovnej služby,                

č.j. 230 611. Zaradenie pracovníkov do organizačnej štruktúry pracovného 

zboru podľa civilného povolania, č.j. 231 236. Zavedenie názvov                   

pre príslušníkov pracovného zboru: pracovník – pracovníci, robotník – 

robotníci, č.j. 231 872. Vydanie Smernice MNO na stanovenie  výkupného 

podľa § 6 nariadenia s mocou zákona  č. 130/1940 Sb. z., č.j. 230 481. 

Zriadenie vzornej pracovnej roty v Levoči, č.j. 232 628. Nariadenie Správy 

pracovného zboru o prísahe nováčikov pracovného zboru, č.j. 232 711. 

Smernice MNO k odvodom brancov, č.j. 232 766. Pokyny na uvedenie 

pracovného zboru do úplnej pracovnej pohotovosti, č.j. 232 771. 

Nariadenie ministra národnej obrany o presune 2. pracovnej roty                      

na Memorandové slávnosti do Turčianskeho sv. Martina, č.j. 233 265,           

234 927, 234 931. Zriadenie propagačného referátu Správy pracovného 

zboru, č.j. 233 420. Zriadenie vzornej pracovnej roty v Turčianskom 

Svätom Martine,  č.j. 233 421. Nariadenie o zbierke v prospech povodňou 

postihnutých obyvateľov Záhoria, č.j. 234 083. Pomenovanie kasární                

a umiestňovanie tabúľ v posádke Turčiansky Svätý Martin, č.j. 234 289, 

235 777. Zriadenie družstva hudobníkov – gajdošov v bratislavskej 
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posádke, č.j. 234 454. Presídlenie III. pracovného práporu Lešť do letnej 

posádky Zohor, č.j. 234 742. Presídlenie IV. pracovného práporu do letnej 

posádky Jakubov, č.j. 235 634. Nariadenie MNO ohľadne premenovania 

hodností vojak na pracovník, slobodník – predák, desiatnik – dozorca,            

č.j. 236 512. Organizačná štruktúra pracovného zboru, č.j. 237 007. 

Vyhotovenie tabúľ s menami pochovaných v mohyle v Sanoku,                     

č.j. 237 386, 237 424,  237 468, 237 496, 237 527, 237 823, 240 369. 

Nariadenie náčelníka štábu MNO o prepustení dôstojníkov v zálohe – 

učiteľov do pomeru mimo činnej služby, č.j. 237 420. Nariadenie o presune 

všetkých táborov do zimných posádok, č.j. 237 628. Výstava o nemeckej 

Ríšskej pracovnej službe v Bratislave, č.j. 237 668, 237 925. Vydanie 

nového vojenského trestného poriadku, č.j. 238 661. Udelenie mimoriadnej 

dovolenky pracovníkom za účasť na výstavbe Vojenského múzea 

v Bratislave, č.j. 239 030. Úprava pôžitkov príslušníkov Pretekárskeho 

oddelenia pracovného zboru, č.j. 239 865. Zriadenie Oddelenia pretekárov 

pracovného zboru, č.j. 240 056. Prevzatie výcvikového tábora Oremov Laz 

ministerstvom vnútra pre účely zriadenia židovského sústreďovacieho 

tábora, č.j. 240 035. Zriaďovanie vojenských a pracovných útvarov. 

Pokyny MNO k povyšovaniu, udeľovanie odkladov prezenčnej služby                  

a iné organizačné záležitosti. Zriadenie zboru poddôstojníkov z povolania 

pre pracovný zbor, č.j. 240 391.  

 

Šk. č. 23, č.j. 230 016 – 240 591, 691 listov 

 

 

24 Hospodársko – ekonomické záležitosti 

Platobné príkazy na vyplatenie dodaného tovaru. Pokyny na účtovanie 

vlastnej réžie pracovného zboru, č.j. 231 547. Žiadosti útvarov o vyplatenie 

finančnej zálohy. Požiadavky jednotlivých útvarov na zakúpenie tovarov. 

Vyúčtovanie cestovných dokladov gážistov. Oznámenia o zaslaní 

finančného obnosu zo zbierky Záhorie. Žiadosti o odpustenie alebo 
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zníženie poplatku za prideleného branca a oznámenia o zaslaní rôznych 

dodatkov k žiadostiam o výkup branca z pracovnej činnosti. Účty 

súkromným firmám za zapožičaný materiál, pracovníkov a povozy 

z vojenskej správy. 

 

Šk. č. 24, č.j. 230 032 - 240 973,1 082 listov   

 

 

25 Intendančné záležitosti 

Zásobovanie jednotlivých zložiek vojenskej správy vnútorným zariadením. 

Výroba porisiek a iných tovarov vo vlastnej réžii pracovného zboru. 

Objednávky na rôzne druhy tovarov. Výmena odevov príslušníkov 

pracovného zboru , č.j. 234 547, 234 563. Objednávky rôznych tlačív          

a iných kancelárskych potrieb.  

 

Šk. č. 25, č.j. 230 019 – 240 994, 911 listov 

 

Hlásenie závad na vnútornom zariadení, pracovnom náradí a odeve. 

Zápisnice o prevzatom materiáli. Výkazy materiálu a mužstva 

z jednotlivých pracovných táborov. Systemizácia pečiatok Správy 

pracovného zboru.  

 

Šk. č. 26, č.j. 235 476 – 240 589, 506 listov 

 

 

26 Stavebné záležitosti  

Adaptácia objektov Správy pracovného zboru. Stavba slovenského 

dvojkríža na Kriváni. Stavba chaty a bazénu na Železnej studienke. Stavby 

ciest. Stavby a adaptácie rôznych vojenských objektov.  

 

Šk. č. 26, č.j. 230 424 – 240 327, 34 listov 
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27 Výkazy o práci vykonanej pracovným zborom  

Periodické hlásenia o výkazoch práce vykonanej zborom. Pokyny MNO 

na zostavovanie výkazov o práci.  

 

Šk. č. 27, č.j. 230 049 – 240 972, 838 listov 

 

 

28 Vojenské školstvo a kurzy 

Kurzy dôstojníkov a rotmajstrov pracovného zboru v bratislavskej posádke. 

Zriaďovanie rôznych kurzov pracovného zboru. Poddôstojnícke školy 

pracovného zboru. Náukobeh ministerstva dopravy a verejných prác                

pre cestovných technikov, č.j. 230 204. Rozvrhy výcvikov a zamestnania 

rôznych kurzov. Návrh na poradové cviky s nástrojom (lopatou)                     

pre jednotky pracovného zboru, č.j. 230 632. Oznámenia o záverečných 

skúškach vo vojenských školách a kurzoch. Zoznamy frekventantov 

kurzov. Menné zoznamy absolventov kurzov a škôl. Hlásenia                       

o nedostatkoch a závadách jednotlivých kurzov. Povyšovanie absolventov 

kurzu pre poddôstojníkov pracovného zboru, č.j. 237 314.   

 

Šk. č. 28, č.j. 230 023 – 240 796, 317 listov 

 

 

29 Riešenie židovskej problematiky v slovenskej brannej moci 

Príspevok armády Ústrednej kancelárii autonómnych židovských 

náboženských obcí na Slovensku na administratívu spojenú 

s organizovaním pracovných táborov pre Židov, č.j. 230 090. 

Oddisponovávanie židovských pracovníkov na zimné obdobie. Zoznam 

dodatočne odvedených Židov, č.j. 230 337. Nedostatky ubytovacích 
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možností v VI. robotnom prápore, č.j. 232 480. Riešenie problematiky 

židovských sviatkov, č.j. 232 627, 233 567, 234 929, 237 550, 237 732. 

Individuálne prideľovanie Židov do pracovných táborov. Počty Židov 

prezentovaných do VI. robotného práporu, č.j. 232 716. Žiadosti 

ústredných židovských zväzov o potvrdenie konania pracovnej služby 

jednotlivým robotníkom. Prepustenie vysťahovalcov Židov z prezenčnej 

pracovnej služby, č.j. 233 422. Rituálne stravovanie Židov v pracovných 

táboroch, č.j. 234 089, 234 347, 237 669, 240 615. Zákaz vychádzok 

robotníkom – Židom po 20. hod., č.j. 234 265. Oddisponovanie robotníkov 

– Cigánov z bratislavskej posádky, č.j. 234 455. Zákaz zadeľovania Židov 

medzi árijcov, 234 691. Odklad pracovnej povinnosti Židov – poslucháčov 

Ješív, č.j. 234 765. Nariadenie veliteľstva Hlinkovej gardy v Bratislave           

o súpise Židov do pracovnej služby, č.j. 236 020. Nariadenie Správy 

pracovného zboru ohľadne povolania lekárov – Židov do mimoriadnej 

činnej služby, č.j. 236 026. Zriadenie pracovného strediska v Hriadeli,              

č.j. 236 380. Odev pre Židov a Cigánov, č.j. 237 104. Výmena dozorcov – 

gardistov v židovských táboroch, č.j. 237 389, 237 566. Premiestnenie VI. 

robotného práporu z Čemerného do Sabinova, č.j. 237 473. Presun VI. 

robotného práporu z Čemerného do Svätého Jura, č.j. 238 553. Zriadenie 

pracovného strediska pre Židov v Liptovskom Svätom Petre, č.j. 238 848. 

Označenie Židov prezenčnej pracovnej služby, č.j. 239 978. Úprava MNO 

o povolávaní Židov slovenskej štátnej príslušnosti žijúcich v cudzine                 

do pracovnej povinnosti, č.j. 240 123.  

 

Šk. č. 28, č.j. 230 099 – 240 615, 148 listov      

 

30 Zajatci     

Hlásenia o zbehnutí zajatcov. Menoslov poľských zajatcov s ich osobnými 

údajmi, č.j. 231 229. Pridelenie zajatcov na prácu. Hlásenie o ruských 

zajatcoch. Zriadenie zajateckého tábora pri rieke Morava, č.j. 236 300.  
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Šk. č. 28, č.j. 230 404 – 236 333, 27 listov 

 

31 Doplňovanie osôb v pracovnej službe a zložkách MNO    

Periodické výkazy o pohybe počtu príslušníkov pracovnej služby 

židovského a cigánskeho pôvodu. Individuálne premiestňovanie 

dôstojníkov slovenskej armády. Služobné cesty dôstojníkov i civilných 

zamestnancov MNO. Menné zoznamy pracovníkov pracovnej služby 

v jednotlivých útvaroch. Individuálne prideľovania gážistov. Študijná cesta 

slovenských dôstojníkov do Nemecka, č.j. 230 486. Odosielanie 

remeselníkov – špecialistov do pracovných útvarov. Zoznamy mužstva 

prezenčnej pracovnej služby prideleného na prácu podnikom dôležitých pre 

obranu štátu, č.j. 232 399. Prideľovanie pracovníkov  do výrobných 

podnikov a firiem. Zoznam pracovníkov s odkladom prezenčnej pracovnej 

služby, č.j. 233 387. 

 

Šk. č. 29, č.j. 230 006 – 240 971, 989 listov.   

 

Presídlenie IV. pracovného práporu z Podolínca do Lábu, č.j. 235 905. 

Výpisy z evidencie služobných ciest gážistov. Určenie správcu oddielov   

pri regulácii rieky Morava, č.j. 236 351. Menné výkazy pracovníkov 

určených na poľnohospodársku dovolenku. Hlásenie o odoslaní a presune 

pracovníkov. Komisionálne odovzdanie Výcvikového tábora Lešť 

ministerstvu vnútra na sústredenie Židov, č.j. 239 353.  

 

Okrem toho sa v škatuli nachádzajú písomnosti rovnakého charakteru ako 

v škatuli číslo 29. Z niektorých písomností je možné získať údaje napríklad 

aj k výstavbe a renovácii rôznych vojenských objektov.      

 

Šk. č. 30, č.j. 235 318 – 240 597 plus 27 listov b. č. , 799 listov         
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32 Personálne záležitosti 

Poukazovanie finančných náležitostí jednotlivcom. Návrhy na povýšenia 

individuálne i hromadné. Hlásenia o onemocnení. Udeľovanie dovoleniek. 

Vyhľadávacie konania jednotlivcov. Tresty. Hlásenia o úmrtí. Zrážky 

z platov. Žiadosti o vysťahovanie do cudziny. Korešpondencia o vystavení 

pracovných rozkazov. Iné písomnosti vzťahujúce sa k personáliám 

jednotlivcov.  

 

Šk. č. 31, č.j. 230 178 – 240 942, 874 listov    

 

 

33 Stravovanie 

Písomnosti týkajúce sa stravovania dôstojníkov a mužstva pracovného 

zboru. Bezplatné stravovanie nemajetných žiakov a civilných osôb           

vo vojenských stravovacích zariadeniach, č.j. 233 546. Zmluvné 

stravovanie vysunutých pracovných útvarov u súkromných dodávateľov. 

Zaraďovanie jedální a kantín pre pracovné útvary. Žiadosti súkromných 

osôb o povolenie na zriadenie vojenskej kantíny. Povolenia stravovacích 

prídavkov. Zásobovanie 52. pracovnej roty v Sanoku, č.j. 237 494. 

Hlásenia o zásobovaní poľných pracovných rôt.  

 

Šk. č. 32, č.j. 231 549 – 240 551, 106 listov 

 

 

34 Záležitosti kultúrneho a propagačného oddelenia MNO 

Nariadenie ministra národnej obrany o fotografovaní pracovných táborov. 

Premiestnenie hráča vodného póla z  pracovného práporu v Sabinove               

k Správe pracovného zboru v Bratislave. Fotografovanie regulačných prác 

na rieke Morava. Termín denného vojenského vysielania v Slovenskom 
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rozhlase. Rozposielanie kultúrneho a propagačného materiálu pracovným 

útvarom. Zriadenie speváckeho krúžku pracovného zboru, č.j. 238 616. 

Menné zoznamy pracovníkov kultúrnych a športových krúžkov 

v pracovnom zbore, č.j. 238 616. Usporiadanie mikulášskej akadémie na 

Správe pracovného zboru. Výstava „Rok pracovného zboru“, č.j. 240 164. 

Objednávka časopisov pre kultúrny a propagačný referát MNO. Propagácia 

pracovného zboru vo vojenských časopisoch, č.j. 240 367. Menný zoznam 

Oddielu pretekárov pracovného zboru, č.j. 240 620. Menný zoznam 

Oddielu armádnych pretekárov v posádke Bratislava, č.j. 240 622.  

 

Šk. č. 32, č.j. 230 027 – 240 750, 114 listov   

 

 

35 Zdravotná služba   

Očkovanie pracovníkov – nováčikov proti brušnému týfu. Prideľovanie 

zubných protéz príslušníkom pracovného zboru. Očkovacia látka proti 

kiahňam. Dodávky zdravotného materiálu pracovným útvarom. Zákaz 

udeľovania dovolenky do zamorených obcí. Zaistenie zdravotnej služby 

v III. pracovnom prápore v Zohore zmluvným lekárom. Nariadenie Správy 

pracovného zboru o profylaktických opatreniach  na predchádzanie šírenia 

svrabu v pracovných útvaroch. Pridelenie dezinfekčnej kolóny                       

III. pracovnému práporu v Zohore. Týfová vakcína pre pracovnú službu              

na rok 1941. Pridelenie lekára pretekárskemu oddielu Správy pracovného 

zboru, č.j. 240 078. 

 

Šk. č. 32, č.j. 232 594 – 240 886, 68 listov             

 

 

36 Duchovná služba 

Pastorácia a evanjelické bohoslužby pre pracovné útvary v Lábe.  
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Šk. č. 32, č.j. 236 531 – 237 599, 4 listy 

 

37 Veterinárna služba  

Prideľovanie koní útvarom pracovného zboru. Určenie komisie na kúpu 

koní  pre pracovný zbor, č.j. 233 150. Určenie šéflekára pre veterinárnu 

službu pracovného zboru, č.j. 234 195. Zapožičiavanie koní pracovného 

zboru civilným organizáciám a súkromníkom. Prehľady stavu koní 

v pracovných útvaroch  pracovného zboru. Hlásenia o zdravotnom stave 

koní.  

 

Šk. č. 32, č.j. 232 553 – 240 720, 56 listov 

 

 

38 Vzorné hospodárstva  

Zriaďovanie vzorných hospodárstiev pri pracovných útvaroch pracovného 

zboru. Zriaďovanie stravných a záhradných gazdovstiev.  

 

Šk. č. 32, č.j. 235 618 – 237 222, 11 listov 

 

 

39 Rôzne záležitosti vojenskej správy  

Zoznam píl na Slovensku. Záležitosti ohľadne gážistických bytov. Havária 

vojenského nákladného automobilu s batožinou. Doporučenie slovenskej 

triednej lotérie vojenským gážistom. Zriadenie vojenského zátišia v objekte 

kasární na Zobore. Sťahovanie prenosných barakov. Zoznam činností         

a remesiel v Bratislave. Vyšetrovanie ohľadne znesvätenia katolíckeho 

sviatku Nanebovzatia Panny Márie v Turanoch, č.j. 237 113, 237 123, 237 

366.      

 

Šk. č. 32, č.j. 230 020 – 240 054, 92 listov 
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40 Žiadosti a rozhodnutia o zaradenie do náhradnej zálohy podľa § 84 

branného poriadku o pridelenie na prácu.  

 

Šk. č. 33, č.j. 230 003 – 230 318, 908 listov 

Šk. č. 34, č.j. 230 324 – 230 640, 903 listov 

Šk. č. 35, č.j. 230 646 – 230 713, 811 listov 

Šk. č. 36, č.j. 230 714 – 230 714, 868 listov 

Šk. č. 37, č.j. 230 714 – 230 750, 828 listov 

Šk. č. 38, č.j. 230 776 – 231 023, 822 listov 

Šk. č. 39, č.j. 231 025 – 231 140, 797 listov 

Šk. č. 40, č.j. 231 141 – 231 500, 849 listov 

Šk. č. 41, č.j. 231 501 – 231 627, 844 listov 

Šk. č. 42, č.j. 231 628 – 231 893, 807 listov 

Šk. č. 43, č.j. 231 895 – 232 315, 887 listov 

Šk. č. 44, č.j. 232 316 – 232 405, 828 listov 

Šk. č. 45, č.j. 232 409 – 232 710, 834 listov 

Šk. č. 46, č.j. 232 715 – 232 998, 926 listov 

Šk. č. 47, č.j. 233 003 – 233 316, 854 listov 

Šk. č. 48, č.j. 233 320 – 233 991, 837 listov 

Šk. č. 49, č.j. 234 022 – 234 556, 897 listov 

Šk. č. 50, č.j. 234 570 – 235 300, 886 listov 

Šk. č. 51, č.j. 235 337 – 235 864, 919 listov 

Šk. č. 52, č.j. 235 873 – 236 379, 873 listov 

Šk. č. 53, č.j. 236 419 – 237 491, 882 listov 

Šk. č. 54, č.j. 237 492 – 238 854, 886 listov 

Šk. č. 55, č.j. 238 875 – 240 097, 1 003 listov 

Šk. č. 56, č.j. 240 104 – 240 710, 980 listov 

Šk. č. 57, č.j. 240 711 – 251 935, 332 listov 
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SPISY DÔVERNÉ 

 

41 Organizačné záležitosti  

Preraďovanie rotmajstrov do pracovného zboru. Rozluka kmeňovej                  

a početnej agendy pracovného zboru od brannej moci, č.j. 250 013. Revízia 

klasifikácií v pracovnej službe, č.j. 250 033. Program výcviku nováčikov 

pracovného zboru, č.j. 250 064.  Návrh na vydanie schematizmu a poradia 

dôstojníkov, č.j. 250 072. Pokyny na prepúšťanie ďalej slúžiacich 

poddôstojníkov, č.j. 250 115. Zastavenie prijímania poddôstojníkov 

z povolania, č.j. 250 116. Klasifikácia civilných zamestnancov vojenskej 

správy, č.j. 250 127. Poslovenčovanie mien dôstojníkov a rotmajstrov 

pracovného zboru, č.j. 250 207. Organizácia armády, č.j. 250 246. Pokyny 

na prepúšťanie prebytočných príslušníkov  slovenskej armády, č.j. 250 250. 

Prevzatie vojenskej poľnej železnice v Michalovciach, č.j. 250 258,               

250 305. Určenie vojenského veliteľstva v bratislavskom prístave,                 

č.j. 250 285. Smernice ministerstva vnútra pre preraďovanie brancov                

do pracovnej služby, č.j. 250 322. Zákaz prijímania funkcií správcov 

židovských domov pre dôstojníkov a rotmajstrov, č.j. 250 361. Početné 

stavy pracovníkov pracovného zboru pridelených armáde, č.j. 250 404. 

Správne držanie lopát počas defilé na Memorandových slávnostiach,                

č.j. 250 535. Účasť dôstojníkov pracovného zboru na Memorandových 

slávnostiach, č.j. 250 551. Nariadenie pohotovostnej služby v pracovnom 

zbore, č.j. 250 680. Návrh na ideovú reorganizáciu Slovenskej pracovnej 

služby, č.j. 250 862, 250 889. Zriadenie kárneho výboru I. stolice 

Veliteľstva pozemného vojska počas brannej pohotovosti štátu,                         

č.j. 250 976. Reorganizácia pracovnej služby, č.j. 251 024. Úprava 

cintorína v Sanoku, č.j. 251 052. Presťahovanie III. pracovného práporu 

z Lešti do Trnavy, č.j. 251 163. Precvičovanie záložníkov 

z inkorporovaného územia, č.j. 251 239. Oddisponovanie pracovných 



36 

oddielov I., II. a IV. pracovného práporu, č.j. 251 347. Spisová rozluka 

pracovnej služby so stavebnou správou, č.j. 251 393.  

Šk. č. 58, č.j. 250 010 – 251 416, 1 spis b. č.,  745 listov  

 

 

42 Hospodársko – ekonomické záležitosti 

Zriadenie paušálov pre pracovnú službu. Vyberanie výkupných poplatkov 

od Židov pracovnej povinnosti v pracovných táboroch v Liptovskom 

Svätom Petre, č.j. 250 110. Výkazy spotreby peňazí Správy pracovného 

zboru za jednotlivé mesiace. Zásady pre zostavenie štátneho rozpočtu                

na rok 1942. Poľné prídavky jednotkám na cudzom štátnom území. 

Likvidácia cestovných výdavkov za služobné cesty gážistov.  

 

Šk. č. 59, č.j. 250 037 – 251 388, 151 listov 

 

 

43 Intendančné záležitosti 

Zásobovanie pracovných útvarov intendančným materiálom. Žiadosti 

jednotlivých útvarov o dodávky materiálu. Výroba čiapok pre pracovný 

zbor. Odpredaj opotrebovaného intendančného materiálu pre ministerstvo 

vnútra na zásobovanie pracovného útvaru Cigánov a asociálnych živlov, 

č.j. 250 419. Menovanie komisie určenej na preberanie zbrojného materiálu 

pre pracovný zbor, č.j. 250 704. Riešenie problematiky prídelu vojnovej 

koristi. Nedostatky v zásobovaní poľných rôt zbrojným materiálom. Správa                             

o prehliadkach zásobovacích skladov v útvaroch Východnej pracovnej 

skupiny, č.j. 251 345.  

 

Šk. č. 59, č.j. 250 023 – 251 405, 221 listov 
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44 Stavebné záležitosti   

Požiadavky brannej moci na dopravné cesty, č.j. 250 098. Nedostatky 

ubytovania pracovnej služby vo výcvikovom tábore pri Lešti, č.j. 250 168. 

Stavba cesty Štiavnik – Javorník, č.j. 250 267, 250 381. Stavba chaty                

na Železnej studienke, č.j. 250 540. Stavba cesty Fijaš – Lomné.  

 

Šk. č. 59, č.j. 250 098 – 251 034, 56 listov 

 

 

45 Výkazy o práci vykonanej pracovným zborom 

Pracovný rozvrh Správy pracovného zboru, č.j. 250 217. Periodické 

hlásenia o iniciatívnej činnosti. 

 

Šk. č. 59, č.j. 250 034 – 250 927, 58 listov 

 

 

46 Vojenské školstvo a kurzy 

Zriadenie zdravotného kurzu pracovného zboru. Inštruktorský kurz 

pracovnej služby. Hlásenia o závadách jednotlivých kurzov. Hlásenia                  

o odoslaní frekventantov do kurzov. Zoznam účastníkov 

psychotechnických skúšok v kurze vodičov. Programy a termíny 

jednotlivých kurzov.  

 

Šk. č. 59, č.j. 250 005 – 251 417, 155 listov 

 

 

47 Riešenie židovskej problematiky v slovenskej brannej moci                 

(VI. robotný prápor) 

Zaraďovanie Židov medzi árijcov, č.j. 250 112, 250 486. Zákaz styku 

gážistov, rotmajstrov a poddôstojníkov so Židmi, č.j. 250 113. Nariadenie 
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používania hesla „Práca – česť, robota – povinnosť, č.j. 250 124. Zákaz 

používania hebrejčiny v písomnom styku Židov v pracovných oddieloch, 

č.j. 250 252. Oddisponovanie robotníkov – Židov z Humenného                      

do Liptovského  Svätého Petra, č.j. 250 596.  Odsun robotníkov – Židov 

z Trenčianskych Biskupíc do Čemerného, č.j. 250 602, 250 632. 

Individuálne pátrania po robotníkoch – Židoch. Zaradenie profesionálnych 

lekárov robotníkov – Židov do útvarov slovenskej brannej moci,                     

č.j.  250 694, 250 738, 250 751. Neprístojnosti v VI. robotnom prápore,  

č.j. 250 701, 250 825, 250 855, 250 868, 250 917. Odsun robotného 

oddielu z  Čemerného, č.j. 250 719, 251 019, 251 189, 251 193. 

Neprístojnosti v robotných oddieloch na stavbe železnice Prešov – 

Strážske, č.j. 250 831, 250 887. Zrušenie sobotňajšieho voľna robotníkom 

– Židom, č.j. 250 840. Zákaz používania robotníkov – Židov k službám              

a prácam medzi árijcami, č.j. 250 907, 250 957, 251 074. Zápisnica 

z odovzdávania a preberania velenia VI. robotného práporu v Čemernom, 

č.j. 250 952. Menný zoznam robotníkov – Židov, ktorí mali povolenie 

ministra národnej obrany nosiť rovnošatu árijca, č.j. 251 152. Návrh                 

na zmenu dislokácie rôt VI. robotného práporu, č.j. 251 192, 251 211. 

Odovzdanie a prevzatie veliteľstva pracovného oddielu VI. robotného 

práporu vo Svätom Jure, č.j. 251 278, 251 221, 251 222.                        

 

Šk č. 60, č.j. 250 112 – 251 368, 195 listov 

 

48 Zajatci  

Záležitosti týkajúce sa individuálnych poľských zajatcov. Návrh                      

na zaradenie utečencov z Maďarska do Slovenskej pracovnej služby. 

Pokyny MNO k prípadom zbehnutia príslušníkov pracovného zboru,              

č.j. 250 403. Zriadenie zajateckého tábora v Kamenici nad Cirochou,              

č.j. 250 707. Použitie ruských zajatcov pri regulácii rieky Morava,            

č.j. 250 775. 
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Šk. č. 60, č.j. 250 060 – 251 190, 26 listov 

49 Doplňovanie osôb v pracovnej službe a zložkách MNO 

Individuálne pridelenia. Hromadné prideľovanie remeselníkov na práce. 

Hromadné prideľovania do zložiek MNO. Výkazy o brancoch. Služobné 

cesty. Menný zoznam dôstojníkov a rotmajstrov Východnej pracovnej 

skupiny, č.j. 250 215. Menné zoznamy pracovníkov pracovnej služby,            

č.j. 250 240, 250 504.   Sústreďovanie pracovníkov. Zoznam pracovníkov 

– Cigánov, ktorí pracovali počas stávky v Handlovej, č.j. 250 337. Zmluvy 

medzi Správou pracovného zboru  a súkromnými firmami o pridelení 

pracovníkov. Výkaz o príslušníkoch pracovnej služby židovského                    

a cigánskeho pôvodu, č.j. 250 449. Šetrenie neprístojností v posádke 

Podolínec – služobná cesta, č.j. 250 453. Menné zoznamy pracovníkov 

pridelených na prácu domov, č.j. 250 506. 

 

Šk. č. 60, č.j. 250 008 – 250 919, 807 listov 

 

Výkazy počtu osôb v zápolí. Zápisy o odovzdaní a prevzatí funkcií. 

Ustanovenie plk.pech. M. Širicu za veliteľa pracovného zboru,                     

č.j. 251 047, 251 053. Evidencia príslušníkov pracovného zboru                       

u armádnych zložiek, č.j. 251 087 (mená). Ustanovenie predsedu a členov 

odvolávacieho kárneho výboru, č.j. 251 094. Služobné cesty. Menný 

zoznam pracovníkov pridelených do armádnych jednotiek, č.j. 251 362.  

 

Šk. č. 61, č.j. 250 928 – 251 414, 652 listov 

 

 

50 Personálne záležitosti      

Návrhy na povýšenie jednotlivcov. Sťažnosti. Hlásenia o onemocnení. 

Žiadosť rotmajstrov preradených do pracovnému zboru o možnosť 

ponechania výložiek, č.j. 250 122. Individuálne žiadosti osobného 

charakteru. Individuálne kárne pokračovania a tresty. Kvalifikácie 
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dôstojníkov i civilných zamestnancov. Dovolenky. Pochvalné uznanie                

zvk. hosp. P. Klenovičovi za spôsob riešenia úplatkárstva v VI. robotnom 

prápore. Potvrdenie o prijatí povyšovacích dekrétov. Vyšetrovania rôznych 

neprístojností v zložkách armády a pracovného zboru. Dotazníky podľa 

vládneho nariadenia č. 198/1941 o árijskom pôvode, č.j. 251 114. Iné 

písomnosti vzťahujúce sa k personáliám jednotlivcov. 

Šk. č . 62, č.j. 250 003 – 251 412, 702 listov  

 

 

51 Stravovanie 

Písomnosti týkajúce sa stravovania v oddieloch pracovného zboru. 

Hlásenia o nepravidelnostiach v zásobovaní potravinami. Nedostatky 

v zásobovaní rituálnej kuchyne v pracovnej rote v Humennom,                       

č.j. 250 320, 250 392. Rôzne pokyny MNO na odber stravy.      

 

Šk. č. 62, č.j. 250 159 – 251 104, 47 listov                      

 

 

52 Záležitosti kultúrneho a propagačného oddelenia MNO  

Hlásenia o kultúrnej, propagačnej a športovej činnosti v oddieloch  

pracovného zboru. Pokyny a smernice pre novozriadené propagačné           

a kultúrne oddelenie, č.j. 250 463. Menný zoznam športovcov  8. pracovnej 

roty, č.j. 250 490. Menný zoznam pretekárov III. pracovného práporu,              

č.j. 250 554.  

 

Šk. č. 62, č.j. 250 458 – 251 268, 54 listov   
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53 Zdravotná služba 

Určenie referentov zdravotných skupín, č.j. 250 138. Očkovanie proti 

týfusu. Žiadanky na zdravotnícky materiál.  

 

Šk. č. 63, zn. sp. dôv. 250 138 – 250 556, 15 listov 

 

 

54 Duchovná služba 

Návrh Smerníc duchovnej správy pracovného zboru a určenie referentov 

pre duchovnú službu, č.j. 250 006. Pripomienky k smerniciam. Pokyny            

na vyplácanie slúžneho, činovného a výchovného vojenským kňazom.  

 

Šk. č. 63,. č.j. 250 006 – 250 828, 17 listov 

 

 

55 Veterinárna služba 

Výber koní pre pracovný zbor. Návrh na ustanovenie personálu                      

pre evidenciu koní v pracovnom zbore. Iné písomnosti týkajúce sa 

zdravotného stavu koní.  

 

Šk. č. 63, č.j. 250 139 – 251 280, 41 listov 

 

 

56 Vzorné hospodárstva 

Nariadenie ministra národnej obrany o zriaďovaní vzorných hospodárstiev 

pri pracovných útvaroch, č.j. 250 498. Povinnosti týkajúce sa zriaďovania 

vzorných hospodárstiev. Prenájom veľkostatku v Zamutove za účelom 

zriadenia vzorného hospodárstva, č.j. 251 119, 251 245. Smernice                   

pre nájomné poľnohospodárstvo pracovného zboru v Zamutove.  
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Šk. č. 63, zn. sp. dôv. 250 498 – 380 218, 14 listov 

57 Rôzne záležitosti vojenskej správy 

V tejto inventárnej jednotke sú uložené písomnosti, ktoré svojim obsahom 

nezodpovedajú pertinenčnému roztriedeniu písomností.  

Vyšetrovanie o nedoručených spisoch. Neznášanlivosť medzi civilným 

obyvateľstvom a príslušníkmi IV. pracovného práporu v Podolínci. 

Anonymný list o pracovnej službe napísaný ministrovi národnej obrany. 

Havária veliteľa Vojenského stavebného dozoru v Liptovskom Svätom 

Petre. Vyšetrovanie neprístojností v oddieloch pracovného zboru. Pátranie 

po autorovi brožúry „V sieti špiónov“. Vyšetrovanie obyvateľa obce Veľká 

Dolina ohľadne urážky uniformy slovenskej brannej moci.         

 

Šk. č. 63, č.j. 250 054 – 251 419, 55 listov      
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ROK 1942 
 

Spisy obyčajné     

 

58 Organizačné záležitosti 

Smernice MNO. Ubytovacia agenda u I. vojenských ubytovacích inštancií 

(posádkové veliteľstvá, posádkové správy), č.j. 360 077. Zákaz 

prideľovania pracovníkov na prácu domov od 1. októbra 1941,                        

č.j. 360 101, 360 459, 362 568. Zriadenie Oddielu pretekárov PSb MNO, 

č.j. 360 103. Smernice MNO o prepustení živiteľov rodičov do pomeru 

mimo činnej služby, č.j. 360 125. Smernice MNO o odklade prezenčnej 

služby brancov z rodiny, v ktorej sú dvaja v prezenčnej službe,                   

č.j. 360 126. Smernice MNO o závadách v písomnom styku vojenských 

jednotiek a vojenských úradov, č.j. 360 358. Zákaz MNO k výmene 

mužstva bez súhlasu prednostu oddelenia, č.j. 360 550. Rovnošata                     

a hodnostné označenie príslušníkov PSb NO, č.j. 360 601. Pokyny MNO 

k prepúšťaniu záložníkov prichádzajúcich z poľa, č.j. 360 711. Vydanie 

publikácie „Rok Pracovného zboru ministerstva národnej obrany“              

č.j. 361 029. Pokyny Správy Pracovného zboru na evidenciu robotníkov –  

Cigánov, č.j. 361 124. Obežník Predsedníctva vlády Slovenskej republiky 

k výstavbe železnice Strážske – Prešov, participácia pracovných oddielov 

MNO, č.j. 361 436, 361 558, 361 673. Pokyny MNO odvodným komisiám, 

č.j. 361 465. Zrušenie pracovného oddielu Zohor – Láb, č.j. 361 540. 

Zriadenie hudby pracovného zboru (dychové nástroje v Sabinove, 

sláčikové nástroje v Bratislave), č.j. 361 769. Pokyny MNO k spisovej 

rozluke odborných knižníc bývalých čs. vojenských ústavov, č.j. 362 114. 

Pokyny MNO k Výnosu ministerstva financií o odvádzaní dane z obratu  

pri dodávkach pre štátne podniky, č.j. 362 228. Zriadenie kultúrneho fondu 

PSb NO, č.j. 362 452. Zmena označenia hodností príslušníkov pracovného 

zboru, č.j. 362 592. Starostlivosť o rodiny gážistov, ktorí sú pridelení                     
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do poľa, č.j. 362 792. Vysvetlivky k zmluve medzi MNO a družstvom 

Moravod v Malackách (prideľovanie robotných oddielov), č.j. 362 796. 

Zrušenie článku 3. vecného vestníka č. 1, ročník III o dôstojníckych 

sluhoch, č.j. 363 732. Oznámenie o presťahovaní pracovného oddielu               

zo Spišského Štvrtka do Levoče, č.j. 363 794, 363 960, 364 128. Pokyny 

MNO odvodným komisiám o odvode brancov - športovcov pre ich 

zaradenie do Oddielu armádnych pretekárov, č.j. 363 866. Pokyny MNO 

k spisovej rozluke medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou,                

č.j. 364 159. Nariadenie MNO o zavedení jednotného názvu „Hospodársky 

pracovný oddiel“ pre všetky hospodárske statky Pracovného zboru,           

č.j. 364 216. Pokyny Správy pracovného zboru k predlžovaniu 

poľnohospodárskej dovolenky, č.j. 364 741. Stanovenie termínu odchodu 

transportu na stavbu mohyly v Mariupole, č.j. 365 120. Pokyny MNO 

k prídelu pozemkov pre frontových vojakov, č.j. 365 852. Premenovanie 

pracovného oddielu Svätý Jur na robotnícky oddiel Svätý Jur                         

od 1. 11. 1942, č.j. 365 888. Rozvrh výcviku nováčikov Západnej 

pracovnej skupiny, č.j. 365 982, 366 861. Zriadenie stravného gazdovstva 

v Bratislave, č.j. 373 829.  

 

Šk. č. 64, č.j. 360 077 – 373 974, 517 listov 

 

 

59 Hospodársko – ekonomické záležitosti 

Výmena ríšskych mariek za slovenské koruny. Zrušenie poplatku                      

za pridelenie na prácu, č.j. 360 010. Žiadosti o povolenie k zaúčtovaniu              

za dodaný materiál a vykonané služby. Individuálne žiadosti o zníženie 

poplatku za branca prideleného na prácu. Odvody z výnosu vojenských 

zátiší. Preplácanie účtov za liečenie vojenských osôb a ich príbuzných. 

Účty za stavbu mohýl v Sanoku a Lipovci,  č.j. 361 273.  

 

Šk. č. 64, č.j. 360 001 – 361 373, 380 listov 
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Likvidácia cestovných účtov. Účty za vojenské stavby. Úhrady honorárov 

za prednášky vo vojenských kurzoch. Úhrady poplatkov do kultúrneho 

fondu pracovného zboru. Úhrady fyzických a právnických osôb                        

za pridelených pracovníkov. Platby za práce vykonané pracovným zborom. 

Vyúčtovanie vojenských hospodárskych majetkov. Okrem toho písomnosti 

rovnakého charakteru  ako v škatuli č. 64. 

 

Šk. č.  65, č.j. 361 380 – 366 169, 792 listov  

 

Individuálne odpisy škôd spôsobené zbehnutím príslušníkov pracovného 

zboru. Znalecký prieskum pôdy na vojenskom hospodárskom majetku               

v Podturni a na letisku v Liptovskom Svätom Petre, č.j. 373 524.  

 

Okrem toho písomnosti rovnakého charakteru ako v škatuliach                      

č. 64 a č. 65. 

 

Šk. č. 66, č.j. 366 211 – 373 984, 832 listov             

 

 

60 Nehnuteľný majetok, predaj, vyvlastňovanie a výkup pozemkov                

pre potreby vojenskej správy  

Písomnosti týkajúce sa vyvlastňovania, predaja, kúpy, výmeny a prenájmu 

pozemkov v prospech Slovenskej republiky a vojenskej správy za účelom 

obrany štátu. Rozhodnutia súdov, zápisnice z vyvlastňovacích konaní, 

geometrické plány pozemkov, pozemkovo - knižničné výpisy, 

vyvlastňovacie súpisy. 

 

Šk. č. 67, č.j. 360 149 – 373 925, 410 listov 
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61 Intendančné záležitosti 

Písomnosti týkajúce sa zásobovania jednotlivých zložiek vojenskej správy 

materiálom všetkého druhu. Nákupy vnútorného zariadenia, dopravných 

prostriedkov, pracovného náradia do dielní pracovného zboru, nákup 

materiálu na opravu objektov a podobne.  

 

Šk. č. 67, č.j. 360 044 – 365 681, 502 listov 

Šk. č. 68, č.j. 365 702 – 373 976, 358 listov     

 

 

62 Stavebné záležitosti 

Písomnosti týkajúce sa stavebných a adaptačných prác na rôznych 

vojenských objektoch a vybraných civilných objektoch na Slovensku. Plán 

mestského divadla v Nitre, č.j. 360 569. Úprava podturnianskeho 

minerálneho prameňa, č.j. 365 418. Plán  a rozpočet opravy fary v Dolných 

Motešiciach, č.j. 366 757. 

 

Šk. č. 68, č.j. 365 193 – 367 647, 146 listov       

 

 

63 Výkazy o práci vykonanej Pracovným zborom národnej obrany 

Periodické hlásenia o výkonoch Pracovného zboru národnej obrany. 

Prehľady vykonanej práce v peniazoch. Hlásenia a šetrenie o nedostatkoch 

v pracovnom výkone. Periodické hlásenia o iniciatívnej činnosti PSb NO. 

 

Šk. č 69, č.j. 360 003 – 362 542, 846 listov 

Šk. č. 70, č.j. 362 651 – 364 280, 810 listov 

Šk. č. 71, č.j. 364 317 – 373 342, 837 listov 
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64 Vojenské školstvo a kurzy     

Oznámenia o termínoch rôznych kurzov pre príslušníkov pracovného 

zboru. Zoznamy frekventantov kurzov. Správy o priebehu kurzov.  

 

Šk. č 72, č.j. 360 034 – 373 704, 160 listov     

 

 

65 Riešenie židovskej problematiky v slovenskej brannej moci.                     

(VI. robotný prápor)  

Označenie Židov – príslušníkov pracovného zboru. Odosielanie Židov 

k pracovnému práporu do Čemerného. Označenie Židov - miešancov 

v osobných dokladoch. Odosielanie Židov a Cigánov do pracovného 

práporu v Čemernom. Židovské sviatky v roku 1942. Neprijímanie 

robotníkov – Židov do Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch. 

Oslobodenie od nosenia židovského označenia podľa vyhlášky                        

č. 492/1942. Sústreďovanie Židov do výcvikových táborov v Kamenici  

nad Cirochou. Ponechanie robotníkov Židov – lekárov v službách armády. 

Vianočné dovolenky pre pokrstených robotníkov – Židov. Šetrenie 

neprístojností v robotníckych útvaroch.  

 

Šk. č. 72, č.j. 360 037 – 367 579, 81 listov 

 

 

66 Zajatci     

Hlásenie o počte poľských zajatcov výcvikového tábora v Kamenici nad 

Cirochou.  

 

Šk. č. 72, č.j. 361 407 – 362 132, 8 listov 
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67 Doplňovanie osôb v pracovnej službe a zložkách ministerstva národnej 

obrany  

Individuálne premiestňovania. Výmena odvodných ročníkov. Menné 

zoznamy premiestňovaných remeselníkov. Prideľovanie pisárov. Služobné 

cesty gážistov. Doplňovanie poddôstojníkov z povolania. Prideľovanie 

personálu  pre novozriadené jednotky civilnej protileteckej obrany.  

 

Šk. č. 72, č.j. 360 004 – 362 – 675, 515 listov       

Šk. č 73, č.j. 362 706 – 366 410, 747 listov 

Šk. č. 74, č.j. 366 411 – 373 819 + 41 listov b. č., celkom 402 listov   

 

 

68 Personálne záležitosti       

Návrhy na individuálne i hromadné povyšovanie. Udeľovanie dovoleniek. 

Hlásenia o onemocnení. Žiadosti o prijatie za poddôstojníka slovenskej 

armády. Individuálne žiadosti vojenských osôb o premiestnenie. Uznesenia 

o nariadení vyšetrovania voči Židom zbehnutým z pracovných útvarov. 

Prídel pozemkov po Židoch pre frontových vojakov. 

 

Šk. č. 74, č.j. 360 051 – 362 383, 413 listov 

Šk. č. 75, č.j. 362 384 – 364 919, 571 listov 

Šk. č. 76, č.j. 364 920 – 373 796, 645 listov     

 

 

69 Stravovanie  

Písomnosti týkajúce sa stravovania rôznych útvarov pracovného zboru.     

 

Šk. č. 76, č.j. 360 416 – 373 955, 117 listov         
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70 Záležitosti kultúrneho a propagačného oddelenia MNO  

Písomnosti týkajúce sa propagačnej výstavy pri príležitosti ročného výročia 

existencie pracovného zboru. Periodické hlásenia o kultúrnej činnosti 

pracovného zboru. Periodické hlásenia o športovej činnosti pracovného 

zboru. Zriadenie lyžiarskeho strediska v Podolínci. Hlásenie                              

o vystúpeniach cigánskej hudby pracovného zboru v Slovenskom rozhlase.  

Písomnosti o príprave a predaji publikácie „Rok pracovného zboru“.  

 

Šk. č 77, č.j. 360 006 – 373 132, 371 listov 

 

 

71 Zdravotná služba 

Žiadosti o prídely zdravotného materiálu. Lekárska služba v pracovných 

útvaroch. Hlásenia o výsledkoch hygienických prehliadok. Založenie 

evidencie poľného zdravotného materiálu. Povolenie na prídel zubných 

protéz pracovníkom pracovných útvarov. Zriadenie pojazdnej zubnej 

ambulancie pracovného zboru. Hlásenia o hygienických závadách 

v pracovných útvaroch.    

 

Šk. č. 77, č.j. 360 056 – 367 678, 120 listov         

 

 

72 Duchovná služba  

Udelenie pracovného voľna pre evanjelikov augsburského vyznania na ich 

cirkevné sviatky v roku. Rozdeľovanie katolíckych a evanjelických 

modlitebných knižiek mužstvu pracovného zboru.      

 

Šk. č. 77, č.j. 361 959 – 366 128, 38 listov 
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73 Veterinárna služba     

Periodické hlásenia o zdravotnom a kondičnom stave koní v pracovných 

útvaroch. Hlásenia o odosielaní koní. Hlásenia  o onemocnení koní. Návrhy 

na vyradenie koní.  

 

Šk. č. 78, č.j. 360 019 – 373 623, 344 listov 

 

 

74 Vzorné hospodárstva a hospodárske majetky  

Písomnosti týkajúce sa centrálnej evidencie hospodárskych majetkov. 

Písomnosti riešiace celkový chod vzorových hospodárstiev. Nákup 

plemenného dobytku pre hospodárske majetky. Odpredaj dobytku 

z hospodárskych majetkov. Geologické vrty na hospodárstve v Podturni             

a v Liptovskom Svätom Jáne. Rozbor minerálneho prameňa v Podturni.  

 

Šk. č. 78, č.j. 360 319 – 373 643, 260 listov 

 

 

75 Pracovné rozkazy   

Pracovné rozkazy vydané brancom prezenčnej pracovnej služby, ktorí boli 

natrvalo pridelení na prácu.  

 

Šk. č. 79, č.j. 362 323 – 363 862, 182 listov   

 

 

76 Žiadosti brancov o pridelenie do poľa         

Individuálne žiadosti brancov Západnej pracovnej skupiny, ktorí sa 

prihlásili na konanie služby na fronte.       

 

Šk. č. 79, č.j. 360 360 – 365 801 + 19 listov b. č., celkom 545 listov   
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77 Žiadosti a rozhodnutia o sprostení od prezenčnej pracovnej služby           

a pridelenie na prácu    

 

Šk. č. 80, č.j. 360 023 – 360 284, 603 listov 

Šk. č. 81, č.j. 360 293 – 361 154, 619 listov   

Šk. č. 82, č.j. 361 175 – 362 593, 478 listov 

Šk. č. 83, č.j. 362 709 – 367 354, 482 listov 

 

 

78 Rôzne  

Riešenie anonymných sťažností. Vyšetrovanie náhlych úmrtí a zranení. 

Hlásenie o technických nedostatkoch v pracovných útvaroch. Pochvaly za 

prácu vykonanú pracovnými útvarmi. Situačné hlásenie o pohybe                       

a vykládke železničných vozňov s vojenským materiálom. Hlásenia                

o požiaroch. Výpisy z raportných kníh. Výpisy z raportnej knihy 

Vojenského rekreačného strediska Smrekovica. 

 

Šk. č. 83, č.j. 360 240 – 373 listov 

 

 
Spisy dôverné  

 

79 Organizačné záležitosti 

Premiestňovanie jednotlivých vojakov z pracovných útvarov. Pokyny 

k evidencii mužstva. Pokyny MNO k strážnym útvarom pracovného zboru, 

č.j. 380 018. Zriadenie zázemného veliteľstva pre potreby armády v poli, 

č.j. 380 240. Organizačné zmeny na MNO. Zriaďovanie a úprava 

slovenských ústredných cintorínov na dobytom území, č.j. 380 380,                

381 453. Zoznam letísk na Slovensku, č.j. 380 538. Zriadenie intendancie 

PSb MNO, č.j. 380 824, 380 904, 381 327. Nariadenie MNO o účasti 
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zástupcu vojenskej správy na odpredaji židovského majetku, č.j. 380 920. 

Zriadenie Vojenského osobného preukazu ako povinného úradného 

preukazu totožnosti pre dôstojníkov a rotmajstrov z povolania                             

a pre civilných zamestnancov vojenskej správy, č.j. 381 034, 381 052. 

Zriadenie Vojenskej invalidovne v Nitre, č.j. 381 204, 381 515. Pokyny 

MNO k nástupu nováčikov. Smernice pre výcvik nováčikov Pracovného 

zboru v roku 1942 – 1943, č.j. 381 596, 381 782. Nariadenie ministra 

národnej obrany o pridržaní mužstva pracovného zboru odvodného ročníka 

1940 v ďalšej činnej službe, č.j. 382 055. Smernice pre Vojenský žrebčinec 

v Horných Motešiciach, č.j. 383 220, 383 308. Smernice pre samostatných 

funkcionárov na vojenských majetkoch, č.j. 383 245.   

 

Šk. č. 84, č.j. 380 014 – 383 392, 592 listov 

 

 

80 Hospodársko – ekonomické záležitosti        

Úhrady rôznych poplatkov. Žiadosti vojakov a pracovných útvarov                   

o finančné dotácie. Pokyny vojenskej správy k zostave finančného 

rozpočtu na rok 1942, č.j. 380 057. Vyúčtovanie rôznych platieb 

vojenských gážistov. Výkazy o účtovnej správnosti služobných príjmov 

vojenských gážistov. Periodické zúčtovanie cestovných rozkazov 

vojenských gážistov. Smernice pre finančné hospodárenie hospodárskeho 

pracovného oddielu v Zamutove, č.j. 380 334. Žiadosti súkromných firiem 

o vyplatenie pohľadávok zo strany vojenskej správy. Hlásenia                              

o vykonaných hospodárskych previerkach vo vojenských a pracovných 

útvaroch. Rozpočet PSb MNO na rok 1943, č.j. 380 751. Dohody medzi 

vojenskou správou a súkromnými firmami o pridelení pracovníkov.  

 

Šk. č. 84, č.j. 380 049 – 383 372, 167 listov 
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81 Nehnuteľný majetok, predaj, vyvlastňovanie, výkup pozemkov    

Kúpa kaštieľa v Zamutove, č.j. 380 903. Prídely židovských majetkov               

do užívania vojenskej správy. Prídel pozemku pre rímsko – katolícku faru 

v Kamenici nad Cirochou, č.j. 381 326, 381 373, 381 534, 381 602. Prídel 

pôdy vyznamenaným frontovým vojakom. Vyvlastnenie nehnuteľnosti 

Hasprunka pre účely vojenskej správy, č.j. 381 674. Vyvlastňovanie 

pozemkov pre letisko Tri Duby, č.j. 381 810.  

 

Šk. č. 85, č.j. 380 903 – 383 312, 100 listov        

 

 

82 Intendančné záležitosti 

Nákup vnútorného zariadenia, pracovného náradia, výzbroje, výstroje                

a povozov pre potreby vojenských a pracovných útvarov. Zápisy                           

o intendančných prehliadkach v útvaroch. Zriaďovanie vojenských zátiší 

pri jednotlivých vojenských a pracovných útvaroch. Svojvoľná zmena 

rovnošaty v pracovnom útvare IV, č.j. 380 125. Materiál potrebný                  

na stavbu mohyly v Mariupoli, č.j. 381 472.  

 

Šk. č. 85, č.j. 380 062 – 383 382, 382 listov  

 

 

83 Stavebné záležitosti       

Prehľadný zoznam vojenských správ budov v roku 1942, č.j. 380 067. 

Hlásenia o novostavbách a stavebných úpravách vo vojenských objektoch.     

 

Šk. č. 85, č.j. 380 067 – 383 074, 222 listov  
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84 Výkazy o práci vykonanej pracovným zborom 

Periodické hlásenia o výkonoch pracovného zboru.  

 

Šk. č. 86, č.j. 380 040 – 382 130, 257 listov 

 

 

85 Vojenské školstvo a kurzy 

Oznámenia o termínoch vojenských kurzov a škôl. Menné zoznamy 

frekventantov. Správy o priebehu kurzov.  

 

Šk. č. 86, č.j. 380 063 – 382 065, 85 listov 

 

 

86 Riešenie židovskej problematiky v slovenskej brannej moci                   

(VI. robotný prápor) 

Hlásenia o incidentoch medzi robotníkmi - Židmi a civilnými osobami. 

Hlásenia o zadržaní zbehnutých robotníkov – Židov. Nariadenie                 

o zostrenom dozore robotníkov – Židov, č.j. 380 545. Nariadenie ministra 

národnej obrany o koncentrácii robotníkov – Židov v pracovnom tábore            

vo Svätom Jure, Zohore a Lábe, č.j. 380 588. Hlásenia o potulovaní 

robotníkov – Židov mimo pracovných táborov. Zákaz udeľovania 

dovoleniek robotníkom – Židom, č.j. 380 805. Nariadenie o predčasnom 

prepustení robotníkov – Židov z prezenčnej pracovnej služby za účelom 

vysťahovania, č.j. 381 180, 381 362.  

 

Šk. č. 86, č.j. 380 391 – 382 123, 79 listov 

 

 

87 Doplňovanie osôb 

Premiestňovanie gážistov. Výmena mužstva prezenčnej pracovnej služby. 
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Menné zoznamy pridelených pracovníkov. Odosielanie gážistov i vojakov 

prezenčnej vojenskej a pracovnej služby do poľa. Zápisy o odovzdaní                      

a preberaní funkcií. Výkazy prezenčných počtov. Zoznamy frekventantov 

vojenských škôl. Periodické hlásenia o početnom stave pracovného zboru. 

Hlásenia o služobných cestách gážistov.  

 

Šk. č. 87, č.j. 380 019 – 381 462, 793 listov 

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v predchádzajúcej škatuli. Zoznamy 

pracovníkov určených na stavbu mohyly v Mariupoli, č.j. 381 502,                

381 511, 381 544, 381 840. Číselný prehľad mužstva v zápolí                           

so špeciálnym občianskym povolaním, č.j. 382 030. 

 

Šk. č. 88, č.j. 381 466 – 383 912, 645 listov 

 

 

 

88 Personálie 

Návrhy na individuálne i hromadné povýšenie. Udeľovanie dovoleniek.  

Uznesenia  o  trestnom  stíhaní.   Rôzne  písomnosti o  individuálnych  

osobách  s výlučne osobným charakterom.   

 

Šk. č. 88, č.j. 380 033 – 383 303, 255 listov 

Šk. č. 89, č.j. 381 337 – 383 394, 182 listov 

 

 

89 Stravovanie  

Stanovenie denných dávok chleba v zázemí. Zabezpečenie stravy                     

pre stavebnú skupinu mohyly padlých slovenských vojakov v Sanoku. 

Odber strukovín z proviantných skladov. Nariadenie MNO o stravovaní 

mužstva. Povolenie pre prápor Zemplín, ktorý staval mohylu v Mariupoli 
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na odber stravy v nemeckých proviantných skladoch. Stanovenie cien 

vybraných potravín. Stravovanie civilných robotníkov vojenskej správy            

vo vojenskej kuchyni.  

 

Šk. č. 89, č.j. 380 313 – 380 044, 24 listov 

 

 

90 Kultúrna a propagačná činnosť 

Článok záložníka pracovnej služby do periodika Slovenské vojsko. 

Mesačný výkaz o kultúrnej činnosti v jednotlivých útvaroch pracovného 

zboru.  

 

Šk. č. 89, č.j. 380 156 a 381 813, 7 listov 

 

 

91 Zdravotná služba  

Zdravotné opatrenia pre mužstvo v Zamutove. Hlásenia o zostrených 

hygienických opatreniach v útvaroch Východnej pracovnej skupiny.   

 

Šk. č. 89, č.j. 380 060 – 380 250, 18 listov 

 

 

92 Duchovná služba 

Oprava textu v evanjelickej modlitebnej knižke Modlitby kresťanskej 

mládeže. Nariadenie o stiahnutí evanjelických modlitebných knižiek od 

príslušníkov slovenskej armády.  

 

Šk. č.  89, č.j. 381 062 – 381 360, 4 listy  
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93 Veterinárna služba 

Hlásenia o zdravotnom stave koní. Hlásenia o zdravotných prehliadkach 

koní. Nedostatočná kondícia koní. Menné zoznamy koní v jednotlivých 

útvaroch. 

 

Šk. č. 89, č.j. 380 151 – 382 103, 135 listov 

 

 

94 Hospodárske majetky    

Smernice pre hospodárenie na nájomnom veľkostatku pracovného zboru 

v Zamutove, č.j. 380 218. Písomnosti týkajúce sa hospodárenia                         

na jednotlivých statkoch. 

 

Šk. č. 90, č.j. 380 015 – 383 255, 27 listov     

 

 

95 Žiadosti vojakov o pridelenie do poľa  

Pokyny veliteľstva pracovného zboru k formovaniu útvarov 

z dobrovoľníkov hlásiacich sa do poľa. Menné zoznamy dobrovoľníkov            

do poľa. 

 

Šk. č. 90, č.j. 380 184 – 382 099, 18 listov 

 

 

96 Žiadosti vojakov v zálohe o sprostenie od činnej vojenskej služby 

v čase mobilizácie a vojny  

Individuálne žiadosti osôb.  

 

Šk. č. 90, č.j. 380 134 – 381 682, 22 listov  
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97 Rôzne 

Dotazy na aktuálne prevádzkové problémy v útvaroch pracovného zboru. 

Zápisnice o preberaní a odovzdávaní funkcií. Šetrenia disciplinárnych 

priestupkov. Neprístojnosti v správaní a výstroji príslušníkov slovenskej 

armády a pracovného zboru. Opilstvo medzi gážistami. Hlásenia                       

o zraneniach a samovraždách. Šetrenia krádeží. Situačné hlásenia                       

a hlásenia o transportoch. Sťažnosti mužstva i jednotlivcov na správanie 

nadriadených. Zoznamy príslušníkov Letky 13, ktorí spolupracovali 

s komunistami, č.j. 381 301. Hlásenia  o obrannej situácii jednotiek.  

 

Šk. č. 90, č.j. 380 047 – 383 238, 392 listov       

 

 

Spisy tajné 
 

98 Organizačné záležitosti    

Nariadenie Veliteľstva pracovného zboru o postavení dvoch pracovných 

poľných rôt, č.j. 385 013. Dodatok k nariadeniu o postavení dvoch 

pracovných poľných rôt, č.j. 385 014. Zimné ubytovanie Rýchlej divízie – 

usmernenie. Nariadenie Veliteľstva pracovného zboru o postavení troch 

poľných pracovných rôt, č.j. 385 035.  

 

Šk. č. 91, č.j. 385 013 – 385 035, 13 listov       
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ROK 1943 

 
Spisy obyčajné 

 

99 Organizačné záležitosti 

Smernice MNO k prezentácii nováčikov. Presťahovanie pracovnej roty 3 

do barakového tábora na Kuchajde, č.j. 460 249, 460 336. Smernice MNO 

k udeľovaniu bytov vo vojenských objektoch. Pokyny MNO k určeniu 

veliteľov pohyblivých jednotiek Civilnej protilietadlovej obrany,               

č.j. 460 958. Nariadenie MNO k úprave branného čísla, č.j. 461 130. 

Likvidácia pracovného oddielu Kuchyňa, č.j. 461 248. Pokyny MNO 

k návšteve Generálneho guvernéra  Dr. Franka v Bratislave, č.j. 461 308. 

Hlásenia o určení dozoru nad tvorníkmi v pracovných oddieloch,              

č.j. 461 355. Pokyny MNO k povyšovaniu mužstva v poli, č.j. 461 653, 

462 141. Pridelenie  Pracovnej roty 39 do Vojenského tatranského domova 

v Novom Smokovci, č.j. 461 734. Pokyny MNO k udeľovaniu poľných 

dovoleniek mužstva v zálohe, odvodný ročník 1940, č.j. 461 980. 

Odoslanie mužstva Pracovnej roty 8 k Pracovnej rote 3 v Bratislave,                

č.j. 462 048. Zriadenie škôlky na Kaleníku, č.j. 462 749. Zmena Výnosu 

MNO k hláseniu stavu živených v ochrannom pásme, č.j. 462 851. Pokyny 

MNO k prepusteniu Židov podliehajúcich pracovnej povinnosti                      

k 1. 6. 1943, č.j. 463 754. Zriadenie stavebno – stolárskej dielne v Pezinku, 

č.j. 463 803. Preradenie Cigánov z armády do VI. práporu PSb NO,              

č.j. 464 046, 464 870. Odovzdanie Svätoplukových kasární v Bratislave 

riaditeľstvu učňovských škôl,  č.j. 464 149, 465 776, 465 850. Ubytovanie 

detí zo severného Slovenska v barakovom tábore na Kuchajde,                  
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č.j. 464 434. Pokyny MNO k prepusteniu časti mužstva v zálohe odvodný 

ročník 1939 z činnej služby za brannej pohotovosti štátu pre finančnú stráž,               

č.j. 464 689. Pokyny MNO k prideľovaniu a premiestňovaniu osôb 

v zálohe, ktoré sú v činnej službe za brannej pohotovosti štátu, č.j. 464 690. 

Pokyny MNO k organizácii vojenských transportov odchádzajúcich            

do poľa, č.j. 464 753. Zrušenie starej vojenskej vlečky v Kuchyni,                  

č.j. 465 112. Zriadenie Vojenského kúpeľného ústavu na Sliači,                

č.j. 465 316. Sťahovanie Slovenského leteckého zboru do Svätoplukových 

kasární v Bratislave, č.j. 465 626. Pokyny MNO k udeľovaniu 

poľnohospodárskych dovoleniek mužstva odvodného ročníka 1939 a 1940, 

č.j. 465 633. Revízia projektu zväčšenia a meliorácie letiska vo Vajnoroch, 

č.j. 465 812. Smernice MNO pre poriadkové, bezpečnostné a pomocné 

pohyblivé jednotky Civilnej protilietadlovej obrany, č.j. 466 771. 

Zakúpenie veľkostatku v Diviackej Novej Vsi vojenskou správou,              

č.j. 466 777. Pokyny veliteľa PSb NO na vypracovanie smerníc pre výcvik 

nováčikov, č.j. 467 176.  Zápisnica o odoslaní slovenských tvorníkov 

z nemeckých leteckých kasární v dôsledku zlého zaobchádzania,              

č.j. 467 178, 469 034. Presun mužstva prideleného k obrane proti lietadlám 

z ochranného pásma do Trnavy, č.j. 467 245. Zriadenie pracovného oddielu 

určeného na výstavbu budov na Muráni pre cára Ferdinanda, č.j. 467 252. 

Návrh smerníc pre výcvik nováčikov PSb NO, č.j. 467 430. Zavedenie 

„bielo-modrých“ preukazov pre dôstojníkov a mužstvo cestujúce k poľným 

jednotkám, č.j. 467 575, 482 171. Smernice ohľadne likvidácie pracovného 

oddielu Nový dvor – Kuchyňa, č.j. 467 759. Slovenský vzor Knižky                  

o brannom pomere dôstojníkov a mužstva, č.j. 467 804. Návrh smerníc 

MNO ohľadne povyšovania mužstva PSb NO, č.j. 467 919. Ubytovanie 

mužstva 1. pracovnej roty na Železnej studienke a Kamzíku, č.j. 467 993. 

Pokyny MNO k udeľovaniu poľnohospodárskych dovoleniek  mužstva 

odvodného ročníka 1941, č.j. 468 276. Presťahovanie Veliteľstva PSb NO 

z Hurbanových kasární do Svätoplukových kasární, č.j. 468 874. Program 

výcviku nováčikov Pracovného práporu 6 v Čemernom, č.j. 469 175. 
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Dohoda medzi ministerstvom dopravy  a MNO o používaní železničnej 

trate Horná Štubňa – Sklené, č.j. 469 221. Pokyny MNO k prepúšťaniu 

mužstva nástupného ročníka 1940 z činnej vojenskej služby za brannej 

pohotovosti štátu pre žandárstvo, uniformovanú policajnú stráž a finančnú 

stráž, č.j. 469 377. Pokyny MNO na predkladanie periodických hlásení            

o vykonanej práci, č.j. 469 550. Postavenie pohotovostného pracovného 

oddielu pre prezidentský palác, č.j. 469 652. Týždenný program výcviku 

nováčikov Pracovného práporu 6 v Čemernom, č.j. 470 090. Pokyny MNO 

na výstavbu krytov proti lietadlám vo vojenských posádkach, č.j. 470 145. 

Pokyny MNO na dodatočné povolávanie do prezenčnej služby,                   

č.j. 470 645. Zriadenie samostatných  hospodárskych správ na Vojenských 

hospodárskych majetkoch v Zamutove a Podturni, č.j. 480 061. Dohoda 

medzi MNO a Hlavným veliteľstvom Slovenskej pracovnej služby                      

o liečení príslušníkov mužstva Slovenskej pracovnej služby vo vojenských 

nemocniciach a vojenských liečebných a kúpeľných ústavoch, č.j. 480 704. 

Pokyny MNO na odber materiálov pre PSb NO, č.j. 482 270. Domáci 

poriadok pre Vojenský tatranský domov v Novom Smokovci, č.j. 483 414. 

Odpis zápisnice zo schôdze Obilnej spoločnosti pre Slovensko zvolenej              

za účelom zaistenia sena a slamy pre armádu, č.j. 483 424. Oznámenie              

o nariadení predsedníctva vlády o zriadení Komisie pre usmerňovanie 

investícií, č.j. 484 577. Rozvrh zamestnania ašpirantov PSb NO                        

od 8. februára do 17. mája 1943, bez č.j.  

 

Šk. č. 91, č.j. 460 179 – 485 359, počet listov 443 

 

 

100 Hospodársko – ekonomické záležitosti 

Účet za stavebný materiál na Výcvikové stredisko psov na Šinvégu. 

Periodické mesačné hlásenia  čistého zisku za jednotlivé vojenské zátišia. 

Preplácanie účtov za tovary dodané pre potreby armády a pracovného 

zboru. Periodické mesačné účty za  práce vykonané slovenskými tvorníkmi 
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v súkromných firmách. Preplácanie účtov za škody spôsobené                         

na poľnohospodárskych plodinách. Ponuky súkromných firiem na 

vykonanie prác alebo dodávky tovarov pre slovenskú armádu. Objednávky 

tovarov pre potreby armády a pracovného zboru. Žiadosti a účty na 

preplácanie súkromných pozemkov vyvlastnených slovenskou armádou. 

úhrady súkromných pozemkov vyvlastnených vojenskou správou. 

Povolenia na odpis škôd spôsobených dezerciou.  

 

Šk. č. 92, č.j. 460 246 – 465 207, 819 listov 

 

Príspevok vojenského zátišia zborového automobilového parku na kultúrny 

fond. Prenájom ružomberského kameňolomu Veliteľstvom PSb NO. 

Objednávky tovarov a materiálu pre potreby PSb NO. Účty za preplácanie 

tovarov a materiálu. Periodické mesačné účty za práce vykonané 

slovenskými tvorníkmi v súkromných firmách. Urgencie súkromných 

firiem na zaplatenie účtov za dodaný tovar. Príspevky vojenských zátiší pre 

kultúrny fond. Účty za liečenie a lekárske ošetrenia. Mesačné vyúčtovania 

vojenských hospodárskych majetkov.  

 

Šk. č. 93, č.j. 465 212 – 480 291, 824 listov 

 

Tretia štátna dobročinná lotéria v prospech Ústavnej starostlivosti                       

o úchylnú mládež. Kvóty Najvyššieho úradu pre zásobovanie Slovenska na 

nedostatkový tovar určený armáde. Zoznam všetkých bytov posádkového 

veliteľstva a posádkovej správy. Okrem toho spisy rovnakého charakteru 

ako v predchádzajúcich dvoch škatuliach.          

 

Šk. č. 94, č.j. 480 373 – 482 220, 845 listov 

Šk. č. 95, č.j. 482 231 – 483 379, 857 listov  

Šk. č. 96, č.j. 483 380 – 484 198, 821 listov 

Šk. č. 97, č.j. 484 201 – 485 093, 827 listov 
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Šk. č. 98, č.j. 485 109 – 485 386, 255 listov 

 

 

101 Nehnuteľný majetok 

Pokyny a stanovisko veliteľstva PSb NO k prednostnému prídelu židovskej 

pôdy vyznamenaným frontovým bojovníkom. Uznesenie o vyvlastňovaní 

súkromných pozemkov pre potreby armády. Súpisy osôb, ktorým sa 

hromadne vyvlastňovali pozemky v jednotlivých lokalitách. Prideľovanie 

náhradných pozemkov za vyvlastnené pozemky. Vyvlastňovacie súpisy. 

Geometrické a polohopisné plány pozemkov. Zápisy o rekognoskácii 

pozemkov. Evidencia o vojenských hospodárskych majetkoch a liečebných 

ústavoch. Kaštieľ bulharského cára v Muránskej Huti na Slovensku – 

prevzatie MNO a ministerstvom hospodárstva, č.j. 462 054. Prenájom 

bytov  vo vlastníctve vojenskej správy. 

 

Šk. č. 98, č.j. 460 008 – 463 976, 575 listov 

Šk. č. 99, č.j. 463 980 – 484 442, 739 listov 

 

 

 

102 Intendančné záležitosti 

Zásobovanie pracovných útvarov intendančným materiálom. Objednávky  

a požiadavky jednotlivých útvarov na rôzne druhy materiálu. Objednávky 

na tovar vyrábaný v dielňach pracovných útvarov. Požiadavky                         

na pridelenie auta. Mesačné výkazy o spotrebe pohonných hmôt. Hlásenie  

o výrobe „vzorných“ skríň pre potreby armády. Požiadavky na materiál 

potrebný pri výstavbe rôznych vojenských zariadení. Zoznamy náčinia                

a náradia v dielňach pracovných útvarov. Požiadavky na výmenu 

poškodených odevov a posteľnej bielizne. Výroba nábytku do hosťovských 

izieb vo vojenskom rekreačnom stredisku na Železnej studienke. Výroba 

prúteného nábytku pre generála Čatloša. Úprava hrobov padlých 
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dôstojníkov, č.j. 462 262. Kúpa zariadenia pre správcu Vojenského 

hospodárskeho majetku Podtureň zo židovských majetkov, č.j. 465 857. 

Zhotovenie nábytku pre Vojenský tatranský domov v Novom Smokovci. 

 

Šk. č. 100, č.j. 460 041 – 483 318, 710 listov    

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v predchádzajúcej škatuli, 

predovšetkým objednávky na stavebný, výstrojový a správkový materiál 

pre pracovné útvary.  

 

Šk. č. 101, č.j. 483 335 – 485 387, 411 listov    

 

103 Stavebné záležitosti           

Ukončenie práce na stavbe vlečky Kuchyňa – Nový Dvor. Oznámenia               

o stave rôznych vojenských objektov. Objednávky na kúpu a stavbu 

prenosných barákov v armáde. Výstavba vojenských letísk. Výkresová 

dokumentácia k rôznym vojenským objektom. Výstavba vojenských 

železničných prípojok. Výstavba vojenských služobných obytných  domov.  

Stavba mohyly v Mariupoli, č.j. 461 767. Výstavba a oprava ciest. 

Písomnosti týkajúce sa zameriavania objektov. Výstavba tunela 

v Bratislave, č.j. 467 386.  

 

Šk. č. 102, č.j. 470 034 – 484 435, 649 listov   

 

 

104 Výkazy o práci vykonanej pracovným zborom 

Periodické hlásenia o práci vykonanej v pracovných útvaroch                           

a vo vojenských útvaroch, v ktorých boli pridelení tvorníci.  

 

Šk. č. 103, č.j. 460 044 – 463 580, 841 listov 

Šk. č. 104, č.j. 463 586 – 470 506, 772 listov 
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Šk. č. 105, č.j. 470 646 – 485 116, 160 listov 

 

105 Vojenské školstvo a kurzy 

Rozvrh teoretického a praktického výcviku frekventantov poddôstojníckej 

školy Západnej pracovnej skupiny v Nitre. Oznámenia o termínoch 

vojenských kurzov. Žiadosti o zaradenie do kurzov. Menné zoznamy 

frekventantov kurzov. Oznámenie o zriadení poddôstojníckej školy                   

PSb NO v Pezinku a v Podolinci, č.j. 468 942. Program poddôstojníckej 

školy PSb NO v Pezinku, č.j. 469 611.  

 

Šk. č. 105, č.j. 460 287 – 481 496, 82 listov 

 

 

106 Riešenie židovskej problematiky v slovenskej brannej moci  

Zoznam robotníkov - Židov pridelených do Vojenského stavebného dozoru 

a Pracovného oddielu v Liptovskom Svätom Petre, č.j. 460 585. Menný 

zoznam prezenčne slúžiacich robotníkov - Židov, č.j. 460 634. Individuálne 

návrhy na ponechanie robotníkov - Židov v službách armády. Individuálne 

žiadosti Židov o premiestnenie do pracovných práporov, č.j. 460 923. 

Zoznamy pokrstených Židov o ponechanie v armáde. Individuálne žiadosti 

Židov o premiestnenie do árijských práporov. Menný zoznam pokrstených 

robotníkov - Židov, č.j. 462 817. Prepustenie robotníkov - Cigánov                      

do pomeru mimo činnú službu, č.j. 469 674. Zoznam robotníkov - Židov, 

ktorých PSb NO navrhuje ponechať v brannej moci ako civilných 

zamestnancov, b. č., 18 listov. Smernice Veliteľstva PSb NO na úpravu 

práce v pracovnom oddieli v Liptovskom Svätom Petre, b. č., 1 list. 

 

Šk. č. 105, č.j. 460 585 – 484 888 + 2 spisy b. č., 240 listov 
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107 Doplňovanie osôb 

Individuálne pridelenia tvorníkov a vojakov prezenčnej vojenskej služby. 

Hromadné prideľovania. Služobné cesty gážistov. Premiestňovanie osôb 

v rámci pracovných a vojenských útvarov. Zoznam hudobníkov 

premiestnených do V. pracovného práporu, č.j. 461 081. Periodické 

hlásenia o stave živených v útvaroch nachádzajúcich sa v ochrannom 

pásme. Tvorníci pre novozriadené pohyblivé jednotky Civilnej 

protilietadlovej obrany, č.j. 461 262, 461 973.  Menné zoznamy 

remeselníkov v pracovných útvaroch.  

 

Šk. č. 106, č.j. 460 086 – 464 113, 805 listov                  

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v predchádzajúcej škatuli. Okrem 

toho zoznam remeselníkov pridelených na zapracovanie do leteckých 

tovární v Nemecku, č.j. 464 556. Pridelenie tvorníkov Štátnemu 

archeologickému ústavu na výskum v Skalici, č.j. 467 396, 467 416. 

Menné zoznamy poddôstojníkov – kmeňových príslušníkov pracovných 

práporov, č.j. 467 954, 468 090. 

 

Šk. č. 107, č.j. 464 130 – 468 689, 654 listov 

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v škatuliach 106 a 107. Okrem toho 

menné zoznamy poddôstojníkov – kmeňových príslušníkov pracovných 

práporov, č.j. 468 749, 469 887, 470 018. Pracovné mužstvo pridelené 

k stavbe tunela pod Bratislavským hradom, č.j. 469 594, 469 596. Hlásenia 

o zmenách kmeňových počtov v pracovných útvaroch.  

 

Šk. č. 108, č.j. 468 693 – 470 520, 646 listov                        
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108 Personálie 

Uznesenia vojenského prokurátora o zavedení vyšetrovania voči 

zbehnutým individuálnym osobám. Zatýkacie rozkazy na individuálne 

osoby. Zoznamy vyznamenaných a povyšovaných vojakov. Predvolania na 

súd v svedeckých záležitostiach. Iné písomnosti osobného charakteru – 

žiadosti o preloženie, zvýšenie stravovacích príspevkov, preplatenie 

liečebných pobytov rodinných príslušníkov, dovolenky, žiadosti                         

o prekročenie hraníc, pochvalné uznania  a podobne.      

 

Šk. č 109, č.j. 460 091 – 462 071, 367 listov 

Šk. č. 110, č.j. 462 130 – 464 957, 603 listov 

Šk. č. 111, č.j. 466 074 – 469 174, 687 listov 

Šk. č. 112, č.j. 469 181 – 485 316, 364 listov  

 

 

109 Stravovanie    

Žiadosti o zvýšenie stravného pre pracovné útvary. Žiadosti civilných osôb 

na odber stravy vo vojenských útvaroch. Prídely potravín pre vojenské                

a pracovné útvary od Najvyššieho úradu pre zásobovanie. Riešenie 

stravných záležitostí vo vojenských kúpeľných ústavoch. Písomnosti 

týkajúce sa rôznych závad v stravovaní v jednotlivých útvaroch. 

 

Šk. č. 112, č.j. 409 991 – 485 301, 290 listov 

 

 

110 Kultúrno – propagačná činnosť 

Hlásenia o kultúrno – výchovnej činnosti v pracovných útvaroch.                      

III. armádne lyžiarske preteky vo Vysokých Tatrách, č.j. 460 147, 460 256, 

460 272, 460 289, 460 359, 460 438, 460 655, 460 722, 460 496. 

Oznámenia vojenských zátiší o poukázaní alikvótnych finančných čiastok 
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pre kultúrny fond. Zriaďovanie knižníc v pracovných útvaroch. Výstava          

o činnosti PSb NO vo Vojenskom múzeu, č.j. 401 450. Text „Pochodu 

tvorníkov“ PSb NO, č.j. 462 085, 462 647, 463 494. Odchod frontového 

divadla do poľa, č.j. 465 254. Zoznamy kníh v knižniciach pracovných 

útvarov. Organizácia a kompetencie Športovej styčnej komisie a Oddielu 

armádnych pretekárov, č.j. 469 132. Článok o činnosti tvorníkov v poli 

zaslaný na uverejnenie do časopisu Stráž vlasti, č.j. 469 754. 

 

Šk. č. 113, č.j. 460 128 – 470 541, 375 listov   

 

 

111 Zdravotná služba 

Výkazy o očkovaní v pracovných útvaroch. Zákazy armádneho hygienika  

o udeľovaní dovoleniek do infikovaných oblastí. Súpisy zdravotníckeho 

materiálu na jednotlivých ošetrovniach.  Žiadanky na prídel zdravotníckeho 

materiálu. Epidémia škvrnitého týfu na Kaleníku, č.j. 464 162, 464 534. 

Pojazdná zubná ambulancia PSb NO, č.j. 464 568 

 

Šk. č. 113, č.j. 460 154 – 484 182, 199 listov  

 

 

112 Duchovná služba 

Zoznam najvýznamnejších gréckokatolíckych sviatkov v roku 1943. 

Udelenie pracovného voľna osobám evanjelickej cirkvi augšburského 

vyznania na Veľký piatok v roku 1943. Udelenie pracovného voľna  

individuálnym osobám v deň cirkevného sviatku, prípadne pri udelení 

krstu. Kultúrno – náboženská činnosť v Mokradi. Odmena za vykonanie 

evanjelických  služieb božích v Podolínci.  

 

Šk. č. 113, č.j. 460 219 – 480 348, 22 listov               
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113 Veterinárna služba 

Periodické mesačné hlásenia o zdravotnom a početnom stave koní 

v pracovných útvaroch. Menné prehľady koní v jednotlivých pracovných 

útvaroch. Záznamy o komisionálnych prehliadkach, pretrieďovaní                        

a preraďovaní koní. Hlásenia o zranení alebo uhynutí koňa. Prehľad 

vojenských koní pridelených do PSb NO, č.j. 462 950. Zoznamy koní, 

ktoré zanechala slovenská armáda v Dnepropetrovsku nemeckým úradom, 

č.j. 463 637. Zoznamy veterinárneho materiálu vo Vojenskom žrebčíne 

v Horných Motešiciach.  

 

Šk. č. 114, č.j. 460 125 – 483 566 + 1 spis b. č., 408 listov 

 

 

114 Hospodárske majetky  

Výkrm ošípaných a prídel kŕmnikov pre gážistov MNO. Určenie dátumu 

zakáľačiek vo vojenských hospodárskych majetkoch. Rozbor pôdy                       

a minerálnej vody vo Vojenskom hospodárskom majetku v Podturni. 

Prístavby vo vojenských hospodárskych majetkoch. Zriadenie záhradného 

gazdovstva pri Veliteľstve PSb NO,  č.j. 463 675. Písomnosti ohľadne 

hospodárenia a riešenia nezrovnalostí v hospodárení vojenských 

hospodárskych majetkov. Odkúpenie kaštieľa v Zamutove, č.j. 466 392.  

Návšteva prezidenta Slovenskej republiky v Zamutove, č.j. 466 717. 

Úprava miezd civilných zamestnancov vo Vojenskom hospodárskom 

majetku Podtureň. Periodické mesačné hlásenia o hospodárení                         

vo vojenských hospodárskych majetkoch. Zriadenie chovu angorských 

králikov vo Vojenskom hospodárskom majetku Podtureň. Žiadosti                     

o povolenie nákupu dobytka vo vojenských hospodárskych majetkoch. 

Ponechanie bývalých židovských majiteľov ako zamestnancov                       

vo Vojenskom hospodárskom majetku Podtureň, č.j. 484 295. Pracovné 
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zmluvy so zamestnancami vojenských hospodárskych majetkov. Rôzne iné 

písomnosti týkajúce sa celkovej prevádzky jednotlivých vojenských 

hospodárskych majetkov.      

 

Šk. č. 114, č.j. 460 221 – 485 297, 437 listov  

 

 

115 Žiadosti vojakov o pridelenie do poľa 

Individuálne žiadosti vojakov prezenčnej služby o zaradenie do poľa. 

 

Šk. č. 115, č.j. 460 127 a 462 884, 7 listov 

 

 

116 Žiadosti o sprostenie od činnej vojenskej služby, žiadosti o udelenie 

poľnej dovolenky a žiadosti o pridelenie na prácu. 

Individuálne žiadosti osôb. 

 

Šk. č. 115, č.j. 466 414 – 470 039, 515 listov  

 

 

117 Rôzne 

Výpisy z raportných kníh. Písomnosti riešiace rôzne priestupky, napríklad 

závady vo výstroji, oneskorený nástup do služby, neprístojné správanie 

vojakov v hromadných dopravných prostriedkoch. Hlásenia o uložení 

trestu. Zápisy o prehliadkach jednotlivých útvarov. Zápisy o zranení, úmrtí 

príslušníkov pracovných útvarov. Situačné  hlásenia o pohybe vojenských 

vozňov na území Slovenska.  

 

Šk. č. 116, č.j. 460 093 – 485 347 + 27 listov b. č., 550 listov 
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Spisy dôverné 

 

118 Organizačné záležitosti 

Materiálny rozkaz MNO č. 7 pre zložky Vojenskej správy, č.j. 500 009. 

Pokyny MNO k povolaniu brancov dňa 11. 1. 1943, č.j. 500 020. 

Organizácia a administratívne rozdelenie MNO, č.j. 500 081, 500 159. 

Pokyny MNO k preloženiu mužstva pracovnej služby odvodného ročníka 

1940 do prvej zálohy, č.j. 500 105. Zmena v transportoch mužstva 

odchádzajúceho do leteckých tovární v Nemecku, č.j. 500 209. Pokyny 

na odchod transportov od Východnej pracovnej skupiny do leteckých 

tovární v Nemecku, č.j. 500 336. Prepustenie časti priestorov 

Svätoplukových kasární v Bratislave ministerstvu školstva a národnej 

osvety, č.j. 500 603, 505 731. Smernica MNO k aktivovaniu vojensko - 

železničnej polície, č.j. 500 718. Nariadenie o premiestnení I. pracovného 

práporu z Modry do Pezinka, č.j. 500 728, 500 781, 501 115, 502 545. 

Pokyny ministra národnej obrany k prepusteniu Židov zo zväzku 

slovenskej armády, č.j. 500 791. Zriadenie Veliteľstva brannej výchovy              

so sídlom v Banskej Bystrici, č.j. 55 975, 501 020. Obmedzenie činnosti 

vojensko – železničnej polície, č.j. 501 058. Premiestnenie Západnej 

pracovnej skupiny do Nitry a II. pracovného práporu do Kremnice,                  

č.j. 501 158. Pokyny MNO k prepúšťaniu brancov nástupného ročníka 

1939 z činnej služby, č.j. 501 103, 501 549. Návrh na zriadenie sekcie 

zdravotnej správy pri Veliteľstve PSb NO, č.j. 501 238. Zriadenie 

intendancie pri Veliteľstve vzdušných zbraní, č.j. 501 547. Zriadenie 

Vozatajskej kolóny pracovného zboru 2 na Mokradi, č.j. 501 563, 501 638. 

Pokyny MNO k uvoľneniu mužstva pre Handlovské uhoľné bane,                     

č.j. 501 579. Aktivovanie Staničného veliteľstva v Brest – Litovsku,                 

č.j. 501 399. Doplnok k  nariadeniu MNO o pôsobnosti Doplňovacích 

okresných veliteľstiev, č.j. 501 421. Ustanovenie Záchytného strediska 

Žilina pre poľnú jednotku, č.j. 501 626. Pripomienky k vysťahovaniu                  
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I. pracovného práporu z Nitry do Pezinka, č.j. 501 695. Reorganizácia             

PSb NO, zrušenie pracovných skupín, zriadenie pracovných práporov,                   

č.j. 501 918, 502 000, 502 333, 502 334, 506 224. Určenie veliteľov 

slovenských pracovných jednotiek odoslaných do štyroch leteckých tovární 

v Nemecku, stanovenie pracovných podmienok, č.j. 501 996. Likvidácia 

jednotiek brigády proti lietadlám, č.j. 501 962. Pokyny MNO na budovanie 

úkrytov pri  vojenských objektoch, č.j. 501 972. Situačné hlásenie o stave 

slovenskej protileteckej brigády, č.j. 501 973. Osnova výcviku nováčikov 

odvodného ročníka 1943, č.j. 502 036, 502 245. Zastavenie činnosti 

Vojenského kúpeľného ústavu Sliač, č.j. 502 301. Zriadenie pracovných 

inšpektorov Veliteľstva PSb NO, č.j. 502 402. Pokyny k odoslaniu mužstva 

PSb NO z nemeckých leteckých tovární na Slovensko, č.j. 502 470,                  

502 798. Organizácia a dislokácia oblastných inšpektorátov PSb NO,               

č.j. 502 603, 502 773. Zriadenie Lietajúcej komisie PSb NO, č.j 502 847. 

Zriadenie vojnového kárneho výboru, č.j. 502 920. Zrušenie zamýšľaného 

premiestenia Leteckého pluku z Trenčianskych Biskupíc do Nitry,                  

č.j. 505 192.  

 

Šk. č. 117, č.j. 500 009 – 505 192, 685 listov 

 

Návrh osnovy Organizačného štatútu vojenských hospodárskych majetkov, 

č.j. 505 273, 506 000. Nariadenie MNO o zrušení Inšpektorátu brannej 

moci, č.j. 500 552. Zriadenie pracovného oddielu v Trenčianskych 

Biskupiciach, č.j. 506 096. Reorganizácia PSb NO, č.j. 506 224. Odsun               

a rozdelenie pracovnej roty 44 z Mokrade, č.j. 506 383.  

 

Inventárna jednotka 118 obsahuje okrem uvedených dokumentov aj 

písomnosti v podobe organizačných pokynov k zasielaniu rôznych výkazov 

týkajúcich sa evidencie mužstva, jeho povyšovania, odosielania 

pracovných útvarov a podobne. 
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Šk. č. 118, č.j. 505 273 – 506 383, 180 listov 

 

 

119 Hospodársko – ekonomické záležitosti 

Urgencia platieb od firmy „Moravod“ za prácu vykonanú príslušníkmi  

PSb NO. Zmluvy so súkromnými firmami ohľadne prác, ktoré majú 

vykonávať príslušníci PSb NO. Likvidácia pôžitkov vojenských gážistov. 

Urgencie hospodárskej správy na dodávky objednaných tovarov                         

a materiálu pre potreby armády. Objednávky armády  na dodávky tovarov, 

materiálu a surovín Najvyššiemu úradu zásobovania Slovenskej republiky.  

Založenie fondu na nákup strojov a náčinia pre PSb NO, č.j. 501 926. 

Pokyny na uzatváranie zmlúv medzi rezortom obrany a súkromnými 

firmami o práci príslušníkov PSb NO, č.j. 502 214. Finančné záležitosti 

týkajúce sa vojenských hospodárskych majetkov. Pokyny Hospodárskeho 

úradu PSb NO a MNO na preplácanie a prevod úspor slovenských 

tvorníkov z Nemecka, č.j. 502 771. Pokyny k finančnému rozpočtu na rok 

1944. Naturálne pôžitky a rodinné sustentácie vojenských gážistov                   

a zamestnancov vojenských hospodárskych majetkov.  Nálezy o náhrade 

škody spôsobenej individuálnymi osobami. Žiadosti vojenských                       

a pracovných útvarov o zriadenie šekových účtov. Vyúčtovania cestovných 

rozkazov. Mesačné uzávierky vojenských hospodárskych majetkov. 

 

Šk. č. 118, č.j. 500 146 – 506 698, 647 listov 

 

 

120 Nehnuteľný majetok  

Písomnosti týkajúce sa vyvlastňovania nehnuteľností pre účely obrany 

štátu. Výpisy z katastrov, oznámenia o vyvlastňovacích konaniach, 

prideľovanie náhradných pozemkov a podobne.  

 

Šk. č. 119, č.j. 500 123 – 505 942, 72 listov 
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121 Intendančné záležitosti 

Písomnosti týkajúce sa zásobovania jednotlivých zložiek armády 

intendančným materiálom všetkého druhu. Žiadanky na materiál. Hlásenia 

o nedostatkoch v evidovanom materiáli. Výkazy automobilových 

pohonných hmôt. Hlásenia o stave materiálu v armádnych skladoch. 

Šk. č. 119, č.j. 500 018 – 506 360, 569 listov  

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v škatuli č. 119, ďalej výkazy  

materiálu odovzdaného zlikvidovaným oddielom „Zemplín 2“ v Mariupoli 

nemeckej brannej moci.  

 

Šk. č 120, č.j. 506 377 – 506 660 + 5 listov b. č.,  226 listov 

 

 

122 Stavebné záležitosti 

Písomnosti týkajúce sa stavebných a adaptačných prác na rôznych 

vojenských objektoch. 

 

Šk. č. 120, č.j. 500 043 – 506 383, 238 listov 

 

 

123 Výkazy o práci vykonanej pracovným zborom  

Týždenné periodické hlásenia PSb NO. Prehľady vykonanej práce. 

Hlásenia o nedostatkoch v pracovnom výkone. Iné periodické hlásenia               

o iniciatívnej činnosti PSb NO. Hlásenia o počte mužstva v pracovných 

útvaroch podľa profesií.   

 

Šk. č. 121, č.j. 500 012 – 502 229, 690 listov 

Šk. č. 122, č.j. 502 230 – 502 807, 679 listov 
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124 Vojenské školstvo a kurzy 

Programy zamestnania a výučby vo vojenských kurzoch a školách.  

Organizačné pokyny zriaďovateľov škôl a kurzov k ich prevádzke. Menné  

zoznamy frekventantov a absolventov.  

 

Šk. č. 123, č.j. 421 720 – 505 582, 249 listov   

 

 

125 Riešenie židovskej problematiky v slovenskej brannej moci 

Žiadosti robotníkov – Židov o premiestnenie k árijskému práporu                   

na základe doložených krstných listov, č.j. 500 179. Zoznam robotníkov 

Židov, ktorí boli ponechaní v brannej moci ako civilní zamestnanci,                

č.j. 500 669. Individuálne žiadosti Židov o pridelenie alebo ponechanie 

v konkrétnych útvaroch. Nariadenie MNO o prepustení robotníkov – Židov 

z brannej povinnosti, č.j. 500 877. Pokyny k prepusteniu robotníkov – 

Židov z pracovnej povinnosti, č.j. 500 881. Menný zoznam robotníkov – 

Židov ponechaných pre potreby PSb NO, č.j. 500 926. Menný zoznam 

robotníkov – Židov, ktorí boli ponechaní v PSb NO, č.j. 500 903. Pokyny 

ministerstva vnútra na odsun Židov do Pracovného tábora v Novákoch,                 

č.j. 501 082. Zákaz prideľovania Cigánov a židovských miešancov 

do útvarov obrany proti lietadlám., č.j. 501 594. Individuálne pridelenia 

robotníkov – Židov do pracovných útvarov. Menný zoznam Židov 

oslobodených od nosenia židovského označenia, č.j. 501 950. Pokus                  

o vzburu príslušníkov VI. pracovného práporu, č.j. 502 059. Pokračovania 

o náhrade škôd spôsobených zbehnutím robotníkov – Židov.  

 

Šk. č. 123, č.j. 500 179 – 506 634, 232 listov + 5 listov b. č.  
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126 Doplňovanie osôb 

Periodické výkazy prezenčného počtu osôb v zápolí. Početný prehľad 

pracovných práporov k 30. 12. 1942, č.j. 500 019. Číselné výkazy mužstva 

podľa občianskych povolaní. Zmeny v zadeľovaní gážistov. Početné stavy 

transportov slovenských tvorníkov určených do Nemecka s odchodom 

v januári 1943, č.j. 500 038. Menné zoznamy dôstojníkov a poddôstojníkov 

v jednotlivých vojenských a pracovných útvaroch. Individuálne 

rozmiestňovanie a prideľovanie osôb. Výkazy počtu osôb v poli podľa 

zbraní. Výmeny osôb z poľa. Zoznamy mužstva IV. transportu                        

do leteckých tovární v Nemecku, č.j. 500 420. Periodické hlásenia                      

o početnom stave Východnej pracovnej skupiny a Západnej pracovnej 

skupiny. Prideľovanie tvorníkov súkromným firmám. Požiadavka                      

na špecialistov  a remeselníkov pre PSb NO, č.j. 500 707. Služobné cesty 

gážistov. Menovanie veliteľov brannej výchovy, č.j. 500 880. Menný 

zoznam mužstva uvoľneného  pre potreby Handlovských uhoľných baní,              

č.j. 501 168. 

 

Šk. č. 124, č.j. 500 016 – 501 346, 693 listov 

 

Menovanie veliteľov pracovných oddielov v Nemecku, č.j. 501 474. Výkaz  

prezenčného počtu osôb v poli v Rýchlej divízii, č.j. 501 498. Výkaz 

prezenčného počtu osôb v poli v 1. a 2. pešej divízii, č.j. 501 519. 

Evidencia PSb NO podľa druhov civilného zamestnania, č.j. 501 522. 

Výkaz počtu mužstva nemeckej národnosti v činnej službe v zápolí,                 

č.j. 501 886. Situačné hlásenie o slovenských tvorníkoch pracujúcich 

v nemeckej leteckej továrni v Kieli, č.j. 501 984. Situačné hlásenie                      

o slovenských tvorníkoch pracujúcich v nemeckých leteckých továrňach, 

č.j. 501 989. Menné zoznamy gážistov premiestňovaných v pracovných 

útvaroch, č.j. 502 144.  Zoznamy mužstva dobrovoľne sa hlásiaceho                  

ku zbrani. Návrhy na povýšenie. Menný zoznam mužstva uvoľneného              
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pre Handlovské uhoľné bane, č.j. 502 334. Okrem toho písomnosti 

rovnakého charakteru ako v škatuli číslo 124. 

 

Šk. č. 125, č.j. 501 354 – 502 474, 590 listov 

 

 

 

Menný zoznam mužstva pripraveného pre slovenské bane, č.j. 502 945. 

Ďalej písomnosti rovnakého charakteru ako v škatuli číslo 124 a 125.  

 

Šk. č. 126, č.j. 502 477 – 506 683 + 134 listov b. č., celkom 560 listov  

 

 

127 Personálie 

Písomnosti osobného charakteru – žiadosti o preloženie, o zdravotnú 

dovolenku, o udelenie finančnej podpory, o kúpeľnú liečbu a podobne. 

Obžalobné spisy na individuálne osoby. Oznámenia o výkone trestu. 

Oznámenia o preložení do výslužby. Menné zoznamy príslušníkov Rýchlej 

divízie, ktorým bolo udelené vyznamenanie Za hrdinstvo 2. stupňa                        

a Pamätný odznak 1. stupňa, č.j. 500 307. Menné zoznamy vyznamenaných 

príslušníkov slovenskej armády a PSb NO, č.j. 500 505, 505 539, 501 930, 

500 725. Menný zoznam slovenských vojakov žiadajúcich židovské 

nehnuteľnosti, č.j. 501 464.  

 

Šk. č. 127, č.j. 500 021 – 502 061, 611 listov 

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v škatuli číslo 127.  

 

Šk. č. 128, č.j. 502 069 – 506 642, 574 listov 

 

 



78 

 

 

128 Stravovanie 

Pokyny Najvyššieho úradu zásobovania na zásobovanie armády mäsom. 

Žiadosti o povolenie zvýšeného stravného rôznym útvarom. Povolenia na 

stravovanie civilných zamestnancov vo vojenských a pracovných útvaroch.        

 

Šk. č. 128, č.j. 500 053 – 506 692, 51 listov 

 

 

129 Kultúrno – propagačná činnosť 

Hlásenia o kultúrnej a propagačnej činnosti v jednotkách PSb NO. Návrh 

na premiestnenie dychovej hudby Východnej pracovnej skupiny. Skúšky 

nováčikov na doplnenie hudobníkov V. pracovného práporu. 

 

Šk. č. 128, č.j. 500 133 – 502  846, 23 listov   

 

 

130 Zdravotná služba 

Súpisy zdravotníckeho materiálu na ošetrovniach. Rozhodnutie veliteľa 

ochrannej zóny na Slovensku o zákaze pre nemeckých lekárov  ošetrovať 

Židov, č.j. 500 113. Povolenie poskytovať zubné ošetrenie civilnému 

obyvateľstvu vo vojenských zubných ambulanciách. Hlásenia                             

o hygienických pomeroch v pracovných útvaroch. Pridelenie lekárov – 

Židov do posádkovej ošetrovne Sabinov.  

 

Šk. č. 129, č.j. 500 113 – 506 210, 97 listov 

 

 

131 Duchovná služba 

Zamietnutie žiadosti Ústrednej kancelárie Židov o zriadenie duchovnej 
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správy pre židovských robotníkov prezenčnej pracovnej služby,                      

č.j. 500 026. Pohreb prednostu duchovnej správy MNO – vojenskej správy 

plk. duch. A. Krásnu. 

 

Šk. č. 129, č.j. 500 026 – 501 169, 6 listov 

 

 

132 Veterinárna služba 

Periodické hlásenia o počtoch a zdravotnom stave koní. Nariadenia 

vojenskej správy o založení ústrednej evidencie vojenských koní,                  

č.j. 500 929. Nariadenia o premiestňovaní koní. Zápisnice o preradení koní 

od vojenskej správy k PSb NO.  

 

Šk. č. 129, č.j. 500 485 – 506 281, 282 listov 

 

 

133 Hospodárske majetky 

Menovanie správcu Vojenského hospodárskeho majetku Podtureň. Zmluvy 

týkajúce sa prenájmu Vojenského hospodárskeho majetku Zamutov,                

č.j. 501 799. Rôzne inštrukcie pre vojenské hospodárske majetky. 

 

Šk. č. 129, č.j. 500 204 – 506 680, 412 listov 

 

 

134 Rôzne 

Periodické situačné hlásenia. Hlásenia o priestupkoch. Zápisnice o prevzatí 

funkcií veliteľov. Hlásenia o závadách v ubytovaní útvarov. Hlásenia                

o úrazoch a samovraždách. Hlásenia o odchode IV. pracovného práporu 

z Čemerného do Štrasburgu, č.j. 500 449. Zákaz MNO o podávaní žiadostí 

na povolenie sobáša slovenských vojakov s príslušníčkami ZSSR,                   

č.j. 500 447. Sťažnosť tridsiatich príslušníkov PSb NO v meste Chemnitz, 
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č.j. 501 047. Situačné hlásenia o pohybe vojenských vozňov. Vyšetrovanie 

rôznych nedostatkov a priestupkov vo vojenských a pracovných útvaroch. 

Nedôstojné zaobchádzanie s príslušníkmi slovenskej brannej moci 

v nemeckých leteckých továrňach, č.j. 502 050. Povolávanie slovenských 

tvorníkov z nemeckých tovární späť na Slovensko, č.j. 502 544. 

 

Šk. č. 130, č.j. 500 003 – 506 639, 580 listov   

 

 

 

Spisy tajné 
 

135 Organizačné záležitosti 

Nariadenie ministra národnej obrany o tom, že PSb NO postaví pre potrebu 

Rýchlej divízie a Zaisťovacej divízie po jednej pracovnej rote, č.j. 510 018. 

Reorganizácia PSb NO, zrušenie pracovných skupín, č.j. 510 135.  

 

Šk. č. 130, č.j. 510 018, 510 135, 9 listov 
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ROK 1944 
 

Spisy dôverné 

 

136 Organizačné záležitosti 

Osnova Organizačného štatútu vojenských hospodárskych majetkov,                

č.j. 415 071. Reorganizácia PSb NO, hospodársko - správne zrušenie troch 

pracovných práporov, č.j. 415 175, 415 276, 420 125, 420 378, 420 425, 

420 577. Dodatok k Organizačnému štatútu vojenských hospodárskych 

majetkov, č.j. 415 366. Zriadenie Poľného veliteľstva PSb NO a presun 

veliteľstva III. pracovného práporu, č.j. 415 635. Stanovy novozriadenej 

dôstojníckej jedálne v Modre, č.j. 415 705. Pokyny k evakuácii 

Zememeračského úradu z Bratislavy do Malých Bielíc, č.j. 415 710,                

420 709. Presídlenie MNO – vojenskej správy,  č.j. 415 876. Rozluka 

Vojenského žrebčinca a Vojenského hospodárskeho majetku v Horných 

Motešiciach, č.j. 415 927. Uznesenie vlády Slovenskej republiky                        

o úsporných opatreniach vo verejnej správe, č.j. 415 997. Fúzia 

Vojenského žrebčinca a Vojenského hospodárskeho majetku v Horných 

Motešiaciach, č.j. 416 176, 416 233. Návrh na zriadenie veľkodielní PSb 

NO, č.j. 416 185, 420 376. Smernica na stravovanie utečencov z Ukrajiny 

vo výcvikových táboroch v  Lešti, Starej Ľubovni a Žiline, č.j. 416 263, 

416 334. Organizácia intendancie PSb NO, jej právomoc a pôsobnosť,           

č.j. 416 549. Pokyny ministra národnej obrany na zriadenie zajateckého 

tábora v Podolínci, č.j. 416 661. Odovzdanie Vojenského žrebčinca 

v Horných Motešiciach do správy ministerstva hospodárstva, č.j. 416 710. 

Aktivovanie staničného veliteľstva na Ostbanhof vo Viedni, č.j. 420 036. 

Podriadenie Vojenskej cenzúry a odpočúvacej služby spravodajskému 

oddeleniu MNO, č.j. 420 626. Evakuácia Zememeračského úradu                       

do Horných Motešíc, č.j. 420 703, 421 064. Pôsobnosť styčného dôstojníka 
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vojenskej správy pri správe poštovej, č.j. 420 860. Nariadenie MNO                   

o prepustení mužstva z činnej služby nástupného ročníka 1940,                     

č.j. 420 872. Nariadenie MNO o organizovaní štábu Hlavného vojenského 

veliteľstva, č.j. 420 884. Likvidácia staničného veliteľstva v Oderbergu,   

č.j. 420 889. Dodatok k Organizačnému štatútu vojenských hospodárskych 

majetkov, č.j. 420 928. Pôsobnosť Vojenského vedeckého ústavu 

v Trenčíne, č.j. 421 035. Premávkové smernice rádiografickej výstražnej 

siete, č.j. 421 044. Aktivovanie Vojensko – železničnej polície,                  

č.j. 421 062. Pokyny veliteľstva PSb NO na zostrenie spravodajských 

opatrení, č.j. 421 117. Presťahovanie vozatajskej kolóny Čemerné,              

č.j. 421 134. Výcvikové a všeobecné pokyny pre poľné jednotky,              

č.j. 421 164. Zriadenie Poľného veliteľstva PSb NO v Zamutove,              

č.j. 421 220. Evakuácia MNO do Pezinka, č.j. 421 362. Nariadenie MNO                     

a Hlavného vojenského veliteľstva o organizácii spravodajskej služby,           

č.j. 421 364. Zrušenie Vojenského kúpeľného ústavu v Trenčianskych 

Tepliciach, č.j. 421 428. Zriadenie Posádkového veliteľstva v Taliansku           

so sídlom vo Firenze, č.j. 421 443. Menovanie generála II. triedy 

Augustína Malára za zástupcu Hlavného vojenského veliteľstva                      

na východnom Slovensku, č.j. 421 490, 421 879, 421 651, 421 683. 

Pokyny MNO na nábor a uvoľňovanie mužstva pre bane, č.j. 421 560,           

481 831, 421 930. Zlúčenie Oddielu pretekárov PSb NO s Oddielom 

armádnych pretekárov, č.j. 421 582. Sťahovanie MNO v dôsledku brannej 

pohotovosti  štátu, č.j. 421 619, 422 006. Premiestnenie Domu frontových 

vojakov z Trenčianskych Teplíc do Šarfie, č.j. 421 630.  

 

Šk. č. 131, č.j. 415 049 – 421 683, 583 listov 

 

Nariadenie MNO o preradení brancov – sektárov z roku 1944 do PSb NO, 

č.j. 421 691. Nariadenie ministerstva národnej obrany o organizácii 

Intendančnej správy, č.j. 421 795. Nariadenie ministerstva národnej obrany 

o odovzdaní príslušníkov slovenskej brannej moci nemeckej národnosti 
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nemeckej brannej moci, č.j. 421 922, 422 091, 422 805, 422 837. Zriadenie 

Posádkového veliteľstva v Taliansku so sídlom vo Florencii, č.j. 422 065. 

Smernice Armádneho veliteľstva pre poľné žandárstvo, č.j. 422 067. 

Smernice MNO na povolanie záložníkov do činnej služby za brannej 

pohotovosti štátu, č.j. 422 090. Presídlenie vojenských justičných úradov 

z Bratislavy do Nitry, č.j. 422 138. Dislokácia zložiek MNO – vojenskej 

správy, č.j. 422 143. Zoznam mužstva nemeckej národnosti ponechaného 

pre nepostrádateľnosť v slovenskej armáde, č.j. 422 147. Zriadenie školnej 

roty PSb NO, č.j. 422 214. Pokyny MNO k prepúšťaniu baníkov v činnej 

službe, č.j. 422 282. Presídlenie Stavebnej správy MNO do Kremnice,                

č.j. 422 297. Pokyny MNO na povolávanie zamestnancov železníc 

do činnej vojenskej služby, č.j. 422 344. Opatrenia MNO pre príchodu 

nemeckých jednotiek na Slovensko po 29. 8. 1944, č.j. 422 533. Pokyny 

MNO župným a okresným úradom ohľadne zapojenia mládeže                         

do opevňovacích prác, č.j. 422 577. Rozdelenie príslušníkov slovenskej 

brannej moci vracajúcich sa z nemeckých internačných táborov                           

do stavebných rôt na západnom Slovensku, č.j. 422 749. Pokyny 

Veliteľstva pozemného vojska pre transporty odchádzajúce do poľa,               

č.j. 422 307. Kompetencie Veliteľstva pozemného vojska, Veliteľstva 

vzdušných zbraní a PSb NO, č.j. 422 896. Zrušenie Posádkového 

veliteľstva v Taliansku so sídlom vo Firenze, č.j. 422 897. Nariadenie 

Predsedníctva vlády  Slovenskej republiky a MNO o pohotovosti štátnych 

zamestnancov, č.j. 423 231. Zriadenie karanténnej stanice v Bratislave,            

č.j. 423 253. Nariadenie MNO o zákaze prepúšťania príslušníkov 

slovenskej brannej moci do pomeru mimo činnej služby, č.j. 423 277. 

Rozdelenie 3. a 4. transportu príslušníkov slovenskej brannej  moci 

internovaných v Nemecku, č.j. 423 277. Písomnosti týkajúce                         

sa organizovania stavebných pionierskych rôt za účelom opevňovacích 

prác na území Slovenska.  Oznámenia o nových posádkových veliteľstvách 

na povstaleckom území. 
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Okrem toho sú v škatuliach číslo 131 a 132 uložené písomnosti o rušení            

a premiestňovaní pracovných útvarov, pozvánky na zasadnutia Referátu 

inšpektorov PSb NO pri MNO.    

 

Šk. č. 132, č.j. 421691 – 430 193, 423 listov 

 

 

137 Hospodársko – ekonomické záležitosti 

Individuálne nálezy o náhrade škôd pri zbehnutí, pri krádežiach a podobne. 

Vymáhanie finančných pohľadávok. Likvidácia cestovných výdavkov. 

Preplácanie účtov za dodávky tovarov. Priznania o poskytovaní rodinných 

sustentácií príslušníkov slovenskej brannej moci. Účty na ošetrovanie 

rodinných príslušníkov vo vojenských a štátnych zdravotníckych 

zariadeniach. Vymáhanie nedoplatkov od súkromných firiem za práce 

vykonané príslušníkmi PSb NO. Zápisy o kontrole účtov kultúrnych 

fondov. Dodanie civilných oblekov pre 650 Židov prepustených 

z prezenčnej pracovnej služby, č.j. 415 597. Rôzne hospodársko – správne 

smernice.  

 

Šk. č. 133, č.j. 415 061 – 415 766, 777 listov 

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v škatuli číslo 133  

 

Šk. č 134, č.j. 415 767 – 416 184, 679 listov 

Šk. č.  135, č.j. 416 189 – 420 738, 660 listov 

Šk. č. 136, č.j. 420 756 – 430 614, 289 listov 

 

 

138 Nehnuteľný majetok 

Prevzatie a preplatenie vojenských hospodárskych majetkov Horné 

Motešice a Podtureň, č.j. 421 224. Vyvlastnenie nehnuteľnosti Hasprunka, 
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č.j. 420 788. Odkúpenie lesov v obci Telepovce pre potreby vojenskej 

správy, č.j. 420 790. Rozšírenie cvičiska v lokalite Turecký vrch,                   

č.j. 421 225, 421 232, 422 542. Vyvlastnenie pozemkov v Malých 

Bieliciach, č.j. 421 234. Vyvlastnenie parciel pre stavbu cestného tunela 

pod Bratislavským hradom, č.j. 421 235. Požiadavky občanov                           

za vyvlastnené pozemky pre vojenské cvičište v Novom Meste nad Váhom,                    

č.j. 421 464. Zápis o vyvlastnení pozemkov pre stavbu muničného skladu  

v Novákoch, č.j. 422 554. Vyvlastnenie pozemkov pre rozšírenie vojenskej 

vlečky v katastrálnom území obce Kubra, č.j. 440 471. Zmeny                           

vo vyvlastnených pozemkoch pre letisko Tatry, č.j,. 444 373.  

 

Šk. č . 136, č.j. 416 224 – 444 373, 112 listov 

 

 

139 Intendančné záležitosti 

Hlásenia o uskladnených intendančných materiáloch. Požiadavky 

jednotlivých útvarov na prídel materiálu. Pokyny vojenskej správy 

na evidenciu materiálu. Zápisnice o strate materiálu zo skladov. Rôzne 

smernice pre evidenciu a rušenie intendančného materiálu.  

 

Šk. č. 137, č.j. 415 008 – 416 238, 659 listov 

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v predchádzajúcej škatuli. Okrem 

toho zoznamy výzbroja a výstroja, ktorý sa stratil slovenským tvorníkom 

počas náletov na nemecké mestá.   

 

Šk. č 138, č.j. 416 256 – 416 411, 600 listov 

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v škatuli číslo 137 a 138. 

 

Šk. č. 139, č.j. 416 420 – 430 448, 521 listov 



86 

 

 

140 Stavebné záležitosti 

Stavby a adaptácie vojenských objektov na Slovensku, napríklad výstavba 

leteckého parku v Liptovskom Svätom Petre – Mokraď. Stavba mauzólea 

pplk. Budinského v Ružomberku. Oprava cesty Podsuchá – Smrekovica. 

Výstavba cesty Demänovská jaskyňa – Vrbické pleso. Pomník slovenského 

vojaka v Bratislave. Výstavba výcvikového tábora pre vodný výcvik na 

Dunaji. Rozšírenie cvičiska na Tureckom vrchu. Úprava letiska 

v Piešťanoch.  

 

Šk. č 139, č.j. 420 106 – 444 375, 137 listov 

 

 

141 Výkazy o práci vykonanej pracovným zborom    

Periodické hlásenia o práci vykonanej v pracovných útvaroch                     

a vo vojenských útvaroch, v ktorých boli pridelení príslušníci PSb NO.  

 

Šk. č. 140, č.j. 420 184 – 422 979, 665 listov 

 

 

142 Vojenské školstvo a kurzy 

Oznámenia o termínoch rôznych vojenských kurzov. Menné zoznamy 

frekventantov. Osnovy výuky. Programy zamestnania. Oznámenia               

o záverečných skúškach. Žiadosti o prijatie do kurzov. Výkazy o prospechu 

frekventantov jednotlivých kurzov. Pokyny pre výcvik nováčikov 

poddôstojníckej školy PSb NO. 

 

Šk. č. 140, č.j. 415 085 – 423 481, 208 listov 
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143 Riešenie židovskej problematiky   

Sociálne poistenie zamestnancov Židov. Nariadenie MNO o pridelení 

Židov na odstraňovanie nevybuchnutých bômb vo firme Apollo,                

č.j. 416 313. Zoznam Židov, ktorí boli ponechaní v PSb NO ako civilní 

zamestnanci, č.j. 416 425, 422 816. Individuálne premiestnenie Židov 

ponechaných ako civilní zamestnanci v PSb NO. Menný zoznam lekárov – 

Židov pridelených do vojenských liečebných ústavov, č.j. 421 679. Menný 

zoznam Židov odovzdaných ako civilných zamestnancov ministerstvu 

vnútra, č.j. 422 608.   

 

Šk. č. 141, č.j. 415 884 – 422 953, 96 listov 

 

 

144 Doplňovanie osôb 

Služobné cesty vojenských gážistov – evidencia. Individuálne 

premiestňovania. Individuálne prideľovania. Individuálne ustanovenia              

do funkcií. Výkazy prezenčného počtu osôb v jednotlivých pracovných 

útvaroch v poli i v zápolí. Zoznamy mužstva prepusteného z prezenčnej 

služby pre potreby Handlovských uhoľných baní. Evidencia príslušníkov 

PSb NO odvelených k zbraniam. Zadeľovanie nováčikov do pracovných 

útvarov.  

 

Šk. č. 141, č.j. 415 001 – 420 785, 626 listov   

Šk. č. 142, č.j. 420 789 – 422 070, 605 listov 

 

 

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v škatuli číslo 141 a 142. Okrem 

toho menné zoznamy mužstva navrátivšieho sa z internačného pobytu 

v Nemecku, č.j. 423 447, 423 475, 423 482. Pokyny ministra národnej 
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obrany na prideľovanie pracovných útvarov na odpratávanie trosiek                       

po bombardovaní firmy Apollo v Bratislave. Menné zoznamy vojakov, 

ktorí odpratávali trosky.  

Šk. č. 143, č.j. 422 081 – 430 467, 582 listov 

 

 

145 Personálie   

Písomnosti osobného charakteru – individuálne žiadosti osôb. Trestné 

oznámenia. Obžalobné spisy. Oznámenia o preložení do výslužby. 

Oznámenia o povýšení. Menné zoznamy osôb vyznamenaných 

slovenskými vyznamenaniami. Iné písomnosti osobného charakteru 

individuálnych osôb.   

 

Šk. č. 144, č.j. 415 064 – 421 281, 811 listov 

 

 

Písomnosti rovnakého charakteru ako v škatuli číslo 144, okrem toho  

menné zoznamy osôb vyznamenaných chorvátskym vyznamenaním,              

č.j. 421 603. Menný zoznamy  osôb vyznamenaných nemeckým 

vyznamenaním, č.j. 422 015. 

 

Šk. č. 145, č.j. 421 306 – 430 433, 774 listov 

 

 

146 Stravovanie  

Individuálne žiadosti o zvýšenie stravných dávok. Nariadenie MNO                   

o zmene výšky stravného poskytovaného vojenským osobám. Zoznamy 

zmluvných dodávateľov mäsa a iných potravín v jednotlivých posádkach. 

Smernice MNO  na zásobovanie armády potravinami. Iné písomnosti 

týkajúce sa stravovania vo vojenských a pracovných útvaroch.   
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Šk. č. 146, č.j. 415 345 – 430 379, 126 listov 

 

147 Kultúrna a propagačná činnosť  

Výber hudobníkov pre dychovú hudbu V. pracovného práporu.  Periodické 

hlásenia o kultúrnej a propagačnej činnosti v pracovných útvaroch. Pokyny 

na vydávanie článkov na ideologické školenia dôstojníkov a mužstva. 

Presťahovanie dychovej hudby pešieho pluku 3. Ustanovenie npor. Jána 

Kamiača kultúrnym referentom  pri Veliteľstve PSb NO.      

 

Šk. č. 146, č.j. 420 027 – 423 312, 32 listov 

 

 

148 Zdravotná služba  

Oznámenia o lekárskej prehliadke dôstojníkov a rotmajstrov nemeckej 

národnosti slúžiacich v slovenskej armáde. Cenník liečebných procedúr                   

vo Vojenskom kúpeľnom ústave Sliač. Zápisnice z komisionálnej 

prehliadky  vykonanej za účelom zistenia hygienických nedostatkov vo 

Výcvikovom tábore Lešť. Pokyny vojenskej správy na opatrenia proti 

škvrnitému týfusu. Pokyny veliteľa PSb NO k superarbitráciám.  

 

Šk. č. 146, č.j. 415 874 – 423 243, 27 listov 

 

 

149 Veterinárna služba  

Tabuľkové prehľady a menné zoznamy koní. Periodické veterinárne správy 

o stave koní.  

 

Šk. č. 146, č.j. 420 113 – 422 770, 89 listov 
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150 Hospodárske majetky  

Hlásenie správcu Vojenského hospodárskeho majetku Podtureň o celkovej 

situácii na majetku v mesiaci december 1944, č.j. 416 692. Mesačné účty 

vojenských hospodárskych majetkov. Ustanovenie nového správcu 

Vojenského hospodárskeho majetku Podtureň v septembri 1944,                

č.j. 416 556. Zápisnice o likvidácii vojenských hospodárskych majetkov 

Podtureň  a Horné Motešice, č.j. 416 646, 416 669. Evakuácia Vojenského 

hospodárskeho majetku Zamutov do Vojenského hospodárskeho majetku 

Podtureň, č.j. 416 696. Situačné hlásenie o Vojenskom hospodárskom 

majetku Zamutov zo dňa 4. 12. 1944, č.j. 422 792. Určenie nového 

hospodárskeho správcu pre Vojenský hospodársky majetok Kamenica            

nad Cirochou, č.j. 423 313. Iné písomnosti týkajúce sa hospodárenia                 

na jednotlivých vojenských hospodárskych majetkoch. 

 

Šk. č. 146, č.j. 416 692 – 430 888, 143 listov  

 

 

151 Rôzne 

Zápisnice o preberaní a odovzdávaní veliteľských funkcií. Zápisnice                   

o požiaroch vo vojenských a pracovných útvaroch. Situačné hlásenia                

o rôznych útvaroch po vypuknutí Slovenského národného povstania. 

Hlásenia o majetku zhabanom nemeckou armádou v slovenských 

pracovných útvaroch a o ničení písomností. Cestovný poriadok určený              

na cestovanie k Technickej brigáde do Talianska. Situačné hlásenia                          

o vykládkach vojenských železničných vozňov. Zápisnice o riešení 

rôznych neprístojností týkajúcich sa chovania a výstroja vojenských osôb. 

Zápisnice o vyšetrovaní zranení a úmrtí. Zápisy o vyšetrovaní sťažností            

a  udaní. Zápis o leteckom súboji nemeckých a angloamerických stíhačiek 

dňa 26. 6. 1944 v priestore Pezinok – Modra – Sereď, č.j. 422 182. 
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Šk. č. 147, č.j. 415 166 – 430 452, 667 listov      

 

152 Rozkazy  

Obyčajné rozkazy číslo 1 – 13, 15 – 17, 19, 22 – 25, 29, 31 – 32, 35 – 44 + 

vydávacie nariadenie Veliteľstva PSb NO o postavení dvoch pracovných 

poľných rôt.  

Dôverné rozkazy číslo 1 – 49 

Obyčajné rozkazy číslo 1 – 28, 30, 38 – 40, 42 – 47, 49 – 51 

Dôverné rozkazy číslo 1 – 50 

Obyčajné rozkazy číslo 1 - 12 

Dôverné rozkazy číslo 1 – 7, 11 – 12 

Osobitné rozkazy číslo 1 - 4 

Všetky rozkazy PSb NO z rokov 1941 – 1945 sú uložené v škatuli číslo 

148. 
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