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Úvod  
 
 

Vláda Česko-slovenskej republiky (ČSR) schválila dňa 25. mája 1945 dočasnú mierovú 
organizáciu česko-slovenskej brannej moci. Na jej podklade bola nariadením náčelníka 
hlavného štábu česko-slovenskej brannej moci gen. Bohumila Bočka k 12. 6. 1945 na území 
Slovenska vytvorená 4. (vojenská) oblasť s veliteľstvom v Bratislave. Týmto boli zároveň 
zrušené oblastné vojenské veliteľstvá a to východné so sídlom v Košiciach a západné so 
sídlom v Nitre, ktoré boli zriadené 12. aprílom 1945. Ich hlavnou úlohou bolo obnoviť v čo 
najkratšom čase celý systém vojenskej správy a intenzívne vykonávať na oslobodenom území 
vojenskú mobilizáciu pre doplňovanie bojujúcich československých jednotiek. Po splnení 
bojových úloh na oslobodení ČSR plnila armáda ďalšie dôležité úlohy vyplývajúce zo 
zabezpečenia mierového života a obnovy vnútornej infraštruktúry štátu. Na Slovensku tieto 
úlohy plnili jednotky podriadené Veliteľstvu 4. oblasti.  

 
1. Situácia v pohraničí a ochrana hraníc Slovenska 
 
1.1 Situácia v pohraničí 

Zabezpečenie územia a ochrana hraníc Slovenska vychádzali z obnovenej česko-
slovenskej štátnosti, ktorá reagovala na aktuálne bezpečnostné problémy a prehlbujúcu sa 
vojensko-politickú polarizáciu i postavenie ČSR v strednej Európe. Dislokáciu, organizačnú 
štruktúru a počty jednotiek na Slovensku ovplyvňovalo vojenskopolitické a geopolitické 
postavenie a operačno-strategický význam Slovenska z hľadiska československých a 
veľmocenských zámerov a plánov.    

Za najbezpečnejšiu bola považovaná nová hranica so Zväzom sovietskych 
socialistických republík (ZSSR). Podkarpatská Rus (neskôr Zakarpatská Ukrajina) bola na 
základe Zmluvy medzi ČSR a ZSSR o Zakarpatskej Ukrajine z 29. júna 1945, zákona o 
úprave štátnych hraníc so ZSSR a zákona o pripojení Zakarpatskej Ukrajiny k Ukrajinskej 
sovietskej socialistickej republike (USSR) pripojená v novembri 1945 k USSR. Hranica bola 
obsadená sovietskou pohraničnou hliadkou od 22. septembra 1945 (inv. číslo 11,  č. sp. 
80966). 

Na hranici Slovenska s Poľskom (na území Spiša a Oravy) bola napätá situácia.      
Severné časti a obce tohto územia boli rozhodnutím Najvyššej rady veľvyslancov, ktorá      po 
1. svetovej vojne určovala štátnu hranicu ČSR, v rokoch 1920 a 1924 pripojené k Poľsku. Po 
porážke Poľska Nemeckom bolo na základe slovensko-nemeckej zmluvy toto územie v roku 
1939 pripojené k Slovenskej republike. Po oslobodení pokračovala na tomto území slovenská 
správa, avšak na základe požiadavky vlády ČSR obnoviť štátnu hranicu z roku 1937 bolo v 
máji 1945 odovzdané Poľsku. Príchod poľského vojska a milícií vyvolal nespokojnosť, 
represálie a vysťahovanie časti obyvateľstva na Slovensko. Napätie zvyšovali aj prenikajúce 
ozbrojené skupiny Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) z juhovýchodného Poľska, ako 
dôsledok vojenských operácií jednotiek poľskej a sovietskej (do roku 1946 Červená armáda) 
armády.  

Na základe parížskej konferencie boli Maďarskom do slovenskej správy odovzdané 
obce Jarovce (po maďarsky Horváthjárfalu), Rusovce (po maďarsky Oroszvár) a Čunovo (po 
maďarsky Csúny, Dunacsún). Veľmi citlivým problémom vo vzájomných vzťahoch bola 
výmena obyvateľstva. Zo Slovenska do Maďarska bola presídlená časť maďarskej menšiny a 
z Maďarska sa mali presťahovať obyvatelia hlásiaci sa k slovenskej národnosti. Napätie a 
konflikty na južnej hranici narastali. Z pohraničia boli hlásené ozbrojené prepady, rabovanie a 
pašovanie skupinami prenikajúcimi z Maďarska. Uvedené skutočnosti boli v roku 1947 
sprievodným javom aj presídľovania občanov maďarskej národnosti do českého pohraničia. 



Jednotky česko-slovenskej armády dislokované na Slovensku prestali v tejto oblasti plniť 
úlohy zabezpečovania pohraničného územia v auguste 1947. 

Pôvodná hranica Slovenska  s Rakúskom z roku 1937 bola obnovená opätovným 
pričlenením obcí Devín a Petržalka k Slovensku, ktoré protokol o určení hraníc medzi Česko-
Slovenskom a Nemeckou ríšou z 30. 11.1938 pripojil k územiu ríše. Hranicu z rakúskej strany 
do roku 1955 zabezpečovali jednotky Červenej armády dislokované v sovietskej okupačnej 
zóne zaberajúcej severnú časť Rakúska.  

 
1.2 Ochrana hraníc 

Severnú hranicu Slovenska zabezpečovala 4. pešia divízia pešími plukmi 16 a 41. 
Finančnú stráž posilnila 10. pešia divízia príslušníkmi Pešieho pluku 37 a 2. pešia divízia 
vyčlenila motorizovaný pohotovostný oddiel v Kežmarku (č. sp. 80093 a 80359/1945).  

Ochranou južnej hranice v úseku Kráľovský Chlmec – Bratislava (vrátane) bola 
poverená 2. pešia divízia a úsek od Bratislavy po Dačice na Morave zabezpečovala 4. pešia 
divízia (č. sp. 80093/1945).  

Od jesene 1945 zabezpečovali bezprostrednú ochranu štátnej hranice Slovenska útvary 
Finančnej stráže a Národnej bezpečnosti. 
 
2. Banderovci 

Banderovci, nazvaní podľa svojho vodcu Štefana Banderu, boli ozbrojené skupiny 
príslušníkov Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA), zvyšku SS divízie Galizien a 
nemeckých, maďarských a talianskych vojakov, ktorí nestačili ustúpiť pred postupujúcou 
Červenou armádou. UPA vznikla koncom 2. svetovej vojny ako ozbrojená zložka 
ukrajinských nacionalistov. Pôsobila proti sovietsky orientovaným politickým silám 
v západnej časti sovietskej Ukrajiny a v juhovýchodnom Poľsku. Pred tlakom vojenských 
operácií poľskej armády prichádzali banderovci na Slovensko, kde prepadali a olupovali 
miestne obyvateľstvo a s korisťou sa vracali naspäť do Poľska.  

K zásahu česko-slovenskej armády proti banderovcom došlo už koncom roku 1945 
v oblasti Prešov – Medzilaborce – Humenné. Na posilnenie posádok boli vytvorené zvláštne 
skupiny pod názvom „zabezpečenie pohraničného územia“ (ZPÚ), zložené zo štyroch 
práporov a špeciálnych jednotiek. Do akcií proti banderovcom na východnom Slovensku bola 
nasadená časť jednotiek 4. rýchlej (do 1.10.1945 pešej) divízie. Jej veliteľ pplk. Ján Stanko 
bol ministrom národnej obrany vymenovaný za veliteľa všetkých útvarov a jednotiek 
nasadených proti banderovcom. Česko-slovenské jednotky spolupracovali so sovietskou a 
poľskou armádou. Aktivované boli aj jednotky 10. pešej divízie umiestnené na východnom 
Slovensku. 

Na jar 1946 začali poľské jednotky sústredený útok proti banderovcom, ktorí pod jeho 
tlakom na začiatku apríla 1946 prekročili hranice Slovenska. Banderovci sa vyhýbali 
otvorenému boju a ich neustále manévrovanie si vyžiadalo bojovú spoluprácu česko-
slovenskej a poľskej armády. Z Moravy bola na Slovensko presunutá 3. pešia divízia 
s veliteľstvom v Prešove, ktorá operovala pod krycím označením „Ruka“. Na východe 
Slovenska bolo sústredených 14 peších práporov s delostreleckým oddielom, letkou lietadiel 
C-3/C-103 (čs. kódové označenie lietadiel typu Siebel Si 204D, vyrábaných po roku 1945 
v ČSR) a zvláštnou bojovou skupinou pod krycím označením „Oceľ“, neskôr „Teplice“. Po 
úspešných mohutných operáciách poľskej armády zmenilo vedenie banderovcov pôvodné 
zámery a ciele. Rozhodlo sa zachrániť časť jednotiek presunom cez Slovensko  do americkej 
okupačnej zóny v Rakúsku a Bavorsku.  

Začiatkom júla 1947 došlo k reorganizácii skupiny „Teplice“. Podľa novej organizácie 
sa skladala z veliteľstva, stíhacích práporov „Lev“, „Rys“, „Tiger“ a „Orol“, spojovacej roty, 
roty „Petr“ a prieskumnej roty „Sokol“. Ku skupine patril pluk Národnej bezpečnosti 



„Slovensko“, zložený z práporov „Javor“ a „Osika“, leteckej hliadky Zboru národnej 
bezpečnosti „Kobra“, pohotovostných oddielov a rôznych asistenčných oddielov. Do bojov 
boli zapojené aj jednotky vytvorené z partizánov, účastníkov Slovenského národného 
povstania, povolaných na mimoriadne vojenské cvičenie v I. turnuse od 22. septembra do 19. 
októbra 1947 a v II. turnuse od 13. októbra do 18. novembra 1947. Československá armáda 
skončila boj proti banderovcom v októbri 1947 a ich zvyšky zlikvidovali ozbrojené zložky 
ministerstva vnútra do konca roku 1947. 

 Písomnosti z bojov proti banderovcom na území Slovenska v rokoch 1945 - 1947 
tvoria samostatný fond uložený vo Vojenskom historickom archíve v Trnave pod názvom 
„Banderovci“, ktorý má 105 archívnych škatúľ so spracovaným inventárom.  

 
3. Výpomoc a asistencia vojska 

 
3.1 Výpomoc vojska 

Na oslobodenom území pomáhala československá armáda aktívne budovať vnútornú 
infraštruktúru a dočasne plnila jej funkcie v zabezpečení zásobovania obyvateľstva, v 
poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a podobne. Nemalý podiel mali príslušníci        
armády na obnove dopravy – železníc, ciest a mostov. Aktívne sa podieľali na 
poľnohospodárskych prácach. Vojsko vypomáhalo hlavne chýbajúcim náradím, nákladnými 
autami, ťažnými strojmi a koňmi.  

Na jeseň roku 1945 bolo na riešenie problémov v zásobovaní uhlím potrebné realizovať 
nábory pracovníkov do baní, ktoré boli v armáde riešené krátkodobými pracovnými 
brigádami v osobnom voľne a v nedeľu. Brancom baníkom bol odložený termín nástupu 
vojenskej základnej služby. Nedostatok uhlia v roku 1946 vláda riešila zriadením technických 
oddielov česko-slovenskej armády v uhoľných baniach od 1.10.1946 do 15.4.1947. Na 
Slovensku sa toto opatrenie dotklo uhoľných baní v Handlovej. 

Významnú úlohu plnili príslušníci armády pri živelných pohromách – hasení lesných 
požiarov, uvoľňovaní Dunaja vyzdvihnutím potopených lodí Dunajskej flotily, povodniach na 
Tise, Orave, Hrone a Dunaji. Vypomáhali pri organizácii a udržiavaní poriadku počas 
významných spoločenských a športových podujatí. 

 
3.2 Asistencia vojska 

Asistencia vojska bola zameraná na výkup obilia vo vybraných okresoch južného 
Slovenska pre potreby Povereníctva pre výživu a zásobovanie Slovenskej národnej rady. 
Politické záujmy komunistickej strany sa prejavili počas ozbrojených asistencií vojska 
v Drahovciach, Komjatnej a Dolnej Krupej. Pohotovostné oddiely boli postavené v súvislosti 
s katolíckou akciou „Pastiersky list“ a v čase procesu s prezidentom vojnovej Slovenskej 
republiky Dr. Jozefom Tisom a jej ďalšími predstaviteľmi pred Národným súdom v Bratislave 
(od 2. decembra 1946 do augusta 1947). Vojsko asistovalo aj pri odsune Nemcov a nábore 
pracovných síl do českého pohraničia z radov obyvateľstva južného Slovenska. 
 
4. Reorganizácie armády: 

 
- 25.5.1945 – Dočasná mierová organizácia česko-slovenskej brannej moci. V súlade 

s Košickým vládnym programom sa predpokladalo zachovanie národného charakteru 
vojenských útvarov. Na území Slovenska mali byť vytvorené predovšetkým z mužstva, 
poddôstojníkov a dôstojníkov slovenskej národnosti. Veliaca a služobná reč mala byť 
slovenčina.  

- 1.10. 1945 – Do platnosti vstúpila zdokonalená mierová organizácia. Ako nové prvky 
organizačnej makroštruktúry boli zriadené rýchle a motorizované divízie, delostrelecká 



divízia zálohy hlavného velenia a tankový zbor. Boli zavedené tri typy jednotiek    (na plných 
počtoch, rámcové a náhradné). Bola obnovená predmníchovská štruktúra doplňovacích 
okresných veliteľstiev (DOV).  

- V dňoch 6. až 9. júna 1946 bola vykonaná vzájomná výmena 9. pešej divízie zo 
západného Slovenska na Moravu a 6. pešej divízie z južnej Moravy na Slovensko. Výmena 
bola dôsledkom parlamentných volieb v máji 1946, v ktorých na Slovensku zvíťazila 
Demokratická strana. Vláda ČSR 27. 8. 1946 rozhodla o ich návrate v dňoch 10. - 20. 
septembra 1946  do pôvodných posádok. Ďalej rozhodla, aby MNO pripravilo opatrenia, 
podľa ktorých od 1.10.1946 mala byť časť slovenských brancov zaradená do jednotiek 
vojenských útvarov na Morave a v Čechách a naopak časť českých brancov zaradená do 
jednotiek na Slovensku.  

- Od 1.10. 1947 bola zavedená nová mierová organizácia československej armády  a 
súbežne s ňou bola spracovaná aj vojnová organizácia. Na území Slovenska bola zachovaná 4. 
oblasť s prečíslovanými armádnymi zbormi (az) – VII. az na V. az a VIII. az  na VI. az. 
Veliteľstvo letectva oblasti bolo zrušené a nahradené Veliteľstvom IV. leteckého zboru. Boli 
znížené plánované počty osôb v armáde a zrušené niektoré útvary. Nová organizácia česko-
slovenskej armády bola výrazným posunom vpred v porovnaní s dočasnou organizáciou 
platnou od 1.10.1945.   

- K 1.1.1948 boli zriadené nové justičné úrady. Vzhľadom k zostrujúcej sa situácii boli 
zvýšené počty vojsk na západných hraniciach ČSR. V máji 1948 bolo zrušené Veliteľstvo VI. 
armádneho zboru a vybrané útvary boli presunuté na Moravu a juhozápad Čiech. V októbri 
1948 bolo zrušené Veliteľstvo 2. oblasti so sídlom v Tábore.  

- V priebehu roka 1949 prebiehali organizačné a dislokačné zmeny útvarov zamerané  
na prípravu novej organizácie armády. V organizácii armády po 1.10.1949 bola zachovaná 4. 
oblasť s dislokovanými jednotkami: 9. pešia divízia, 10. pešia divízia, 4. spojovací pluk, 189. 
protilietadlový delostrelecký oddiel, 153. protilietadlový delostrelecký oddiel, 8. delo-
strelecká brigáda, 7. delostrelecká brigáda, 4. ženijný pluk, 12. ženijný prápor, 18. ženijný 
prápor, 7. automobilový prápor, 8. automobilový prápor a vojenské školstvo na prípravu 
nového veliteľského zboru. Útvary a jednotky boli rozdelené do štyroch stupňov podľa 
naplnenia personálom (plné, na znížených počtoch, rámcové a normálne). Reorganizáciou 
orgánov územnej vojenskej správy namiesto doplňovacích okresných veliteľstiev (DOV) boli 
zriadené krajské vojenské veliteľstvá (KVV).  

- Od 1.10.1950 bola zrušená 4. oblasť a bol vytvorený 2. vojenský okruh s veliteľstvom 
v Trenčíne (fond č. 0855 - Veliteľstvo „VÝCHOD“). Do správy 2. vojenského okruhu patrilo 
územie Slovenska a Moravy (okrem Jihlavského kraja). V pôsobnosti veliteľstva 2. 
vojenského okruhu zostalo Likvidačné oddelenie Slovenskej armády a odboja (pôvodný 
názov) so sídlom v Hurbanových kasárňach v Bratislave. Oddelenie dokončilo vyplácanie 
náhrad za vojnové škody, vecné plnenie pre vojsko v čase oslobodzovacích bojov na 
Slovensku a vyrovnanie nevyplatených náležitostí gážistom, mužstvu, partizánom a osobám 
vracajúcim sa z nemeckého zajatia. Svoju činnosť ukončilo v roku 1952. 
 
5. Zväz brannosti, Sokolská jednota a osvetová činnosť 
 
5.1 Zväz brannosti 

Roky 1946 a 1947 boli obdobím budovania Zväzu brannosti, ktorý koncom roku 1947 
mal sídla krajských veliteľstiev v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach. 
Inšpektoráty brannej výchovy boli nadriadené orgánom Zväzu brannosti. Branná výchova 
bola zameraná najmä na študujúcu mládež. Zväz brannosti bol budovaný podľa dekrétu 
prezidenta ČSR číslo 125/1945 Zb. a bol zrušený zákonom Národného zhromaždenia ČSR 
číslo 138/1949 z 11. mája 1949.  



 
5.2 Sokolská jednota 

Sokolský výchovný ideál bol zhodný s antickým ideálom harmonicky rozvinutého 
človeka, v ktorom by boli vypestované a zladené všetky sily a schopnosti. Sokolstvo        
výchovou upevňovalo vedomie národnej súdržnosti a sily. V roku 1949 bola v Bratislave 
zriadená vojenská Sokolská jednota, ktorej zjazd sa konal dňa 16.1.1949. Postupne boli 
zriaďované organizácie Sokolskej jednoty i vo vojenských útvaroch 4. oblasti. 
 
5.3 Osvetová a politická činnosť 

Súčasťou osvetovej činnosti bolo odstraňovanie negramotnosti, kde sa mužstvo podľa 
študijných programov učilo čítať, písať a rátať. Do roku 1948 sa osvetová činnosť 
zameriavala na duchovnú a mravnú výchovu. Po februári 1948 postupne prechádzala na 
morálno-politickú výchovu. Osvetoví dôstojníci boli od roku 1949 nahradení politickými 
pracovníkmi vo funkciách zástupcov veliteľov pre veci politické.    

 
6. Politické strany 

 
V povojnovom období mala na Slovensku najväčší politický vplyv Demokratická 

strana. Po februári 1948 dochádzalo k postupnému zakladaniu organizácií Komunistickej 
strany Česko-Slovenska vo vojenských útvaroch. Začali výrazne zasahovať do práce 
veliteľov. Česko-slovenská armáda prestala byť apolitická.  
 
7. Výcvik  

 
Praktický výcvik vojsk bol orientovaný na sústredenia a cvičenia vo vojenských 

výcvikových táboroch. Vojenské výcvikové tábory na území Slovenska boli v Kamenici    nad 
Cirochou, na Tureckom vrchu, Oremovom Laze pri Lešti a na Záhorí.  

V rokoch 1945 – 1946 sa nekonali veľké vojenské cvičenia, nakoľko nebol dostatok 
výzbroje a jednotky boli rozptýlené pri plnení úloh zaisťovania pohraničia. Výcvik v roku 
1947 bol zameraný na precvičovanie úloh, ktoré boli zväzkom a útvarom predurčené 
v prípade napadnutia územia štátu. Veliteľské cvičenia boli zamerané na obranu hraníc. 
Zvýšenie intenzity vojenských cvičení bolo zaznamenané až po roku 1948. Ciele a intenzita 
výcviku boli určované vzhľadom na vývoj medzinárodnej situácie.  
 
8. Funkcionári 
 
-    minister národnej obrany:  
    arm. gen. Ludvík Svoboda         – od   4. 4. 1945 do 25. 4. 1950 
       arm. gen. JUDr. Alexej Čepička  – od 25. 4. 1950 do 25. 4. 1956 
- náčelník hlavného štábu čs. brannej moci: 
       brig. gen. Bohumil Boček  – od 12. 4. 1945 do 31. 7. 1948 
- štátny tajomník v MNO: 

 plk. Mikuláš Ferjenčík  – od  4. 4. 1945 do   2. 7. 1946 
  škpt. pech. Ján Lichner  – od  2. 7. 1946 do 20. 2. 1948 

- veliteľ 4. oblasti:  
       brig. gen. Mikuláš Markus  – od   1. 6. 1945 do 20.10.1945 
       brig. gen. Michal Širica  – od 20.10.1945 do 20.  9.1950 
- veliteľ žen. vojska 4. oblasti:  
       plk. žen. Jozef Novák 
 



9. Informácia o fonde a jeho spracovaní 
 

Fond obsahuje písomnosti z rokov 1945 - 1950 pochádzajúce z činnosti Veliteľstva 4. 
oblasti, Likvidačného oddelenia Slovenskej armády a odboja (pôvodný názov) do roku 1952 a 
niektoré písomnosti z rokov 1939 - 1945. Písomnosti sú časťou, ktorá bola zachovaná po 
viacerých skartáciách a predstavuje asi 15% pôvodného spisového materiálu. Písomnosti sú 
triedené podľa organizačných celkov a dobových stupňov utajenia na tajné, dôverné a 
obyčajné. K inventáru je spracovaný tematický prehľad, menný, miestny a vecný register. 
Fond bol spracovávaný od 1. septembra 1999 do 31. mája 2001 a inventár bol ukončený dňa 
15. júla 2001. 

Pred inventarizáciou mal fond 166 archívnych škatúľ, ktoré boli pri delimitácii v roku 
1996 dovezené z Vojenského historického archívu Praha. Súbežne so spracovaním fondu bola 
vykonaná skartácia prázdnych listov, viacnásobne sa opakujúcich písomností   a písomností 
bez historickej hodnoty. Po spracovaní fond obsahuje 131 archívnych škatúľ. Zachované 
matriky Duchovnej správy Veliteľstva 4. oblasti sú uložené vo fonde „Matriky“ a časť fondu 
je uložená vo fonde MNO – Duchovná správa z rokov 1939-1945.  

V texte tohoto úvodu sú použité názvy organizačných celkov a funkcií pochádzajúcich 
z dobových listín alebo najčastejšie sa vyskytujúce v predmetnej veci v literatúre.  

 
   

Poznámka: 
Pri citácii je potrebné uvádzať názov archívu, názov fondu, inventárne číslo, ročník, 

číslo spisu (značka spisu) a číslo škatule v ktorej je spis uložený, napríklad:   
- VHA Trnava, VO4, inv. č. 75, 1946, č. sp. 26097, šk. č. 19, 
- VHA Trnava, VO4, inv. č. 75, 1946, zn. sp. 73 2/11 24, šk. č. 19.  
Inventárne číslo je číslica nachádzajúca sa pred hrubo vytlačeným heslom v inventári. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tematický  prehľad 
 
Automobilová služba 
Údaje o vodičoch automobilového kurzu. Podriadenosť zložiek evidencie motorových 
vozidiel. Organizácia jednotiek. Výkazy automobilových pohonných hmôt. Dodávka 
zdravotníckych automobilov. Náhrady za zhabané vozidlá v dobe oslobodzovacích bojov. 
inv. čísla:  79, 240, 242, 274, 285, 302, 337  
 
Banderovci  
Spravodajská služba v boji proti banderovcom. Časť písomností Veliteľstva „Teplice“.  
Hlásenia o banderovcoch na Morave.  
Pozrite aj heslá s názvom: 
- zabezpečenie územia a hraníc Slovenska, 
- padlí v boji proti banderovcom, 
- partizánske jednotky v boji proti banderovcom. 
inv. čísla:  262, 263, 264   
 
Cestovné a dopravné listiny 
Cestovné a dopravné listiny vojenských telies, železničná preprava, cestovné rozkazy a 
vyúčtovanie cestovného. 
inv. čísla:  275, 286  
 
Červená armáda 
Presun jednotiek cez Bratislavu. 
inv. číslo:  14 
 
Delostrelectvo 
Písomnosti týkajúce sa delostrelectva – dislokácia, reorganizačné zmeny, smernice pre ostré 
streľby a výcvik, skúsenosti z ostrých strelieb, prehľad použitého streliva, preberanie a 
odovzdanie funkcií vyšších veliteľov. Niektoré personálne otázky. Zbierka na pomník 
padlých delostrelcov v Olomouci. 
inv. čísla:  2, 23, 36, 48, 80, 104, 116, 134  
 
Disciplína, sťažnosti a ich riešenie, disciplinárne konanie   
Hodnotenie stavu disciplíny, sťažnosti a opatrenia k odstráneniu nedostatkov. Odňatie 
vojenskej hodnosti, trestné stíhanie a disciplinárne /kárne/ konanie proti vojenským osobám.  
inv. čísla:  1, 24, 72, 81, 83, 105,  117, 163, 177, 187, 204, 238, 241 
 
Duchovná služba a matriky 
Úprava pastoračných oblastí, matrika zomretých 4. oblasti /knihy sú uložené vo fonde 
Matriky/, vyhlásenia za mŕtvych /časť fondu je uložená vo fonde MNO – Duchovná správa, 
roky 1939 – 1945/, pátranie po nezvestných, povyšovanie dôstojníkov duchovnej služby, 
návrh na vyznamenanie cirkevných činiteľov účastníkov odboja a pátranie po archívoch 
duchovnej správy. 
inv. čísla:  82, 157, 162, 176, 186, 194 
 
 
 
 



Finančná agenda 
Rôzna finančná agenda a sprievodné spisy. Hlásenie nákladov spojených s úhradou 
administratívnych záväzkov slovenskej armády. Výmena ríšskych mariek. Vklady a šekové 
účty. 
inv. čísla:  276, 287, 303, 312, 321, 344, 349, 359  
 
Hospodárska služba 
Prednášky o intendančnej službe. 
inv. číslo:  261  
 
Legionárska obec 
Zjazd, pietna akcia a manifestačný sprievod legionárov. Slávnostné odovzdanie zástavy. 
inv. čísla:  164, 178 
 
Letectvo 
Zriadenie veliteľstiev a útvarov, organizačné zmeny, personálne otázky vo velení. Letecké 
útvary nasadené proti banderovcom. Situačné hlásenia. Letecké prídavky z doby povstania. 
Havária lietadla čtk. Juraja Mergeščíka dňa 14.5.1944. Pohľadávky za vojenský materiál. 
inv. čísla:  3, 15, 25, 67, 84, 258, 265, 277, 288, 350 
 
Likvidácia slovenskej armády 
Likvidácia útvarov slovenskej armády. Likvidácia hospodárskych správ. Likvidácia 
peňažného a materiálového hospodárstva vojenských správ budov. 
inv. čísla:  4, 377, 378  
 
Náklady, výdavky, materiálne zabezpečenie likvidačnej skupiny 
Materiálne zabezpečenie Likvidačnej skupiny Slovenskej armády a odboja. 
inv. čísla:  266, 289, 351 
 
Náležitosti gážistov, mužstva, partizánov, zajatých, civilných zamestnancov  
a podpora rodinám nezvestných 
Nevyplatené /zaostalé/ náležitosti, peňažná výpomoc, refundácia žoldu a mzda civilným 
zamestnancom od roku 1940. 
inv. čísla:  267, 278, 290, 304, 313, 322, 330, 338, 345, 352, 360, 365, 370 
 
Obranné spravodajstvo 
Organizačné otázky, úlohy a dislokácia oddelení obranného spravodajstva. Pátranie po 
teroristickej skupine z kurzu v Sekuliach. Pokyny pre ochranu proti priemyselnému 
vyzvedačstvu. Nespokojnosť robotníkov v Košiciach. Vyprázdnenie nemeckých obcí na 
Morave. 
inv. čísla:  5, 16, 203, 214, 234, 346 
 
Odsun obyvateľstva, osídľovanie pohraničia a nábor pracovných síl 
Hlásenia a pokyny pre odsun obyvateľstva nemeckej a maďarskej národnosti. Osídľovanie 
českého pohraničia. Nábor pracovných síl a účasť vojenských orgánov, výber osôb a 
skúsenosti z náboru.  
inv. čísla:  7, 85, 120, 215, 221, 229, 235 
 
 
 



Organizačná oblasť 
Organizačné otázky, pokyny,  hlásenia a prehľady o vojenských útvaroch. Určenie krycích 
čísiel útvarom. Smernice pre výcvik v obrannom spravodajstve. Mierové organizácie 
/reorganizácie/  armády. Rozdelenie kláštorných budov na Slovensku. Úprava a výstavba 
výcvikových táborov a strelníc.  
Zoznamy vojenských veliteľstiev a útvarov tvoriacich rozdeľovníky rozkazov. Úprava 
služobného jazyka v armáde. Zmeny v pomenovaní útvarov.  
Pamätník a cintorín na Dukle. Demobilizačná vyhláška. Určenie sudcov z ľudu. Likvidácia 
kárnych výborov. Zlúčenie veliteľstiev 3. a 4. oblasti. Organizačné otázky 
zabezpečenia Likvidačnej skupiny Slovenskej armády a odboja.  
inv. čísla:  6, 17, 26, 37, 49, 59, 68, 73, 86, 119, 135, 154, 165, 188, 195, 205, 212, 216, 222, 
232, 233, 242, 249, 253, 268, 279, 291, 305, 339, 353, 361, 371, 376 
 
Osveta, telovýchova a branná výchova 
Hlásenia o morálno-politickej a osvetovej činnosti, situačné hlásenia, smernice pre 
osvetových dôstojníkov, určovanie do funkcií osvetových dôstojníkov, plány výchovy, 
hlásenia  o telovýchovnej činnosti, činnosť Zväzu brannosti, reorganizácia správy výchovy a 
osvety, niektoré personálne otázky, zakladanie Sokolskej jednoty, politicko-výchovné 
školenia, rozšírenie právomocí politických pracovníkov, súťaže o Tyršov odznak zdatnosti, 
zisťovanie informácií o Múzeu slovenskej armády zriadeného v roku 1940. Písomné 
materiály k prednáškam. Kurzy negramotných. 
inv. čísla:  87, 121, 136, 153, 166, 179, 189, 196, 319 
 
Oznámenia, šetrenia a previerky spoľahlivosti 
Prešetrovanie stykov, rodinného zázemia, politickej spoľahlivosti, činnosti v dobe vojny, 
rozširovaných správ, vyjadrení osôb a podobne. 
inv. číslo:  206 
 
Padlí v boji proti banderovcom 
Prešetrovanie okolností pohrebu padlých ašpirantov na Magure. Hlásenia o padlých v boji 
s banderovcami. Štatistické výkazy strát. 
inv. čísla:  27, 38, 88 
 
Partizánske jednotky v boji proti banderovcom 
Vytvorenie jednotiek z radov partizánov a ich nasadenie proti banderovcom. Činnosť 
nasadených jednotiek a ich príslušníkov. 
inv. čísla:  28, 39, 89, 167, 223 
 
Patronáty podnikov s vojenskými útvarmi 
Preberanie patronátov civilných podnikov nad vojenskými útvarmi, dočasné pokyny a 
skúsenosti z patronátov. 
inv. čísla:  123, 197 
 
Personálna oblasť 
Premiestňovanie,  zaraďovanie do funkcií, prijímanie, povyšovanie a odňatie hodnosti, zmeny 
priezviska a prepúšťanie príslušníkov armády z vojska. Hlásenia stavu personálu. Hlásenia o 
úrazoch a zraneniach. Určenie inšpektorov brannej výchovy. Vylúčenie študentov zo škôl. 
Vyznamenania a odmeny. Superarbitračné konanie. Pátranie po nezvestných a zisťovanie 
pobytu vojenských osôb. Preverovacie komisie záložných dôstojníkov   a rotmajstrov. 
Vylučovanie protiľudových a protidemokratických živlov zo škôl. Stavy príslušníkov 



Zakarpatskej Ukrajiny v československej armáde. Zoznam vyznamenaných „in memoriam“. 
Zaradenie na nútené práce. Očista civilných zamestnancov vojenských lesov. Personálie 
v intendančnej službe. Personálie z Likvidačnej skupiny Slovenskej armády a odboja. 
inv. čísla:  29, 50, 60, 90, 106, 118, 137, 155, 158, 168, 180, 198, 207, 217, 224, 230, 269, 
280, 292, 315, 323, 331, 340, 354 
 
Pohľadávky na vyúčtovanie 
Vyúčtovanie  a vymáhanie pohľadávok a peňažných záloh.  
inv. čísla:  270, 281, 293, 306, 316, 324, 332, 341, 347, 355, 366, 372, 375 
 
Politická a národná spoľahlivosť 
Preverenie a uznanie politickej a národnej spoľahlivosti v dobe vojny. 
inv. čísla:  294, 307, 314 
 
Porady a zhromaždenia 
Zápisy z porád vyšších veliteľov.  
inv. čísla:  51, 69, 91, 208, 231 
 
Potvrdenia o výkone vojenskej služby, zajatí a účasti v odboji 
Potvrdenia o účasti v odboji. 
inv. číslo:  271 
 
Previerky a kontroly v jednotkách 
Výsledky previerok a kontrol. Inštruktáž na vykonávanie kontrol. 
inv. čísla:  122, 138  
 
Prezident vojnovej Slovenskej republiky Dr. Jozef TISO 
Bezpečnostné opatrenia a pokyny v súvislosti so súdnym procesom proti prezidentovi 
Slovenskej republiky Dr. Jozefovi Tisovi. Zrušenie bezpečnostných opatrení. 
inv. čísla:  18, 30 
 
Proviantná služba 
Výživa armády a stravné dávky. Hlásenia o zásobovacej situácii. 
inv. čísla:  40, 259, 260 
 
Regeneračná stanica 
Hlásenie o stave regeneračnej stanice v Skalke pri Trenčíne. 
inv. číslo:  218 
 
Remontná služba 
Nákup koní v Chorvátsku a výkaz strát koní v Taliansku. 
inv. čísla:  295, 367  
 
Rozkazy 
Zborového práporu vo Výcvikovom tábore Turecký vrch zo 4. – 19. 6. 1947. Veliteľstva  4. 
oblasti. Posádkového veliteľstva Humenné. Veliteľstva tyla 4. oblasti. 
inv. čísla:  103, 210, 211, 252 
 
 
 



Smernice, nariadenia a pokyny 
Týkajúce sa finančnej oblasti. Rozhodnutia SS-Hauptamtu v Berlíne o prijímaní do nemeckej 
brannej moci Waffen-SS. Zriadenie vojenského dopravného veliteľstva. Smernice, nariadenia 
a pokyny z rokov  1939 až 1950. 
inv. čísla:  296, 379 
 
Socialistická súťaž 
Socialistické záväzky vojenských útvarov. 
inv. číslo:  250 
 
Spisová a administratívna /archívna/ služba 
Manipulácia s písomnosťami – odovzdávanie a preberanie písomností, zápisy o prevzatí a 
odovzdaní funkcií, pátranie po archívoch a matrikách, odsun vojenských archívov, spisová 
rozluka s Maďarskom a pokyny pre likvidáciu 4. oblasti. 
inv. čísla:  41, 92, 124, 140, 159, 169, 190, 199, 297, 325, 333, 356 
 
Spojovacie vojsko 
Dislokácia spojovacích plukov. Skúsenosti z výcviku. Zabezpečenie spojenia jednotiek v boji 
proti banderovcom. Smernice pre spojovacie cvičenie. Skúsenosti z veliteľských cvičení so 
zameraním na spojenie. Zápisy z komisionálnych prehliadok výcviku. Mierová organizácia 
spojovacieho vojska od 1. 10. 1950. Niektoré personálne otázky. Spojenie v partizánskej 
vojne /preklad z francúzskeho jazyka/. 
inv. čísla:  8, 31, 42, 53, 61, 94, 107, 125, 139, 308 
 
Spoločenské dianie a armáda 
Účasť vojska na spoločenskom dianí – zabezpečovanie akcií, účasť na oslavách,  pohotovosť 
a nasadenie vojska pri nepokojoch. Vojenské prehliadky. Exhumácia telesných pozostatkov 
národného buditeľa J. .M. Hurbana. Prevzatie obcí pod slovenskú správu. Odstúpenie 
prezidenta ČSR Dr. Beneša. Oslavy Slovanských dní na Devíne. 
inv. čísla:  54, 62, 70, 93, 108, 126, 149, 170, 181, 191, 200 
 
Spoločenské organizácie 
Menovanie zamestnaneckého zastupiteľstva civilných zamestnancov a ustanovenie 
funkcionárov. 
inv. číslo:  171 
 
Stavebná služba 
Organizácia stavebnej služby na Slovensku. Stavebné úpravy obcí a stavebná činnosť 
predložená na prerokovanie. 
inv. čísla:  9, 141  
 
Stav podnikov a kapacita výroby 
Hlásenia národných výborov a podnikov o stave hospodárstva a priemyselnej výroby              
na Slovensku. Zoznam podnikov dôležitých pre obranu štátu. 
inv. číslo:  213 
 
Súhrnné hlásenia 
Veliteľské situačné hlásenia. Vianočná balíčková akcia pre vojakov. Výsledky zo Žižkovej 
školy a škôl dôstojníckeho dorastu. Hlásenia o činnosti Likvidačnej skupiny Slovenskej 
armády a odboja. Štátne záverečné účty a potreba peňazí na preplácanie vojnových škôd.  



 
Výdavky na pobyt Červenej armády a Slovenské národné povstanie.   
inv. čísla:  63, 127, 143, 209, 342, 362, 368 
 
Udania k náhradám za dodávky pre vojsko 
Udania na neopodstatnenosť vyplatenia náhrad za dodávky a vecné plnenie pre vojsko            
v dobe oslobodzovacích bojov na Slovensku a ich prešetrenie. 
inv. čísla:  309,  317, 326, 334, 363 
 
Uhoľné bane a vojenské banské oddiely 
Príchod mužstva do baní, skúsenosti z práce a výmena mužstva. Odoslanie vojakov               
do baní, ktorí slúžili v nemeckej a maďarskej armáde. Práce v Handlovských uhoľných 
baniach. Zoznamy brigádnikov. Zápis z inšpekcie.  
inv. čísla:  43, 96, 150 
 
Úrazy - úmrtia - usmrtenia 
Hlásenia a vyšetrovacie protokoly.  Zranenia v boji, autonehody na súkromných a služobných 
vozidlách, pokusy o samovraždu, vraždy a iné úrazy a úmrtia v spojení s vojenskými  
osobami.  
inv. čísla:  74, 97, 128, 144, 156, 160, 172, 182, 192, 201, 236, 238, 239, 245, 247, 248, 251, 
298  
 
Veliteľské cvičenia a výcvikové smernice 
Námety cvičení, plánovacia dokumentácia a vyhodnotenie cvičení. Štúdia obrany južných 
hraníc Slovenska. Školské cvičenia z kurzu vyšších veliteľov.  Zimné a záverečné cvičenia 
vojsk vo výcvikových táboroch. Posudky cvičení a všeobecné skúsenosti z výcviku. 
Zavedenie služobných predpisov Červenej armády do česko-slovenskej armády. 
inv. čísla:  19, 32, 44, 55, 64, 71, 75, 98, 109, 129, 142, 225 
 
Vojenská asistencia a výpomoc 
Účasť vojska na poľnohospodárskych prácach, hasení požiarov, povodniach a iných živelných 
pohromách. Asistencia vojska pri výkupe obilia vo vybraných okresoch. Zásah frekventantov 
ŠDD Trnava v Dolnej Krupej. Stíhanie banderovcov. Výpomoc vojska pri špor-tových 
podujatiach. Obnova mosta cez Váh v Komárne. 
inv. čísla:  33, 99, 110, 130, 173, 183, 193 
 
Vojenská justícia 
Zriadenie justičných úradov a reorganizácia výkonnej justície. 
inv. číslo:  146 
 
Vojenské objekty 
Zakreslenie vojenských objektov na mapách a výstavba vojenských objektov. Hlásenie           
o stave objektov a ubytovaní jednotiek. Konfiškácia kaštieľov a popis stavu budov. Zmluvy 
k výstavbe kasární. 
inv. čísla:  226, 254, 256, 282, 299, 310 
 
Vojenské správy budov 
Prehľad vojenských správ budov 4. oblasti,  zaradenie správcov a ich pomocníkov. 
inv. číslo:  257 
 



 
Vojenské školstvo 
Situačné hlásenia, prehľady o frekventantoch, tabuľkové počty, možnosti štúdia, príjem           
a prepúšťanie zo štúdia, zriaďovanie a organizácia škôl, dislokácia, školenia a kurzy, niektoré 
personálne otázky, nábory do škôl a list ministra národnej obrany JUDr. Čepičku.    
inv. čísla:  45, 56, 65, 76, 100, 111, 131, 147, 184, 202 
 
Vojenské výcvikové tábory 
Hlásenie o výsídlení občanov a určenie hraníc Vojenského výcvikového tábora na Lešti. 
Nedostatky zistené pri sústredeniach jednotiek. Príprava zákona o zriadení vojenských 
obvodov a určenie ich správcov. Rozšírenie strelnice na Oremovom Laze. 
inv. čísla:  112, 132, 148, 185, 255 
 
Vojnové obdobie a odboj na Slovensku 
Spomienky na prípravu a priebeh Slovenského národného povstania. 
inv. čísla:  161, 174 
 
Vojnoví zajatci slovenskej národnosti 
Presun zajatcov zo sovietskych zajateckých táborov do karanténneho tábora v Malackách        
a ich ubytovanie. 
inv. číslo:  10 
 
Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska 
Rozmiestnenie jednotiek na Slovensku. Hlásenia o situácii na hraniciach. Výpomoc vojska pri 
žatevných prácach. Vydané rozkazy veliteľov a činnosť nasadených jednotiek proti 
banderovcom. Hlásenia o činnosti banderovcov. Spolupráca s poľskou armádou. Obsah 
písomností zabavených v úkrytoch banderovcov. Požiadavky Povereníctva vnútra na armádu. 
Zastavenie utekajúceho obyvateľstva z Poľska. Lúpeže a prepady v pohraničných územiach. 
Nasadenie Zboru národnej bezpečnosti proti banderovcom. Hlásenie o bojoch poľskej armády 
s banderovcami. Zápisy o vypočutí zajatých banderovcov. Tylové zabezpečenie jednotiek 
nasadených proti banderovcom. 
inv. čísla:  11, 20, 34, 46, 57, 77, 101, 113, 151, 219, 227, 240 
 
Zahraničné pohľadávky po slovenskej armáde 
Prihlásenie pohľadávok voči firmám sídliacim v západných okupačných pásmach v Nemecku. 
inv. číslo:  374  
 
Zbrojnice a muničné sklady 
Zriadenie muničných skladov a zbrojníc. Prezbrojovanie vojska zbraňami sovietskej výroby. 
Zriadenie Zbrojne technického úradu 10 v Dubnici nad Váhom a Zbrojno-technického úradu 
4 v Považskej Bystrici. 
inv. čísla:  12, 21, 220, 237 
 
Zdravotná služba 
Zdravotné dovolenky, práceneschopnosť, lekárske ošetrenia, posudky na poľnú zdravotnú 
výstroj, opatrenia k mierovej organizácii, výcvik pomocného zdravotného personálu, náhrada 
nákladov za liečenie vojenských osôb v štátnych nemocniciach z doby oslobodzovacích bojov 
na Slovensku. 
inv. čísla:  175, 228, 273, 283, 300, 318, 327, 335, 357 
 
 



 
Zisťovacia a zaisťovacia komisia 
Evidencia zásob poľnohospodárskych produktov a dodávky potravín z okresov Galanta           
a Šaľa. 
inv. číslo:  373  
 
Zjednotenie právnych predpisov 
Dokumentácia právnych predpisov z oblasti obrany uverejnených v Slovenskom zákonníku    
a Zbierke nariadení Slovenskej národnej rady v rokoch 1939 až 1947. 
inv. číslo:  114 
 
Zmeny v územnej organizácii 
Územná organizácia okresov, zmeny názvov a obvodov združených obcí. 
inv. číslo:  328  
 
Zmluvné pozemky 
Vyrovnanie provizórnej strelnice v Banskej Štiavnici. 
inv. číslo:  246 
 
Žiadosti, účty a náhrada za dodávky pre vojsko  
Žiadosti, účty a potvrdenky predložené k výplate náhrady za dodávky a zabavený materiál 
Červenou armádou, rumunskou armádou, česko-slovenskou armádou, slovenskou armádou, 
nemeckou brannou mocou a partizánskymi jednotkami  fyzickým a právnickým osobám na 
území Slovenska. Výmery na náhradu vojnových škôd. 
inv. čísla:  244, 272,  284, 301, 311, 320, 329, 336, 343, 348, 358, 364, 369 
 
Ženijné vojsko 
Situačné hlásenia a hlásenia o výcviku. Odmínovacie práce na Slovensku. Organizačné a 
dislokačné zmeny. Mapy existujúcich mínových polí. Skúsenosti z veliteľských cvičení 
ženijných brigád. Výsledky prehliadok a kontrol. Niektoré personálne otázky. Nemecké 
mínové mapy. Skúšky guľových streleckých stanovíšť. 
inv. čísla:  13, 22, 35, 47, 58, 66, 78,102, 115, 133, 152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Inventár 
 

Veliteľstvo 4. oblasti  Bratislava 

 - štáb - 

 

 

Administratíva 

Príloha obsahuje zoznam evidenčných čísiel písomností odovzdaných do Archívu 
Československej ľudovej armády.  
Šk. č. 1,  22 listov 
 

Tajné písomnosti! 

 
Rok    1 9 4 5  
 
1    Disciplína v armáde  
Úpadok disciplíny a  urobenie nápravy. 
Šk. č. 1,  5 listov (1 - 5) 
 
2    Delostrelectvo 
Zmena dislokácie Delostreleckého oddielu 260, č. sp. 80855. 
Sťažnosť ašpirantov na dôstojníkov delostrelectva v zálohe v Kežmarku a odstránenie 
nedostatkov. 
Šk. č. 1,  9 listov (6 - 14) 
 
3    Letectvo 
Zriadenie Veliteľstva leteckej oblasti 4 so sídlom v Bratislave dňom 1.júla 1945, 
určenie za veliteľa pplk. gšt. J. Tótha, zriadenie letiskových perutí v Trenčíne, 
Piešťanoch a Zvolene a určenie ich veliteľov. 
Šk. č. 1,  6 listov (15 - 20) 
 
4    Likvidácia Slovenskej armády 
Smernice pre zlikvidovanie 2. technickej divízie z Talianska po karanténe                     
v Malackách. 
Šk. č. 1, 10 listov (21 - 30) 
 
5    Obranné spravodajstvo 
Organizácia a zriadenie oddelení obranného spravodajstva. Hlavné úlohy obranného 
spravodajstva, č. sp. 80151. Dislokácia oddelení obranného spravodajstva 4. oblastnej 
správy. 
Šk. č. 1,  10 listov (31 - 40) 



6    Organizačná oblasť 
Zriadenie automobilovej čaty pri Veliteľstve 4. oblasti a prehľad pridelených 
motorových vozidiel, č. sp. 80097. Postavenie pohotovostného motorizovaného 
oddielu z pechoty a delostrelectva 4. divíziou a určenie za veliteľa kpt. pech.                
z povolania Bartolomeja  Kreheľa, č. sp. 80183.  
Zriadenie náhradných práporov v peších plukoch a určenie ich veliteľov,                      
č. sp. 80559. Vydaný rozdeľovník rozkazov  Veliteľstva 4. oblasti, č. sp. 80620. 
Prehľad o príslušnosti doplňovania vojenských útvarov povolancami od doplňovacích 
okresných veliteľstiev v roku 1945, č. sp. 80713. Rozdeľovník rozkazov v VII. 
armádnom zbore.  
Prehľad vojenských útvarov určených k prevzatiu plukovných práporov pri vojenskej 
prehliadke v Prahe, č. sp. 81098. Hlásenie o opustení územia ČSR sovietskymi 
veliteľmi. 
Šk. č. 1,  70 listov (41 - 110) 
 
7    Odsun obyvateľstva 
Použitie 4. pešej divízie na odsun obyvateľstva nemeckého a maďarského pôvodu z 
územia ČSR, č. sp. 80005. Hlásenie o nevysťahovaní určených osôb z okresu Šamorín, 
č. sp.  80633. 
Šk. č. 1,  8 listov (111 - 118) 
 
8    Spojovacie vojsko 
Zmena v dislokácii spojovacích plukov. 
Šk. č. 1,  1 list (119) 
 
9    Stavebná služba 
Predbežná organizácia stavebnej služby na Slovensku. 
Šk. č. 1,  6 listov (120 - 125) 
 
10   Vojnoví zajatci slovenskej národnosti 
Presun zajatcov zo sovietskych zajateckých táborov do posádky Malacky a pokyn pre 
zabezpečenie ich ubytovania. 
Šk. č. 1,  6 listov (126 - 131) 
 
11   Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska  
Všeobecný operačný rozkaz k zaisteniu mierového života na Slovensku,                       
č. sp. 80027. Schéma rozmiestnenia jednotiek 4. divízie, č. sp. 80080.  
Výpis z  hlásenia Oblastného veliteľstva Národnej bezpečnosti v Rimavskej Sobote o 
vpádoch ozbrojených skupín z Maďarska.  
Rozkazy pre zosilnenie zaistenia severných hraníc Slovenska, č. sp. 80093, 80272, 
80286. Stav a rozmiestnenie 9. pešej divízie k 10. júlu 1945. Doplnenie operačného 
rozkazu veliteľstva 4. divízie k určeniu pôsobnosti plukov a výpomoc vojska pri 
žatevných prácach. Prepadnutie vojenskej stráže v Holíči z 12. na 13. júla 1945, č. sp. 
80103. Príloha k rozkazu 80027, č. sp. 80118. 
Zaistenie hraníc s Poľskom na predmníchovskej úrovni. Zosilnenie pohraničnej 
finančnej stráže s cieľom obsadiť a udržať predmníchovské hranice s Poľskom, č. sp. 
80153, 80176, 80351. Hlásenie o zaistení severných hraníc. Nariadenie veliteľa 4. 



oblasti na zaistenie severných hraníc z 25. júla 1945, č. sp. 80191. Vstup poľských 
jednotiek na sporné územie medzi Slovenskom a Poľskom, č. sp. 80227. Situačné 
hlásenie o nedostatkoch v zabezpečení hraníc s Maďarskom, č. sp. 80236. Celkové 
situačné hlásenie VII. armádneho zboru z júla 1945 - č. sp. 80238 a augusta 1945 - č. 
sp. 80408. Situačné hlásenie po presune Pohotovostného motorizovaného oddielu do 
Dolného Kubína z 23. júla 1945.  
Situačné hlásenie veliteľa pohotovostného motorizovaného oddielu po návrate do 
Bratislavy z augusta 1945. Operačný rozkaz veliteľa Strážneho práporu        v Dolnom 
Kubíne. Situačné hlásenia strážneho práporu od Pešieho pluku 16 z augusta 1945. 
Vyžiadanie zbraní pre strážny prápor od Okresného veliteľstva Národnej bezpečnosti v 
Trstenej. Rozkaz veliteľa 2. pešej divízie pre zosilnenie III/26 práporu v Tornali,   č. 
sp. 80623.  
Osobitné rozkazy veliteľa 10. pešej divízie a hodnotenie situácie so zistením skupín 
banderovcov, č. sp. 80651, 80675, 80709, 80762, 80800, 80986 a 81097. Celková 
situačná správa s vyobrazením zo septembra 1945 - č. sp. 80659 a z októbra 1945 - č. 
sp. 81023. Hlásenie o priestoroch a početných stavoch banderovcov zo septembra 
1945, č. sp. 80682. Hlásenie nedostatkov v politicko-správnej oblasti  pre Úrad 
štátneho tajomníka a Povereníctvo SNR       pre veci vnútorné, č. sp. 80714.  
Hlásenie o prepadnutí vojakov v Nagyszegu, okr. Šaľa dňa 19. septembra 1945. 
Prechod sovietskeho vojenského auta s osobami z Poľska, č. sp. 80920.  
Rozkaz pre zaistenie pohraničného územia s vyobrazením pre 2. pešiu divíziu               
z októbra 1945, č. sp. 80951. Vykonanie zaistenia pohraničného územia v oblasti 10. 
pešej divízie s vyobrazením, č. sp. 80952. Zaistenie pohraničného územia v oblasti 9. 
pešej divízie s vyobrazením, č. sp. 80954. Situačné hlásenie     od 2. pešej divízie z 
októbra 1945.   
Obsadenie novej hranice so ZSSR sovietskou pohraničnou jednotkou dňa                   
22. septembra 1945, č. sp. 80966.   
Hlásenie zostavy 4. divízie pri zaisťovaní pohraničného územia s vyobrazením, č. sp. 
80990. Reorganizácia asistenčných oddielov a určenie ich úloh, č. sp. 60298                 
z Veliteľstva 3. oblasti. 
Šk. č. 1,  264 listov (132 - 394) 
 
12   Zbrojnice a muničné sklady 
Zriadenie oblastnej zbrojnice - organizácia a dislokácia. Zriadenie muničných skladov 
a zbrojníc rozkazom ministra národnej obrany, č. sp. 80626. Prezbrojenie divízií na 
výzbroj sovietskej výroby. 
Šk. č. 1,  13 listov (395 - 407) 
 
13   Ženijné vojsko 
Periodické situačné hlásenie od 4. ženijnej brigády z júla 1945 - č. sp. 80086                 
a zo septembra 1945 - č. sp. 80708. Naliehavosť odmínovania priestorov východného 
Slovenska.  
Zlúčenie ženijných práporov 4 a 9 do Ženijného práporu 5 v podriadenosti 4. ženijnej 
brigády a zároveň jeho presun zo Žiliny do Nového Mesta nad Váhom, č. sp. 80889.  
 
 
 



Odmínovanie východného Slovenska a vyobrazenie mínových polí, č. sp.  81220, 
81241, 81250, 81304, 81429 a 81477. Odmínovacie práce v Bratislave - Vlčom hrdle, 
č. sp. 81460. 
Šk. č. 1,  103 listov (408 - 510) 
 
Rok   1 9 4 6 
 
14   Červená armáda 
Presun jednotiek Červenej armády v dňoch 28.5. až  8.6.1946 cez Bratislavu. 
Šk. č. 1,  2 listy (511, 512) 
 
15   Letectvo 
Postavenie Leteckého spravodajského pluku 41 na letisku Boží Dar pri Miloviciach 
dňom 1.januára 1946. 
Šk. č. 1,  1 list (513) 
 
16   Obranné spravodajstvo 
Zriadenie „oddelenia informačného a ochrany“ pri hlavnej správe tylu a pri tyle 
oblastných veliteľstiev dňom 1. januára 1946. 
Šk. č. 1,  1 list (514) 
 
17   Organizačná oblasť 
Rozdeľovník rozkazov veliteľa VII. armádneho zboru. 
Šk. č. 1,  3 listy (515 - 517) 
 
18   Prezident Dr. Jozef Tiso 
Prešetrovanie cesty gen. Malára vo veci súdneho procesu proti prezidentovi vojnovej 
Slovenskej republiky Dr. Jozefovi Tisovi. Bezpečnostné opatrenia v súvislosti so 
súdnym procesom pred Národným súdom v Bratislave. 
Šk. č. 1,  5 listov (518 - 522) 
 
19   Veliteľské cvičenia 
Veliteľské cvičenie v teréne v dobe 9. - 11. septembra 1946 s námetom  pre 2. pešiu 
divíziu s rozhodnutím veliteľa VIII. armádneho zboru. 
Šk. č. 1,  91 listov (523 - 613) 
 
20   Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska 
Dodatok k operačnému rozkazu pre zabezpečenie pohraničného územia severného a 
východného Slovenska s vyobrazením, č. sp. 80. Opatrenia veliteľa 4. pešej divízie k 
zaisteniu pohraničného územia, č. sp. 93. Spravodajské hlásenie veliteľstva skupiny 
pre zabezpečenie pohraničného územia z januára 1946 - č. sp. 128, 240, 241/242 a 
372. Zosilnenie finančnej stráže vojenskými jednotkami z 2. a 10. pešej divízie na 
základe neistoty a nepokoja v pohraničí. 
Situácia na slovensko-maďarskom pohraničí a nasadenie prieskumnej roty  Pešieho 
pluku 25 na chytenie členov pašeráckych skupín medzi Bušincami a Petrovcami južne 
od Lučenca, č. sp. 904. Zastavenie nedovoleného prekračovania hraníc utekajúcim 
obyvateľstvom ukrajinskej národnosti z Poľska, č. sp. 250.  Závady v plnení úloh 



orgánmi Národnej bezpečnosti na severovýchodnom Slovensku, č. sp. 255. Riešenie 
vybavenia vojenského veliteľa severovýchodného Slovenska žiadanou plnou mocou. 
Zosilnenie skupiny zabezpečenia pohraničného územia, č. sp. 432. Rozkaz pre 
reorganizáciu „Zvláštnej skupiny zabezpečenia pohraničného územia“, č. sp. 725. 
Hlásenie o činnosti banderovcov        z marca 1946 - č. sp. 903, 926, 968, z apríla 1946 
- č. sp. 1123, 1231, z mája 1946 - č. sp. 1306, 1326 a činnosti bánd na poľskej strane 
hraníc z júla 1946 č. sp. 2119. Osobitný rozkaz veliteľa 4. oblasti k akciám na 
východnom Slovensku z apríla 1946, č. sp. 1095. Rozkaz MNO k realizácii 
rozhodnutia vlády vo veci likvidácie banderovcov, č. sp. 1115. Osobitný rozkaz 
Veliteľstva „Oceľ“    z apríla 1946 - č. sp. 1157, úlohy pre druhú etapu z mája 1946 - 
č. sp. 1603, 1604 a úlohy pre tretiu etapu z mája 1946 - č. sp. 1607. Vznik 
Kombinovaného pešieho práporu 14 na zaistenie hraníc, č. sp. 1351, 1486. Hodnotenie 
vlastnej situácie pri zaisťovaní hraníc veliteľom jednotky „Otto“ z mája 1946, č. sp. 
1429. Zvláštny rozkaz veliteľa jednotky „Mária“ k akcii v priestore Lukov    nad 
Topľou - Lvov z mája 1946, č. sp. 1567. Nariadenie veliteľa 4. pešej divízie na 
prečisťovanie lesov južne od Makova v období 1. až 5. júna 1946 - č. sp. 1606 a správa 
o výsledku akcie - č. sp. 1622. Skončenie presunov jednotiek „Východ“ a „Úkol“ 
9.júna 1946, č. sp. 1635. Spravodajské hlásenie od Kombinovaného práporu 4 z júna 
1946, č. sp. 1658. Úlohy veliteľa 4. pešej divízie na prečisťovanie lesov dňa 13. júna 
1946 v priestore južne od obce Ochodnice, č. sp. 1731. Situačné hlásenie, počty osôb, 
zbraní a munície z 9. júla 1946 č. sp. 1908, 1924 a 1952.  
Smernice pre styk medzi československými a poľskými jednotkami, č.sp. 2044. 
Protokol z pohraničného stretnutia vojenských predstaviteľov ČSR a Poľska z 
decembra 1946 v Trstenej, č. sp. 3303. 
Situačné hlásenie veliteľa jednotky „Vltava“ z augusta 1946, č. sp. 2298, 2229, 2300 a 
2362. Akcia proti bande „Ogieň“ v priestore Magury z novembra 1946, č. sp. 3118. 
Rozkaz  veliteľa jednotky „Jánošík“ na stopovanie bánd a zadržanie pašerákov v 
priestore Liptovský Mikuláš a Tvrdošín, č. sp. 3155. Skúsenosti  a návrhy pre zaistenie 
hraníc na Orave a výsledok stopovania bánd a pašerákov, č. sp. 3177. 
Šk. č. 2,   296 listov (1 - 296) 
 
21   Zbrojnice a muničné sklady 
Zriadenie „Zbrojného technického úradu 10.“ dňom 15. marca 1946 v Dubnici nad 
Váhom. 
Šk. č. 2,   1 list  (297) 
 
22   Ženijné vojsko 
Situačné hlásenie od veliteľa 4. ženijnej brigády a zo Ženijného skladu 2  zo septembra 
1946.  
Šk. č. 2,  8 listov (298 - 305) 
 
 
Rok   1 9 4 7 
 
23   Delostrelectvo 
Zrušenie Veliteľstva 12. delostreleckej brigády, Delostreleckého pluku 357 a 358. 



Zriadenie Delostreleckého pluku 103, č. sp. 76902. Skončenie likvidácie Veliteľstva 
12. delostreleckej brigády dňom 30. septembra 1947 a zoznam písomností 
odovzdaných nástupníckym organizáciám.  
Hlásenie o vykonaní reorganizácie Delostreleckého pluku 154 na Delostrelecký pluk 
153 dňom 1. októbra 1947. Premiestnenie náhradnej batérie Delostreleckého oddielu 
308 do Prešova dňom 20. novembra 1947. 
Šk. č. 2,  21 listov (306 - 326) 
 
24  Disciplína, sťažnosti a ich riešenie 
Vyšetrenie incidentu medzi príslušníkmi roty „Cidlina“ (4655 Levoča) a občanmi v 
Jezerskom z februára 1947, č. sp. 75290. Nedisciplinovanosť príslušníkov 
asistenčného oddielu v Parkane, č. sp. 75366. Vyžiadanie stavu vyšetrovania proti 
veliteľovi jednotky „Rys“, č. 77947.  Sťažnosti na chovanie vojakov    a príslušníkov 
ZNB českej národnosti v obci Tužiná, okr. Prievidza, č. sp. 78430, 78523. 
Šk. č. 2,  54 listov (327 - 370). 
 
25  Letectvo 
Letecký detachement v Kamenici nad Cirochou ponechaný k dispozícii Veliteľstvu 
„Teplice“ v Humennom k likvidácii banderovcov. Prílet a aktivácia leteckého 
detachementu Milovice v Košiciach a likvidácia leteckého detachementu Kamenica 
nad Cirochou, č. sp. 76391, 76420.  
Zrušenie veliteľstiev letectva 1. až 4. oblasti a zriadenie leteckých zborov a okruhov 
dňom 1.8.1947 s určením organizácie a pôsobnosti, č. sp. 76523. 
Dočasné zriadenie detachementu leteckého dopravného pluku dňom 14. júla 1947 pre 
nočný letecký prieskum pohybu banderovcov. Zmena činnosti a podriadenosti 
leteckého detachementu Tri Duby pri reorganizácii pozemných jednotiek nasadených 
proti banderovcom., č. sp. 78296. Návrh na odoslanie  do mierových posádok 
leteckého detachementu prideleného Veliteľstvu „Teplice“. Podmienky použitia 
asistenčných oddielov z útvarov letectva, č. sp. 78522. Zrušenie leteckého 
detachementu Tri Duby. 
Šk. č. 2,  57 listov (371 - 427) 
 
26 Organizačná oblasť 
Súhrnný výkaz prezenčného počtu 4. oblasti za jednotlivé mesiace roku 1947,  č. sp. 
75481. Zvláštne smernice pre vystriedanie ročníkov, skončenie taktickej pôsobnosti 
veliteľstiev „Teplice“, „Vltava“ a „Jánošík“ dňom 30. apríla 1947 o 1800 hodine a 
vykonanie výcviku 2. ročníka, č. sp. 75584. Smernice pre zaistenie pohraničného 
územia a výcvik mužstva 1. a 2. ročníka, č. sp. 75711. 
Dočasný prehľad kmeňových telies a mierové počty pre doplňovaciu službu, č. sp. 
75878. Organizačná úprava spolupráce medzi 2. a 5. oddelením pri vyšších 
veliteľstvách, č. sp. 76494. Zrušenie Posádkového veliteľstva v Galante dňom 30. 
septembra 1947, č. sp. 77402. Pokyny pre organizovanie asistenčných oddielov vo 
všetkých posádkach, č. sp. 78064. Negatívne hlásenie k výnosu MNO číslo 15112. 
Odovzdanie spisového materiálu Veliteľstva „Teplice“  k Veliteľstvu 10. divízie. 
Určenie krycích čísiel vojenským útvarom s platnosťou od 1.10.1947, č. sp. 77981. 
Zrušenie Posádkového veliteľstva v Čadci dňom 25. októbra 1947, č. sp. 78304. 
 



Určenie platnosti jednotných hesiel vydaných Ministerstvom národnej obrany do 
15.11.1947.  
Kontroly objektov bratislavského predmostia a ich využívanie, č. sp. 78559 a 77994.  
Urgencie na podávanie hlásení od divízií Veliteľstvu 4. oblasti a prešetrenie neskoro 
odoslaných hlásení. 
Šk. č. 2,  149 listov (428/a-k/ - 566) 
 
27  Padlí v boji proti banderovcom 
Vyšetrovanie okolností pohrebu 6 ašpirantov padlých v boji na Magure Lipči, č. sp. 
77547, 77765, 77988, 78060, 78376, 78395 a 78441.  
Zabezpečenie pohrebu padlých príslušníkov partizánskej jednotky „Stíhač“, č. sp. 
78150. Padlý poručík Karolyi, č. sp. 76362 / inv. číslo 34, č. sp. 76362/. 
Šk. č. 2,  46 listov (567 - 612) 
 
28  Partizánske jednotky v boji proti banderovcom 
Národná bezpečnosť hodlá dať k dispozícii na stíhanie banderovcov svojich 
príslušníkov z radov partizánov účastníkov SNP, č. sp. 76954. Pokyny k 
spracovávaniu zoznamu dobrovoľníkov z radov partizánov na vytvorenie jednotiek v 
boji proti banderovcom. Počty prihlásených dobrovoľníkov k 25. augustu 1947. 
Príprava povolania partizánov do dobrovoľnej služby. Povolanie partizánov na 
osobitné cvičenie a zisťovanie ich príslušnosti k 1. zálohe. Prezentácia a počty 
príslušníkov partizánskych jednotiek. Organizačné pokyny k začleňovaniu jednotiek a 
zaradenie osôb nastúpených oneskorene. Počty a vyzbrojenie jednotiek, č. sp. 77768. 
Osobitný rozkaz veliteľa skupiny „Teplice“ na nasadenie partizánskych rôt 53, 54, 63 
a 64, č. sp. 77849 /Pozn. Ďalšie rozkazy sú zaradené do inventárnej časti 
„Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska“ inventárne číslo 34/.  
Pridelenie Partizánskeho práporu XII do podriadenosti veliteľovi skupiny „Teplice“, č. 
sp. 77904, 77952 a 78032. Upozornenie na nedostatky v disciplíne príslušníkov 
partizánskych jednotiek. Spresnenie informácie uvedenej v článku časopisu Pravda o 
boji partizánskej jednotky s banderovcami.  
Neoprávnené použitie zbrane ppor. Hubertom Vašňákom v Trenčíne proti manželke a 
ďalším osobám. Streľba a domové prehliadky vykonané zo strany  skupiny „Vrbové“. 
Povolanie partizánov na cvičenie v II. turnuse. Pokyny pre udeľovanie vychádzok 
vojakom partizánskych jednotiek. Prepustenie partizánov I. turnusu.  
Nedôstojné chovanie desiatnika Lauka na dovolenke vo Fiľakove. Zákroky 
partizánskych jednotiek proti civilnému obyvateľstvu. 
Zabezpečenie prehliadky partizánskych rôt 61 a 62 predsedom Zväzu slovenských 
partizánov pánom Šmidkem. Využitie bojových skúseností partizánskych rôt vo 
vojenských jednotkách. Rozkaz k vystriedaniu mužstva Partizánskeho práporu XII. 
Hlásenie o nedostatkoch v disciplíne príslušníkov partizánskych jednotiek na 
verejnosti. Doplňujúce hlásenie o boji banderovcov s partizánskou rotou 55/XI v 
priestore Vlára. Vyšetrenie činnosti hliadky partizánskej čaty v Bánovciach nad 
Bebravou dňa 29. septembra 1947, č. sp. 78038. Neoprávnené používanie civilných 
vozidiel veliteľom partizánskej roty „Kameň“. Organizačné začlenenie 35. a 36. roty v 
Dolnom Kubíne do Partizánskeho práporu XI, č. sp. 78303.  
 
 



Požiadavky a sťažnosť komárňanských partizánov, č. sp. 78431 a 78647. Súhrnná 
správa o činnosti partizánskych jednotiek, č. sp. 78759. Hlásenia počtov prihlásených 
partizánov k nastúpu na vojenské cvičenie. 
Šk. č. 2,  184 listov (613 - 796) 
 
29  Personálna oblasť 
Premiestnenie dôstojníkov  a práporčíkov kancelárskej služby, č. sp. 77438. 
Šk. č. 3,  6 listov (1 - 6)  
 
30  Prezident Dr. Jozef TISO 
Bezpečnostné opatrenia k súdnemu procesu s prezidentom vojnovej Slovenskej 
republiky Dr. Jozefom Tisom zamerané na zriadenie asistenčných oddielov vo 
vybraných okresoch, č. sp. 75627. Hlásenia o realizácii bezpečnostných opatrení 
posádkových veliteľstiev a zrušenie opatrení dňom 30. apríla 1947. 
Šk. č. 3,  25 listov (7 - 31) 
   
31  Spojovacie vojsko 
List generálovi Markovi od sovietskeho dôstojníka plk. Slezunova s hodnotením 
výcviku spojárov na cvičeniach. Skúsenosti z výcviku  jednotiek spojovacieho vojska 
vo vojenských výcvikových táboroch v roku 1947. 
Spojovací rozkaz k zabezpečeniu spojenia jednotiek nasadených na likvidáciu 
banderovcov, č. sp. 76754. Smernice k zabezpečeniu spojenia v akcii proti 
banderovcom, č. sp. 77590. 
Šk. č. 3,   26 listov (32 - 57) 
 
32  Veliteľské cvičenia 
Štúdia obrany južných hraníc Slovenska s námetom a skutočnými údajmi o vlastných 
jednotkách s vyobrazením, č. sp. 75887. Poznatky Veliteľstva 4. ženijnej brigády, VII. 
armádneho zboru, 2., 4. a 9. divízie zo štúdie obrany hraníc. 
Šk. č. 3,  249 listov (58 - 306)  
 
33   Výkup obilia 
Asistencia vojakov pri výkupe obilia vo vybraných okresoch južného Slovenska a 
organizačné pokyny k vykonaniu asistencie pre Povereníctvo pre výživu a zásobovanie 
SNR. Časový rozvrh výkupu potravín v jednotlivých okresoch. 
Šk. č. 3,  12 listov (307 - 318)  
 
 
34  Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska 
Situačné hlásenia za prvý 4. štvrťrok 1946 - č. sp. 75002, z januára - č. sp. 75004, 
75026, 75157, z februára - č. sp. 75372, 75386, z marca - č. sp. 75568, 75590, 75620, 
z apríla - č. sp. 75652, 75653, 75838, z mája - č. sp. 75967, 75983, 76077, 76100, 
76102, 76123, 76124, 76131, 76142, z júna - č. sp. 76168, 76201, 76227, 76234, 
76241, 76246, 76268, 76282, 76292, 76298, 76304, 76331, 76340, 76367, 
76390,76395, 76396, z júla - č. sp. 76590, 76591,  z augusta - č. sp. 76912, zo 
septembra - č. sp. 77470, 77486, 77520, 77576, 77641, 77918, za 3. štvrťrok - č. sp. 
78135, z októbra - č. sp. 78281 a k 15. novembru - č. sp. 78658.  



Návrh na úpravu pomerov v pohraničí Slovenska s vyobrazením, č. sp. 75008, 75530, 
75573. Smernica pre veliteľa jednotky zaistenia hraníc na Roháčoch. Návrh na úpravu 
pohraničia v pôsobnosti 2. pešej divízie, 4. pešej divízie a 9. pešej divízie s 
vyobrazením. Predloženie úpravy pomerov v pohraničí od Pešieho pluku 32 na 
Veliteľstvo 10. divízie z decembra 1946. Doplnenie úpravy pomerov v pohraničí od 
Veliteľstva 10. divízie z januára 1947.  
Stretnutie predstaviteľov česko-slovenskej armády a poľskej armády k spolupráci pri 
likvidácii záškodníckych bánd prechádzajúcich cez spoločné hranice         z 8. januára 
v Niediczi - č. sp. 75062, z 12. apríla pri Lupkovskom tunely - č. sp. 75664, z 24. 
apríla  na kóte 684 - č. sp. 75782, z 22. mája v Krynici - č. sp. 76114, z 22.augusta v 
Medzilaborciach - č. sp. 77270, 77302 a z 18. novembra na Veliteľstve 10. divízie v 
Košiciach - č. sp. 78773, 78903. Osobitné rozkazy veliteľa 10. divízie k zaisteniu 
hraníc pri operáciách poľského vojska: číslo 5 - č. sp. 75994, číslo 8 - č. sp. 76148 a 
číslo 10 - č. sp. 76149. Stručný obsah dokumentov získaných poľským vojskom z 
úkrytov banderovcov, č. sp. 76017, 76115. Súčinnosť s poľským vojskom v akcii proti 
banderovcom 26. júna 1947, č. sp. 76353.  Zásady spolupráce česko-slovenských a 
poľských jednotiek v boji proti banderovcom,  č. sp. 76649. 
Zmena zostavy Veliteľstva „Teplice“ a podriadených jednotiek s vyobrazením, 
početnými stavmi, všeobecným operačným a spojovacím rozkazom, č. sp. 75064. 
Prepad kasárne finančnej stráže v obci Frička, okres Bardejov skupinou banderovcov, 
č. sp. 75071. Záznam porady na VII. odbore Povereníctva vnútra   z 10. januára 1947, 
č. sp. 75156. Reorganizácia zaistenia hraníc a pohraničného územia  na južnom 
Slovensku, č. sp. 75115, 75233, 75270, 75274 a 75332.  
Zakročenie zbraňou v Bušinciach (bol zastrelený Cigáň - vojak Senderej), č. sp. 
75179. Prepad obce Šíd ozbrojenou bandou z Maďarska dňa 12. februára - č. sp. 
75292, vyšetrenie a navrhované opatrenia - č. sp. 75382. Odzbrojenie finančnej stráže 
neznámou maďarskou skupinou 12. februára, č. sp. 75289.  
Správa o demonštráciách a bombardovaní dňa 5. a 6. júna 1947 v Maďarsku,   č. sp. 
76202. Prešetrenie správ z 5. a 6. júna 1947 s negatívnym výsledkom,  č. sp. 76373. 
Dočasné smernice pre zaistenie južného pohraničia Slovenska, č. sp. 75350. 
Pracovné porady k ochrane hraníc Slovenska, č. sp. 75335, 75520, 75660, 76054, 
76657, 77896, 78380, 78396, 78414, 78435 a 78742. Reorganizácia jednotiek na 
Orave s vyobrazením, č. sp. 75357.  
 
 
Zákaz konania zábav vydaný veliteľom jednotky „Jakub“ pre niektoré okresy a jeho 
riešenie nadriadeným za tento zákaz, č. sp. 75525.  
Výkaz počtov Veliteľstva „Teplice“ z apríla 1947, č. sp. 75704. Operačný rozkaz pre 
novú zostavu zaistenia pohraničného územia z apríla 1947, č. sp. 75759, 75830. 
Správy o činnosti banderovcov a akciách proti nim z apríla 1947 - č. sp. 75785, 75798, 
75799, 75834 a z mája 1947- č. sp. 76061, 76063 a 76064.  
Rozkazy veliteľa skupiny „Teplice“ k úlohám, organizácii a zostave jednotiek 
zaistenia pohraničného územia z mája 1947 - č. sp. 76021, 76022, z júla 1947 - 76736, 
76737, 76738, 76781, 76794, 76822, 76823, 76824, 76855, 76868, 76883, 76960, z 
augusta - č. sp. 77039, 77040, 77058, 77102, 77138, 77162, 77164, 77178, 77183, 
77184, 77185, 77187, 77224, 77241, 77242, 77258, 77259, 77269, 77292, 77293, 



77294, 77305, 77325, 77341, 77343, 77354,     zo septembra - č. sp. 77424, 77425, 
77563, 77626, 77735, 77748, 77752, 77780, 77781, 77782, 77848, 77850, 77898, 
77919, 77927, 77928, 77929, z októbra - č. sp. 77954, 77977, 78003, 78040, 78062, 
78063, 78260, 78277, 78398, 78399 a 78411 /likvidácia Veliteľstva Teplice/.  
Použitie jednotiek z Kamenice nad Cirochou proti banderovcom s vyobrazením 
situácie sústredenia, č. sp. 76030, 76051. Zvláštne opatrenia /organizovanie 
občianskych hliadok/ na likvidáciu banderovcov, č. sp. 76038.   
Veliteľstvo „Vltava“ odovzdáva škpt. pech. Jozef Hrdlička a preberá ho por. pech. Ján 
Závodský z Veliteľstva „Venuša“, č. sp. 76072. Zriadenie stíhacích oddielov pri 
Veliteľstve „Teplice“, č. sp. 76116. Prepadnutie obcí Ruské a Kojšov banderovcami, č. 
sp. 76151, 76155 a 76261. Návrh na podávanie správ o banderovcoch, č. sp. 76166.  
Osobitný rozkaz veliteľa 10. divízie na určenie veliteľskej, trestnej a teritoriálnej 
právomoci veliteľom skupín „Teplice“, „Prešov“ a „Levoča“, č. sp. 76262.  
Požiadavky Povereníctva vnútra na armádu v oblasti zabezpečovania spojenia, 
dopravných prostriedkov a ponechania rôt zaistenia pohraničného územia v 
existujúcich postaveniach severného Slovenska, č. sp. 76275. Ponechanie mužstva 2. 
ročníka v nasadených jednotkách do 4. júna 1947.  
Skúsenosti vo vedení boja s banderovcami, č. sp. 76295, 76885, 76950, 77104, 77391, 
77539, 77615, 78005 a 78452 /organizácia UPA, zneškodnení banderovci a pod./, 
78721, 78981. Skúsenosti poľských jednotiek z bojov s banderovcami, č. sp. 76400. 
Vyšetrenie správ o banderovcoch v okrese Sabinov podané Ministerstvu vnútra Dr. 
Mandlom z Prahy po pobyte v Kežmarku, č. sp. 77695.  
Určenie plk. gšt. Bohumíra Lomského za predstaviteľa MNO hlavného štábu   na 
východnom Slovensku, č. sp. 76354. Výsledky akcií proti banderovcom, č. sp. 76362. 
Banderovci v Telgárte - č. sp. 76363, Telepovciach - č. sp. 76369, Parihuzovciach a 
akcia spolu s poľským vojskom - č. sp. 76370, v Blatnici -      č. sp. 76389, pri 
Slovanoch - č. sp. 76443, pri Trenčianskej Teplej - č. sp. 76444. Činnosť banderovcov 
od 15. do 21. júna na Slovenskom území - č. sp. 76371, 76372, 76416, od 21. do 26. 
júna - č. sp. 76475. Opatrenia proti banderovcom na západnom Slovensku,  č. sp. 
76415. Riešenie požiadaviek od jednotiek nasadených proti banderovcom, č. sp. 
76422. Vyslanie asistenčných oddielov do Nitrianskeho Pravna a do Kláštora pod 
Znievom, č. sp. 76431, 76432.   
 
Osobitný rozkaz veliteľa 10. divízie /VÚ2229/ pre nasadenie pluku Zboru národnej 
bezpečnosti „Slovensko“, č. sp. 76439. Zásobovanie a organizácia pluku „Slovensko“, 
č. sp. 76456. 
Vyhodnotenie pohybu banderovcov a bezpečnostné opatrenia na strednom a západnom 
Slovensku, č. sp. 76449, 76506, 76533, 76623 a 76762. Vysvetlenie právomocí 
veliteľovi skupiny „Telgart“ pre operácie v priestore Kláštor pod Znievom - Nitrianske 
Pravno - Trenčín, č. sp. 76450. 
Zastupovanie brig. gen. Perku po dobu choroby brig. gen. Kunom, č. sp. 76457.  
Počty osôb, zbraní, vozidiel a dislokácia jednotiek s vyobrazením nasadených proti 
banderovcom k 4. júlu 1947, č. sp. 76458.  
Postup pri zadržaní dobrovoľne sa prihlásených banderovcov, č. sp. 76464. Zriadenie 
zajateckého tábora pre dobrovoľne prihlásených banderovcov, č. sp. 76538. Vyšetrenie 
činnosti banderovcov v obci Chvostejov, okr. Medzilaborce, č. sp. 76470, 76984. 



Úprava bezpečnostných opatrení podriadením jednotiek Národnej bezpečnosti 
vojenskému veleniu, č. sp. 76488.  
Pohyb banderovcov v okrese Trenčín, dohovor na používanie hesiel vo vymedzených 
priestoroch a spolupráca s Veliteľstvom Národnej bezpečnosti v Uherskom Hradišti, č. 
sp. 76489. 
Zvláštny  rozkaz na nasadenie pluku Zboru národnej bezpečnosti 9168 s organizačnou 
štruktúrou a vyobrazením, č. sp. 76496.  
Hlásenia o pohybe banderovcov, č. sp. 76507, 76524, 76525, 76526, 76547, 76594, 
76621, 76697, 76815, 77074 a 77450.  
Osobitné rozkazy veliteľa 10. divízie /VÚ 2229/ k rozdeleniu operačných úloh, č. sp. 
76508, 76528, 76539, 76615, 76626, 76627, 76715, 76780, 76792, 76793, 76813, 
76853, 76854, 76890, 77301, 77495, 77496, 77518, 77650, 77689, 78175, 78228, 
78436, 78450 a 78675. Organizačné upresnenie spravodajskej činnosti proti 
banderovcom, č. sp. 76550 a 76557. Taktika malých jednotiek v boji s banderovcami, 
č. sp. 76575. Koordinácia velenia v obvodoch divízií a armádnych zborov v akciách 
proti banderovcom, č. sp. 76589.  
Prehľad o dislokácii a početnom stave asistenčných oddielov k 15. júlu,  č. sp. 76605. 
Vyhodnotenie bojovej situácie v jednotkách Veliteľstva „Teplice“ a z toho 
vyplývajúce požiadavky na úspešné vedenie operácií, č. sp. 76714.  
Organizácia velenia boja proti banderovcom a spravodajské hlásenie o situácii            
do 14.7.1947, č. sp. 76750. Reorganizácia skupiny „Teplice“ a operačný rozkaz 
veliteľa skupiny, č. sp. 76761.  
Pokyny pre spracovanie situačných hlásení, č. sp. 76797. Nedostatky v podávaní správ 
o banderovcoch, č. sp. 76962. Nedostatky zistené veliteľom skupiny  „Teplice“ pri 
kontrole podriadených jednotiek, č. sp. 76821. Mimoriadne opatrenia Povereníctva 
vnútra proti banderovcom, č. sp. 76840.  
Dohodnutie spolupráce Veliteľstva VII. armádneho zboru s Veliteľstvom „Teplice“ z 
júla 1947, č. sp. 76869. Posilnenie skupiny „Teplice“ o jednotky zaistenia 
pohraničného územia od 10. divízie, č. sp. 76893. Odsun jednotiek od 10. divízie   k 
Veliteľstvu „Teplice“, č. sp. 76964. Nedostatky v jednotkách Veliteľstva „Teplice“ 
zistené veliteľom 4. oblasti  v dňoch 4. - 6. augusta 1947, č. sp. 77075. Akcia proti 
bande „Burlak“ na Orave, č. sp. 77085, 77102. Upozornenie na prechod bandy 
„Burlak“ cez Váh, č. sp. 77186.  
 
Pridelenie kombinovaných práporov od Veliteľstiev 1. a 2. oblasti k Veliteľstvu 
„Teplice“, č. sp. 77235. Ťažké boje poľských jednotiek s banderovcami v Krakovskom 
vojvodstve pri Těšíne, č. sp. 77237.  
Náležitosti  asistenčných oddielov nasadených do akcie, č. sp. 77243. Záznam o 
porade Veliteľstva 4. oblasti s Hlavným velením Národnej bezpečnosti  z augusta 1947 
a roty zaistenia pohraničného územia na východnom Slovensku, č. sp. 77266. 
Sympatizovanie s banderovcami v obci Kolačkov, č. sp. 77280. Šetrenie oprávnenosti 
zásahu asistenčného oddielu „Žilina“ v Rajci, Čiernej, Domaniži a Považskej Bystrici 
23. a 24. augusta 1947, č. sp. 77355.  
Opatrenia proti banderovcom v okolí Hodonína, č. sp. 77361. Vyžiadanie informácií o 
zajatí troch príslušníkov bandy „Chryn“ od 10. pešej divízie, č. sp. 77380. Akcia 
asistenčného oddielu „Banská Bystrica“ proti banderovcom v priestore medzi 



Ľubietovou a Povrazníkom začiatkom septembra 1947, č. sp. 77405. Počty a 
organizačné pričlenenie príslušníkov Národnej bezpečnosti na Slovensku k 6.9.1947, 
č. sp. 77414. Pridelenie asistenčného oddielu „Bratislava“ veliteľovi  V. armádneho 
zboru, č. sp. 77416.  
Operačné smernice proti banderovcom zo septembra - č. sp. 77417, 77517, 77534, 
77562, 77564, 77688, 77783 a 77784. Preverovanie správ o banderovcoch v 
priestoroch obcí Pustá Nová Ves,  Košeca, Šípkové, Dobrá Voda, Kočín a Šterusy, č. 
sp. 77447. Boj poľských jednotiek s banderovcami pri Rytne  4. septembra  a žiadosť z 
poľskej strany o obsadenie hraníc našim vojskom,  č. sp. 77448. Početné stavy rôt 
zaistenia pohraničného územia k 5. septembru,   č. sp. 77449. Určenie „Jednotného 
operačného štábu pre vedenie akcií proti banderovcom“ dňom 8.9.1947 a jeho 
zloženie, č. sp. 77558. Počty jednotiek podriadených skupine „Teplice“, č. sp. 77555, 
77566. Výkaz počtu osôb a materiálu nasadených proti banderovcom k 25. septembru, 
č. sp. 77642 a 77892. 
Smernice pre udelenie odmeny za zadržanie a zneškodnenie banderovca, č. sp. 77737. 
Úprava stíhania banderovcov a operačný rozkaz zo septembra 1947, č. sp. 77747, 
77763, 77789, 77790 a 77972. Rozkaz veliteľa V. armádneho zboru v Brne na akciu 
na východnej Morave v dňoch 29.9. - 3.10.1947  s vyobrazením,  č. sp. 77809.  
Ponechanie pplk. gšt. Zavřela vo funkcii styčného dôstojníka v Poľsku, č. sp. 77646. 
Pokyny pre styčného dôstojníka v Poľsku a veliteľa 10. pešej divízie, č. sp. 77813.  
Zápis z vypočúvania banderovca Petra Marosa, č. sp. 77824. Akcia proti bande 
„Roman“ a presuny nasadených jednotiek, č. sp. 77843. Spravodajské hlásenie   o boji 
proti banderovcom, č. sp. 77846.  
Bezpečnostné opatrenia veliteľa VII. armádneho zboru s nariadením, na mapách 
zakreslené asistenčné obvody a počty Partizánskeho práporu XI., č. sp. 77854. Návrh 
na novú úpravu zaistenia pohraničného územia z 27. septembra od veliteľstva 4. 
divízie, č. sp. 77878. Operačný rozkaz pre uzavretie severných hraníc a reorganizáciu 
stíhania banderovcov, č. sp. 78204. Oznámenie požadovanej informácie k uzávere 
severného pohraničia, č. sp. 77889. Upresnenie cieľových staníc príchodu práporu 
Zboru národnej bezpečnosti z Moravy, č. sp. 77890. Stíhanie bandy v okrese 
Liptovský Sv. Mikuláš, č. sp. 77891. Rozkaz veliteľa vojenského útvaru 2103 Trenčín 
pre uzavretie severných hraníc a stíhanie ban- 
 
derovcov - č. sp. 77931, rozkaz pre akciu od 11.10. do 16.10. v Inoveckých horách - č. 
sp. 78101 a pre akciu v dňoch 14. až 16.10. na prechodoch cez Váh  a Vlársky 
priesmyk - č. sp. 78205. Pripomienky k uzávere severných hraníc, č. sp. 78076. 
Organizácia uzávery severných hraníc Slovenska, č. sp. 78080. Vyžiadanie hlásenia a 
hlásenie o boji s banderovcami pri Bielom Kríži, č. sp. 77950, 78119. Vydanie 
zajatého banderovca  Arkadija poľským bezpečnostným orgánom na dobu 6 dní, č. sp. 
78023.  
Presun Veliteľstva „Teplice“ z Brezna nad Hronom do Banskej Bystrice, č. sp. 78034. 
Požiadavky na služobných psov od pluku „Slovensko“, č. sp. 78055.   
Organizácia Veliteľstva „Teplice“ od septembra - č. sp. 78056, od 9. októbra - č. sp. 
78133. Pohyb banderovcov na Morave a v Sliezsku do 25. septembra - č. sp. 77852, do 
8. októbra - č. sp. 78132, do 18. novembra - č. sp. 78761. Smernice pre boj s 
banderovcami na Morave, č. sp. 78058. Presun práporu „Kamzík“ dňa 11.10.1947 zo 



stanice Vigľaš do Přerova na Morave, č. sp. 78096. Príprava odsunu a odoslanie 
práporu „Srnec“ s rotou „Líška“ do Čiech a „Kos“ do Komárna, č. sp. 78118, 78152, 
78199, 78260. Správy o banderovcoch od Zväzu partizánov, č. sp. 78125.  
Výkaz počtov a rozmiestnenie jednotiek 10. pešej divízie, č. sp. 78128. Výkaz počtov 
jednotiek zaistenia pohraničného územia 2. pešej divízie, č. sp. 78153. Spravodajské 
smernice pre akcie proti banderovcom, č. sp. 78177, 78207, 78466. Operačný rozkaz 
veliteľa 4. oblasti z 13. októbra 1947 na zmenu úloh a zostavy proti bandám 
banderovcov, č. sp. 78200. Odovzdanie jednotky „Safír“ z podriadenosti  Veliteľstva 
„Teplice“ do podriadenosti Hlavnému veleniu Národnej bezpečnosti dňom 
20.10.1947, č. sp. 78254. Zmena zostavy jednotiek proti banderovcom od  Hlavného 
veliteľstva národnej bezpečnosti, č. sp. 78280. Preverenie opatrení proti banderovcom 
zástupcom Povereníctva vnútra mjr. NB Pavlom Jamrichom. Likvidácia Veliteľstva 
„Teplice“ dňom 20. októbra 1947    a smernice pre jej vykonanie, č. sp. 78310, 78326. 
Organizačné začlenenie jednotiek zaistenia pohraničného územia, č. sp. 78325. 
Administratívny postup pri použití zbrane proti banderovcom, č. sp. 78327. Spresnenie 
kmeňového zaradenia roty „Venuša“ po skončení plnenia úloh v zaisťovaní 
pohraničného územia, č. sp. 78357. Premiestnenie roty „Žula“ zo Svidníka do 
Stropkova,  č. sp. 78358. Bezpečnostné opatrenia v obvode V. armádneho zboru /VÚ 
2103 Trenčín/ z 20. októbra 1947, č. sp. 78364. Odoslanie roty „Laborec“ z Prešova 
do Malaciek, č. sp. 78372, 78699.  
Stráženie severného pohraničia a úprava velenia s vyobrazením, č. sp. 78373, 78551. 
Hlásenie Metoda Škrabáka o skupine banderovcov v chotári obce Biksard (Buková), 
okr. Trnava, č. sp. 78378.  
Vrátenie rôt zaistenia pohraničného územia späť k svojim kmeňovým telesám,  č. sp. 
78390. Hlásenie o banderovcoch a Dr. Starinskom v pracovnom tábore v Ústí nad 
Oravou, č. sp. 78412. Určenie úsekov rotám pluku zboru národnej bezpečnosti 
„Slovensko“, č. sp. 78427, 78467 a 78707. Nariadenie veliteľa VI. armádneho zboru k 
boju proti banderovcom v jeho obvode, č. sp. 78449, 78741. Zrušenie prieskumnej 
jednotky „Peter“, č. sp. 78477, 78537. Odoslanie roty „Svojpov“ po dosiahnutí 
pohotovosti na  Moravu k dispozícii veliteľovi Vojenského útvaru 5311 v Moravskom 
Krumlove, č. sp. 78517, 78529,  78547.  
 
Kontroly vo vlakoch a ich posilnenie, č. sp. 78518, 78626, 78641, 78708, 78805. 
Hlásenie o banderovcoch v priestore obce Veľké Rovné, č. sp. 78521, 78838.  
Pokyny pre styčného dôstojníka v Poľsku, č. sp. 78534. Skúsenosti a návrhy styčného 
dôstojníka v Poľsku, č. sp. 78548 a 78754.  
Prešetrenie správ o banderovcoch v okolí Sabinova - č. sp. 78672 a obce Telepovce - 
č. sp. 78894. Zrušenie vojenských opatrení proti banderovcom, č. sp. 78678 a 78697. 
Šk. č. 3,  359 listov (319 - 677),       z  č. j.  75002  až  75520   
Šk. č. 4,  778 listov     (1 - 778),       z  č. j.  75521  až  76650 
Šk. č. 5,  811 listov     (1 - 811),       z  č. j.  76651  až  77900 
Šk. č. 6,  625 listov     (1 - 625),       z  č. j.  77901  až  78990 
 
 
 
 
 



35  Ženijné vojsko 
Situačné hlásenie Strediska ženijných čiat pechoty a tankového vojska 4 v Seredi za  
január a november 1947, č. sp. 75199, 78846. Program odmínovacích prác na 
východnom Slovensku v roku 1948 pre Ženijný prápor 12 s vyobrazením mínových 
polí, č. sp. 78766. 
Šk. č. 6,  39 listov (626 - 664) 
 
Rok   1 9 4 8 
 
36   Delostrelectvo 
Premiestnenie II/110 delostreleckého oddielu  zo Senice do Trenčína, č. sp. 215013. 
Smernice pre vykonanie ostrých strelieb a sústredenie delostreleckých jednotiek, č. sp. 
215367. Smernice pre výcvik a preskúšanie pohotovosti  kombinovaných oddielov, č. 
sp. 216088. 
Šk. č. 6,  14 listov (665 - 688) 
  
37   Organizačná oblasť 
Zaraďovanie a povolávanie náhradnej zálohy pre školy dôstojníckeho dorastu,  č. sp. 
215662. Zrušenie Posádkovej správy Podolinec, č. sp. 215883. Premiestnenie 2. 
brigády zo Slovenska do západných Čiech so strediskom velenia v Písku, č. sp. 
215901. Zmeny v mierovej organizácii armády, č. sp. 215954, 216394, 216398, 
216477. Zrušenie Veliteľstva VI. armádneho zboru v Banskej Bystrici dňom 31. mája, 
č. sp. 216062, 216279. Zabezpečenie privítania prezidenta republiky v Bratislave, č. 
sp. 216338. Zmena v podriadenosti spojovacej, tankovej a ženijnej služby, č. sp. 
216594. Ostré streľby príslušníkov finančnej stráže, č. sp. 216822. Smernice pre 
výcvik v obrannom spravodajstve, č. sp. 216892. Zrušenie a likvidácia útvarov bez  
predpísaných počtov, č. sp. 217200. 
Šk. č. 6,  224 listov (689 - 912) 
 
38   Padlí v boji proti banderovcom 
Vyšetrenie obvinenia nedôstojného zaobchádzania s telami mŕtvych ašpirantov 
padlých 5. augusta 1947 na Magure Lipči, č. sp. 215037. 
Šk. č. 7,  43 listov ( 1 - 43) 
 
39   Partizánske jednotky v boji proti banderovcom 
Vyšetrovanie nenastúpenia záložníkov z radov partizánov na cvičenie proti 
banderovcom, č. sp. 215369. 
Šk. č. 7,  94 listov (44 - 147) 
 
40   Proviantná služba 
Výživa armády a zníženie stravných dávok, č. sp. 215020. 
Šk. č. 7,  5 listov (148 - 152) 
 
41   Spisová a administratívna služba 
Odovzdanie a prevzatie tajnej agendy 1. oddelenia štábu Veliteľstva 4. oblasti,  č. sp. 
215164 a 215407. 
Šk. č. 7,  9 listov (153 - 161) 



 
42   Spojovacie vojsko 
Skúsenosti so zabezpečovania spojenia v bojoch s banderovcami, č. sp. 215040. 
Smernice pre spojovacie cvičenie, č. sp. 215344. Organizácia cvičiacich jednotiek. č. 
sp. 215368. Skúsenosti z veliteľských cvičení so zameraním na spojenie,  č. sp. 
217177. 
Šk. č. 7,  152 listov (162 - 313) 
 
43   Uhoľné bane - vojenské banské oddiely 
Príchod mužstva do Ostravsko-Karvinského revíru k 1.marcu 1948. Skúsenosti z 
pobytu a práce príslušníkov  od vojenských útvarov 4. oblasti. Vyžiadanie veliteľov a 
pomocných síl pre Kombinovaný oddiel pre technické banské práce v Orlovej 
/Ostravsko-Karvinský revír/. Pokyny pre výmenu mužstva v baniach. Odoslanie do 
baní vojakov, ktorí slúžili v nemeckej a maďarskej armáde, č. sp. 217235 a 217354. 
Šk. č. 7,  81 listov (314 - 394) 
 
44   Veliteľské cvičenia a výcvikové smernice 
Oprava výcvikovej smernice na rok 1947/1948 - Výnos ministra národnej obrany č. sp.  
14750 a 16770 Taj. hl.št.1.oddel.1947, č. sp. 215167. Námety pre veliteľské cvičenie 
2. brigády, č. sp. 215202, 215602. Dodatok k výcvikovým smerniciam   na rok 
1947/1948. Skúsenosti z veliteľských cvičení konaných   vo vojenských výcvikových 
táboroch, č. sp. 215426, 215503. Nariadenie na vykonávanie morálno-politickej 
výchovy pri sústredeniach a výcviku mužstva, č. sp. 215658. Dodatok k výnosu 
ministra národnej obrany číslo 14818 z 25. februára 1947 o vybavení vojenských 
výcvikových táborov. Hodnotenie záverečného cvičenia 4. divízie, č. sp. 216299. 
Skúsenosti z cvičení na mape,    č. sp. 216324, 216359, 216401, 216403, 216419, 
216407, 216421, 216440, 216475. Relácia zo záverečného cvičenia  4. oblasti, č. sp. 
216326. Súhrn najdôležitejších skúseností zo záverečných cvičení vydaný 
Ministerstvom národnej obrany - hlavným štábom, č. sp. 216922 a závery pre ženijné 
vojsko, č. sp. 217103. 
Školské cvičenia z kurzu vyšších veliteľov z rokov 1947 - 1948 : 
a/  1. školské cvičenie - Divízia v útoku  (šk. č. 7, 8, 9), 
b/  2. školské cvičenie - Divízia v obrane  (šk. č. 9), 
c/  3. školské cvičenie - Násilný prechod vodného toku zborom (šk. č. 10, 11), 
d/  4. školské cvičenie - Obranná operácia armády (šk. č. 12), 
e/  5. školské cvičenie - Útočná operácia armády (šk. č. 12, 13).   
Šk. č. 7,  509 listov (395 - 903) 
Šk. č. 8,  327 listov     (1 - 327)  
Šk. č. 9,  411 listov     (1 - 411) 
Šk. č.10, 603 listov     (1 - 603) 
Šk. č.11, 550 listov     (1 - 550) 
Šk. č.12, 541 listov     (1 - 541) 
Šk. č.13,   17 listov     (1 -   17) 
 
 
 
 
 



45  Vojenské školstvo 
Oprava predpísaných počtov Spojovacieho učilišťa, č. sp. 216723. Situačné hlásenie a 
prehľad frekventantov Školy na dôstojníkov pechoty v zálohe v Košiciach, č. sp. 
217110.  
Šk. č. 13,  27 listov ( 18 -  44) 
 
46   Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska 
Predloženie skúseností z bojov s banderovcami od Hlavného veliteľstva Národnej 
bezpečnosti v Bratislave pre Ministerstvo vnútra v Prahe, č. sp. 215001.  
Celková situačná správa za II. polrok 1947 Veliteľstva 4. oblasti a podriadených 
útvarov - č. sp. 215027 a za 1. polrok 1948 - č. sp. 216345. Vybavenie požiadaviek   
zo situačného hlásenia za 1. polrok 1947 Ministerstvom národnej obrany, č. sp. 
215036. Návrh opatrení proti banderovcom od Veliteľstva V. armádneho zboru v 
Trenčíne. Hlásenie o vyšetrení prepadu banderovcami pohraničných obcí Chvostejov, 
Vydraň a Telepovce, č. sp. 215100. Prenasledovanie banderovcov poľskou jednotkou 
a prechod banderovcov cez hranicu na Slovensko.  
Organizácia asistenčných a stíhacích oddielov k 13. februáru 1948, č. sp. 215242, 
215584. Prenasledovanie a situačná správa o utečených banderovcoch z väzenia, č. sp. 
215250 a 215260. Výber zo zápisnice o obrane štátnych hraníc, č. sp. 215322. 
Pričlenenie vojenských asistenčných oddielov nasadených proti banderovcom k Zboru 
národnej bezpečnosti, č. sp. 215929. Likvidácia Veliteľstva „Teplice“, č. sp. 215947.  
Hlásenie Zemského veliteľa Zboru národnej bezpečnosti v Bratislave o presune 
maďarského vojska do pohraničia so Slovenskom, č. sp. 216178. Zrušenie 
podriadenosti pohotovostného práporu ZNB Zemskému veliteľstvu v Bratislave  a 
opäť jeho podriadenie útvaru ZNB v Prahe, č. sp. 216256. Odoslanie jednotky od 
Vojenského útvaru 4644 do Partizánskej Ľupče ako posilu jednotkám Národnej 
bezpečnosti, č. sp. 216298 a 216305.  
Hlásenie finančnej stráže o ozbrojenej skupine v pohraničí na Kvačianskom  salaši dňa 
13. júla, č. sp. 216408. Zápisnica z porád medzi zástupcami československej a poľskej 
bezpečnostnej služby v Duklianskom priesmyku dňa 19. augusta 1948 - č. sp. 216617 
a 1. septembra 1948 - č. sp. 216714.  
Odoslanie asistenčných čiat do obce Dubová za účelom zneškodnenia banderovcov 
dňa 1. septembra 1948, č. sp. 216692. Opatrenia pre spoločný postup s poľskou 
bezpečnostnou službou proti banderovcom, č. sp.  216730.  
Šk. č. 13,  146 listov ( 45 - 208) 
 
47   Ženijné vojsko 
Situačné hlásenia zo Strediska ženijných čiat pechoty a tankového vojska 4  v Seredi 
nad Váhom za december 1947 - č. sp. 215029, za január 1948 -  č. sp. 215214, za 
február 1948 - č. sp. 215396, za november a december 1948 - č. sp. 217137. Smernice 
pre spravodajský výcvik vo výcvikovom roku 1947/48, č. sp. 215066.  
Skúsenosti z veliteľských cvičení ženijných brigád v roku 1947, č. sp. 215308.      
Situačná správa IV/4 ženijného práporu, č. sp. 217310. 
Šk. č. 13,  35 listov (209 - 243) 
 
 



Rok   1 9 4 9 
 
48   Delostrelectvo  
Hlásenie o priebehu ostrých strelieb v delostreleckých útvaroch 4. oblasti  a prehľad o 
použitom strelive, č. sp. 46823. Skúsenosti z ostrých strelieb,  č. sp. 46882. 
Šk. č. 13,  41 listov (244 - 284) 
 
49   Organizačná oblasť 
Zriadenie osobných zložiek (oddelení, referátov) na personálnu prácu s vojakmi a 
občianskymi zamestnancami, č. sp. 45011. Doplnky k dočasnému dislokačnému 
prehľadu 4. oblasti, č. sp. 46151.  
Mierová organizácia armády platná od 1. októbra 1949, zriadenie krajských 
vojenských veliteľstiev a premiestnenie Delostreleckého oddielu 189 z Trenčína do 
Malaciek, č. sp. 46238, 46675. 
Šk. č. 13,  117 listov (285 - 401) 
 
50   Personálna oblasť 
Stav personálu 4. oddelenia štábu Veliteľstva 4. oblasti k 1. máju 1949, č. sp. 45930. 
Zaradenie politicky nespoľahlivých odvedencov, č. sp. 46299. Príprava  na prijatie 
nováčikov k útvarom, č. sp. 47114. 
Šk. č. 13,  90 listov (402 - 491) 
 
51   Porady a zhromaždenia 
Porada vyšších veliteľov u veliteľa oblasti k výcviku v poddôstojníckych školách, 
náboru poddôstojníkov z povolania, osvetovej výchove a príprave záverečných 
cvičení. Porada o výstavbe Vojenského výcvikového tábora Lešť,  č. sp. 45635. Porada 
Krajských vojenských veliteľov z 30. novembra 1949, č. sp. 47478. 
Šk. č. 13,  26 listov (492 - 517) 
 
52   Spisová a administratívna služba 
Zápis o prevzatí a odovzdaní tajnej agendy 1. oddelenia štábu Veliteľstva 4. oblasti. 
Potvrdenky o prevzatí  dislokačného prehľadu 4. oblasti  
Šk. č. 13,  38 listov (518 - 555) 
 
 
53   Spojovacie vojsko 
Správa o komisionálnej prehliadke výcviku v Spojovacom pluku 4 v Turčianskom Sv. 
Martine, č. sp. 45646. 
Šk. č. 13,  23 listov (556 - 578) 
 
54   Spoločenské dianie a armáda 
Ozbrojená vojenská asistencia v Drahovciach, okr. Piešťany dňa 21. júna 1949 - č. sp. 
46281 a v Komjatnej, okr. Ružomberok dňa 29. júna 1949 - č. sp. 46347.  
Postavenie pohotovostných oddielov v určených posádkach pre prípadné nepokoje v 
súvislosti s „katolíckou akciou - Pastiersky list“, č. sp. 46315, 46324, 46329 a 46333. 
Zrušenie pohotovostných oddielov na celom území Slovenska, č. sp. 46354. Rozkaz na 
prípravu osláv Slovenského národného povstania vo Zvolene, č. sp. 46616. 



Zabezpečenie slávnostného odovzdania železnice „Trať mládeže“ dňa 30. októbra 
1949 a podniku „Lodenice“ v Komárne dňa 29. októbra 1949, č. sp. 47196. 
Šk. č. 13,  107 listov (579 - 685) 
 
55  Veliteľské cvičenia a výcvikové smernice 
Hlásenie záverov veliteľa  Spojovacej školy v Prešove zo zimného cvičenia v roku 
1948/49 a vyjadrenie prednostu technickej služby 4. oblasti, č. sp. 45218. Správa 
Ženijného práporu 12 zo zimného cvičenia v dňoch 10. - 19.1.1949 vo Vojenskom 
výcvikovom tábore v Kamenici nad Cirochou, č. sp. 45258. Záverečné cvičenie - 
smernice pre organizáciu jednotiek, rozhodcovskú službu pri cvičiacich jednotkách, 
zoznam rozhodcov, zriadenie tyla riaditeľstva cvičenia a doplnenie veliteľstiev 
dôstojníkmi, č. sp. 45280. Skúsenosti 10. pešej divízie zo zimného cvičenia vo 
Vojenskom výcvikovom tábore v Kamenici nad Cirochou, č. sp. 45354. Veliteľské 
cvičenie pri Ženijnom prápore 12, č. sp. 45371. Spojovacie cvičenie v máji 1949, č. sp. 
45395. Skúsenosti Ženijného pluku 4 zo zimného cvičenia vo vojenskom výcvikovom 
tábore Lešť vo februári 1949, č. sp. 45417. Postavenie ženijných jednotiek na cvičenie 
pri 3. oblasti,     č. sp. 45441. Obranné spravodajské skúsenosti z veliteľského cvičenia 
9. divízie z 18.decembra 1948. Poznatky veliteľa  9. divízie zo zimného cvičenia a 
pripomienky veliteľa 4. oblasti k nim, č. sp. 45640. Skúsenosti zo zimného cvičenia 
hlásené Ministerstvu národnej obrany, č. sp. 45610. Posudok veliteľského cvičenia 
vyšších jednotiek 4. oblasti  pri 4. divízii, č. sp. 45773.  Tylový rozkaz pre 
zabezpečenie jednotiek, ktoré sa zúčastnia sústredenia vo Vojenskom výcvikovom 
tábore Lešť, č. sp. 45813. 
Záverečné cvičenie pri Veliteľstve 4. oblasti, č. sp. 46000 (námet, rozhodcovská 
služba, priebeh cvičenia, zoznam dôstojníkov odchádzajúcich na cvičenie,  zaradenie 
dôstojníkov, priebeh prác riaditeľstva cvičenia, prehľad prepravy do výcvikového 
tábora, námet pre letectvo a písomnosti k cvičeniu modrej a červenej strany). Posudky 
cvičenia „Jánošík“, č. sp. 46153. Účasť hostí na záverečnom cvičení, č. sp. 46343 a 
46487. Smernice pre výcvik vyšších jednotiek vo výcvikovom roku 1949/50, č. sp. 
46625. Skúsenosti zo  záverečného cvičenia Ženijného pluku 4, č. sp. 46687. Posudky 
záverečného cvičenia pri Veliteľstve  4. oblasti, č. sp. 46629, 47705 a 47050. 
 
Všeobecné skúsenosti z kontrol výcviku, č. sp. 47312. Príprava zimného cvičenia  9. 
divízie vo Vojenskom výcvikovom tábore Turecký vrch, č. sp. 47705. 
Šk. č. 14,  936 listov ( 1 - 936) - č. sp. 45218 až 46000, 
Šk. č. 15,  916 listov ( 1 - 916) - č. sp. 46000 pokračovanie, 
Šk. č. 16,  1005  listov ( 1 - 1005) - č. sp. 46000 dokončenie, 
Šk. č. 17,  614 listov ( 1 - 614) - č. sp. 46001 až 47705. 
 
56   Vojenské školstvo 
Vylúčenie ašpirantov zo škôl na dôstojníkov v zálohe. Prehľad možností štúdia  v 
školách a kurzoch v roku 1949/1950, č. sp. 46918. Zriadenie „Spojovacej školy“ pri 
Spojovacom pluku 4 v Turčianskom Sv. Martine, č. sp. 47213. 
Šk. č. 17, 46 listov (615 - 660) 
 
 
 



57   Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska 
Celková situačná správa  za druhý polrok 1948 - č. sp. 45064 a za prvý polrok 1949 - 
č. sp. 46348. Ozbrojená asistencia proti banderovcom v okolí Turčianskeho Sv. 
Martina, č. sp. 47299. 
Šk. č. 17, 47 listov (661 - 707) 
 
58   Ženijné vojsko 
Situačné hlásenia zo Strediska ženijných čiat pechoty 4 v Seredi za január a február 
1949. 
Šk. č. 17,  12 listov (708 - 719) 
 
Rok   1 9 5 0 
 
59   Organizačná oblasť  
Výkaz o pohybe kmeňového počtu za rok 1949, č. sp. 102. Prvý doplnok dislokačného 
prehľadu 4. oblasti, č. sp. 1800. Dislokačné zmeny, č. sp. 1820. Zmena dislokácie 
Pešieho pluku 7 a Delostreleckého oddielu 259, č. sp. 1865. Rozdelenie kláštorných 
budov na Slovensku, č. sp. 2074. Dočasné mierové počty pracovnej trestnej roty, č. sp. 
2342. Presťahovanie Pešieho pluku 7, č. sp. 2358. Upravenie hraníc vojenského 
priestoru v Kamenici nad Cirochou, č. sp. 2430. Prevzatie veliteľstva  Vojenského 
výcvikového strediska Smrekovica, č. sp. 2641. Zriadenie výcvikového práporu pre 
náhradnú službu pri Pešom pluku 39, č. sp. 3013. 
Šk. č. 17,  218 listov (720 - 937) 
 
60  Personálna oblasť 
Premiestnenie vojaka Ondreja Kaderu, nar. 28.1.1927 zo Seliec, č. sp. 610. Smrteľný 
úraz slobodníka Štefana Merku, narodeného 25. 4.1923 z Dolnej  Poruby, č. sp. 631. 
Hlásenie o zranení príslušníkov Vojenského útvaru 6990 v Šamoríne pri hádzaní 
granátov (npor. pech. Dezider Miškey, voj. Pavel Dráfi, des. Václav Pavlík, des. 
Jaroslav Nápravník, slob. Marcel Ďurnek, slob. Viktor Hruška), č. sp. 1725. 
Skúsenosti z hlavných odvodov, č. sp. 1861. 
Šk. č. 17,  43 listov (938 - 980) 
 
61  Spojovacie vojsko 
Mierová organizácia spojovacieho vojska platná od 1. októbra 1950, č. sp. 2210. 
Šk. č. 17,  16 listov (981 - 996) 
 
62  Spoločenské dianie a armáda 
Rozkaz k slávnostnému pochodu vojska na Václavskom námestí v Prahe dňa 7. mája 
1950, č. sp. 1244. 
Šk. č. 18,  35 listov ( 1 - 35) 
 
63  Súhrnné hlásenia 
Veliteľské situačné hlásenie , č. sp. 464, 1367, 2640 a 2846.  
Šk. č. 18,  142 listov ( 36 - 177) 
 
 



64  Veliteľské cvičenia a výcvikové smernice 
Skúsenosti zo zimných sústredení v roku 1949/1950, č. sp. 332. Hodnotenie skúseností 
ženijnej brigády zo zimného cvičenia v priestore Tureckého vrchu, č. sp. 478. 
Smernice pre výcvik vyšších jednotiek delostrelectva vo výcvikovom roku 1950/1951, 
č. sp. 503. Skúsenosti zo zimného výcviku ženijnej roty vo Vojenskom výcvikom 
tábore Lešť, č. sp. 633. Skúsenosti z výcviku veliteľov a štábov v spojení, č. sp. 666. 
Rozkaz k letnému sústredeniu ženijného práporu vo Vojenskom výcvikovom tábore 
Lešť, č. sp. 1198 a 3087. Skúsenosti z letného sústredenia vo Vojenskom výcvikom 
tábore Lešť a nástupu záložníkov na cvičenie v zbrani, č. sp. 1700. Závery z kontrol 
výcviku v streľbe, č. sp. 1927. Rozkaz pre sústredenie škôl dôstojníckeho dorastu a 
vojenských škôl Jána Žižku v priestore Tureckého vrchu, č. sp. 1956. Námet na 
cvičenie 10. divízie, č. sp. 2023. Doplnenie dôstojníkov pre záverečné cvičenie 3. 
oblasti, č. sp. 2027. Základné smernice MNO pre výcvik vo výcvikovom roku 
1950/1951, č. sp. 2046, 2500. Námet inštrukčného cvičenia protitankovej zálohy 
divízie, č. sp. 2624. Hodnotenie 2. turnusu záložníkov vo Vojenskom výcvikovom 
tábore Lešť, č. sp. 2729. Základné smernice pre výcvik vo výcvikovom roku 
1950/1951, č. sp. 2835.  
Šk. č. 18,  625 listov (178 - 802) 
 
65  Vojenské školstvo 
Školy na dôstojníkov  pechoty v zálohe a poddôstojnícke školy vo výcvikovom roku 
1950/1951, č. sp. 211. Umiestnenie Školy na dôstojníkov delostrelectva pechoty v 
zálohe do Prešova, č. sp. 1783.  Dočasné mierové počty Delostreleckého učilišťa, č. 
sp. 2343. Dočasné mierové počty Leteckého učilišťa, č. sp. 2481. 
Šk. č. 19,  110 listov ( 1 - 110) 
 
66  Ženijné vojsko 
Rozdelenie gážistov Ženijného práporu 14 k 1. júlu 1950, č. sp. 2115. Hlásenie 
výsledku vykonaných komisionálnych prehliadok vo Vojenskom útvare 6990 Šamorín 
a v Ženijnom prápore 18 Komárno, č. sp. 2801. Výsledok kontroly v ženijných 
útvaroch, č. sp. 2901. 
Šk. č. 19,  49 listov ( 111 - 159) 

 
Dôverné písomnosti! 

 
Rok    1 9 4 5  
 
67  Letectvo 
Zriadenie Veliteľstva leteckej oblasti 4, určenie veliteľa, náčelníka štábu, organizácie a 
počtov, č. sp. 42920. Zriadenie Letiskovej perute 3 v Trenčíne dňom 16. augusta 1945, 
č. sp. 43252. 
Šk. č. 19,  22 listov ( 160 - 181) 
 
68  Organizačná oblasť 
Smernica pre pôsobnosť oddelení štábu, skupín, veliteľstiev zbraní a tylu a ich 
kompetencie, č. sp. 40721. Zriadenie právneho oddelenia,  oddelenia styčných 
dôstojníkov pre veci partizánske, skupiny pre vojnový priemysel a skupiny        



remontnej služby Veliteľstva  4. oblasti, č. sp. 41358. 
Zabezpečenie povolania do výnimočnej činnej služby osôb prezentovaných podľa §27, 
Branného zákona, č. sp. 44315. 
Šk. č. 19,  14 listov ( 182 - 195) 
 
69  Porady a zhromaždenia 
Porada k spracovaniu štatistických údajov týkajúcich sa Slovenského národného 
povstania, č. sp. 51007. 
Šk. č. 19,  19 listov ( 196 - 214) 
 
70  Spoločenské dianie a armáda 
Nariadenie k oslavám prvého výročia Slovenského národného povstania,  č. sp. 43151. 
Nariadenie k oslavám 28. októbra v Bratislave, č. sp. 48494. 
Šk. č. 19,  7 listov ( 215 - 221) 
 
71  Veliteľské cvičenia a výcvikové smernice 
Smernice pre výcvik jednotiek a zriadenie kurzov podľa doktríny Červenej       
armády, č. sp. 41496. Obnovenie platnosti česko-slovenských predpisov a zavedenie 
prekladov najdôležitejších predpisov Červenej armády, č. sp. 2799. 
Šk. č. 19,  7 listov ( 222 - 228) 
 
Rok    1 9 4 6 
 
72  Disciplinárne (kárne) konanie 
Disciplinárne konanie proti mjr. žen. Oldřichovi Blažekovi, škpt. Jánovi Fiamovi, mjr. 
zdrav. MUDr. Tiborovi Rosental-Rivalovi, škpt. pech. Jaroslavovi Bešťákovi, škpt. 
del. Karlovi Pulkrábkovi, pplk. zdrav. MUDr. Václavovi Adamovi, škpt. pech. 
Jakubovi Roubalovi, šrtm. Jurajovi Ivanovi, kpt. pech. Alfrédovi Kubíčkovi, npor. 
Reinholdovi Šturmovi a kpt. del. Bedřichovi Černickému, zn. sp.  23 4/3  až  23 4/51. 
Šk. č. 19,  49 listov ( 229 - 277) 
 
73  Organizačná oblasť 
Zriadenie hlavného tyla a veliteľstva hlavného tyla pri MNO, č. sp. 12665. Zoznam 
vojenských veliteľstiev a útvarov tvoriacich rozdeľovník. 
Šk. č. 19,  8 listov ( 278 - 287) 
 
74  Úrazy -úmrtia - usmrtenia 
Obete havárie lietadla Douglas vo Vysokých Tatrách z 22. septembra 1944 pri prelete 
príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády zo ZSSR na Slovensko, zn. sp. 80 2/23 11. 
Zavraždenie voj. Jozefa Balcu príslušníka Spojovacieho pluku 4 pri rieke Rajčianke, 
zn. sp. 80 2/48. Zastrelenie roľníka Ignáca Janoviaka  poľskou hliadkou pri ilegálnom 
prechode hraníc, (inventárne číslo 77, č. sp. 15571). 
Šk. č. 19,  19 listov ( 288 - 306) 
 
 
 
 



75  Veliteľské cvičenia a výcvikové smernice 
Výcvikové smernice na rok 1945/1946, zn. sp. 73 2/11 24.  Smernice pre lyžiarsky a 
zimný výcvik v horách v roku 1946/47, č. sp. 26097. 
Šk. č. 19,  92 listov ( 307 - 398) 
 
76  Vojenské školstvo 
Organizácia Vysokej školy vojenskej, č. sp. 13868. 
Šk. č. 19,  10 listov ( 399 - 408) 
 
77  Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska 
Zastrelenie roľníka Ignáca Janoviaka poľskou hliadkou a hlásenie o dianí v Poľsku, č. 
sp. 15571. 
Šk. č. 19,  3 listov ( 409 - 411) 
 
78  Ženijné vojsko 
Zoznam dôstojníkov, rotmajstrov a ďalej slúžiacich poddôstojníkov 4. ženijnej brigády 
v Bratislave. 
Šk. č. 19,  10 listov ( 412 - 421) 
 
Rok    1 9 4 7  
 
79  Automobilová služba 
Údaje o vodičoch automobilovéhokurzu pre ústredný register vodičov motorových 
vozidiel. Úprava podriadenosti automobilových útvarov, ústavov a veliteľstiev 
evidencie motorových vozidiel.  
Šk. č. 19,  13 listov ( 422 - 434) 
 
80   Delostrelectvo 
Hľadanie štandardy Delostreleckého pluku 11. Hlásenie odovzdania a prevzatia 
funkcie veliteľa delostrelectva 4. oblasti. Škpt. del. Ladislav Krasnohorský  - 
poverenie velením Delostreleckému oddielu 189. Pplk. del. Ernest Spišiak - 
ustanovenie zástupcom veliteľa Delostreleckého pluku 154. Hlásenie o odovzdaní a 
prevzatí funkcie veliteľa 12. delostreleckej brigády. Zriadenie inštruktážneho kurzu 
pre nováčikov, určenie stálych učiteľov a smernice pre inštruktorov. Pplk. del. 
Leopold Böhmer - poverený zastupovaním veliteľa delostrelectva 9. divízie. 
Šk. č. 19,  17 listov ( 435 - 451) 
 
81  Disciplína v armáde 
Roztrieštenosť  a nedorozumenia vo veliteľskom zbore 2. divízie. Neplnenie rozkazov 
veliteľa 4. oblasti veliteľom posádky Piešťany, zn. sp. 23 1/2 7. Nedôstojné chovanie 
vojakov Vojenskej invalidovne v Bratislave. Urobenie nápravy vo veciach disciplíny v 
posádke Komárno. Nedostatky zistené štátnym tajomníkom MNO v posádkach 
Trenčín a Bratislava. Rozbor nedostatkov v disciplíne   a úlohy k ich odstráneniu, zn. 
sp. 23 5/2.  
Výbuch ručného granáta v Starej Ľubovni, sp. zn. 52 1/1 2. Hlásenie o nevhodných 
pomeroch v redakcii časopisu „Obrana ľudu“, sp. zn. 52 1/1 4 a 5. Sťažnosť vojakov  
českej národnosti z posádky Prešov, sp. zn. 52 2/2  3. Správa  z vyšetrovania porušenia 



disciplíny v Parkane, sp. zn. 23 5/3. Hlásenie zistených skutočností zo sťažností 
frekventantov autokurzu  z Nitry. Vyšetrenie sťažnosti na chovanie príslušníkov 
jednotky „Pavol“ v Kečkovciach, sp. zn. 52 2/10. Sťažnosti občanov z Čiech na 
nedostatky vo velení ašpirantom nasadeným proti banderovcom. 
Šk. č. 19,  93 listov ( 452 - 544) 
 
82  Duchovná služba a matriky 
Náhradní záložníci z kňazov a určenie duchovných. Zdržanie odchodu pplk. duch. 
Antona Lednického do Maďarska. Sprievodný spis k Cirkevnej ústave o vojenských 
kňazoch a o duchovnej opatere vojska. Úprava pastoračných oblastí vojenských 
duchovných správcov. Prevzatie vojenskej kaplnky číslo 82 po doplnení z poľnej 
kaplnky číslo 850 pre Veliteľstvo „Teplice“. Hlásenie o stave vojenských 
evanjelických kostolov a modlitební. Vysvätenie vojenského evanjelického kostola v 
Topoľčanoch.  
Zriadenie matriky zomrelých veliteľstva 4. oblasti od  Mníchova po oslobodenie vo 
Vojenskom útvare 2143 v Bratislave, sp. zn. 13 4/1 , 13 4/1 2, -3, -8, -11 a -15. 
Zisťovanie možností adaptácie miestností vo vojenských väzniciach a nemocniciach k 
účelom bohoslužieb evanjelických augsburského vyznania. Nariadenie pre 
vykonávanie náboženských mravných prednášok v útvaroch, sp. zn. 13 5/1. Povýšenie 
dôstojníkov duchovnej služby. Účasť vojenskej delegácie na generálnom konvente 
evanjelickej cirkvi. Účasť na sprisahaní pplk. duch. Lednického. Vrátenie 
prepožičaného vyznamenania dekanom Jurajom Macákom (vojenský duchovný 
správca), sp. zn. 90 1/2 3. Návrh na vyznamenanie účastníkov odboja z radov 
evanjelických cirkevných činiteľov, sp. zn. 90 1/4. 
Šk. č. 19, 120 listov ( 545 - 664) 
 
83  Disciplinárne (kárne) konanie 
Hlásenia o trestoch gážistov, sp. zn. 21 1/10 4. Návrhy na potrestanie, trestné 
oznámenia, trestné stíhania, kárne pokračovania a  žiadosti o výmaz trestu: 
- kpt. Jozef Mender, nar. 4.9.1917 v Liptovskej Štiavnici, sp. zn. 21 1/4 13, 
-  Svetozár Kresák - redaktor denníka „ČAS“, 
- kpt. Imrich Gaš a voj. František Gregorka, sp. zn. 21  5/1 22 a 21 5/7, 
- škpt. Antonín Kríva - predvolanie k vojenskému súdu, sp. zn. 21 5/13,  
- npor. pech. Štefan Procházka, nar. 19.8.1914 v Dobrej Vode, sp. zn. 215/14                
   a 215/144, 
- práp. hosp. Ján Chrenko, nar. 11.3.1909 v Chynoranoch, 
- škpt. tech. Mikuláš Bezák, nar. 6.12.1911 vo Veľkej Lodine, sp. zn. 21 5/38, 
- por. pech. Dušan Plintoviča, nar. 7.3.1921 v Dolnej Strehovej,  
- pplk. pech. Ján Maxián – z Vojenskej invalidovne Bratislava a situácia v nej, 
- mjr. pech. František Čomora - kolaborantstvo, sp. zn. 21 5/65, 
- mjr. pech. Július Adamovský, 
- mjr. gšt. Štefan Šimko, sp. zn. 21 5/75, 21 5/75  2 až 9, 
- šrtm. pech. Alojz Tomáš , 
- npor. Anton Rakus, 
- rtm. zbroj. Anton Fraňo, nar. 4.8.1918 v Gbeloch, 
- škpt. Ondrej Haťapka, nar. 24.2.1903 v Trstenej, sp. zn. 21 5/91  a 21 5/91 2, 
- plk. gšt. Koloman  Ladislav Brezany, nar. 25.6.1905 v Žiline, 



- mjr. Ján Matúšek, nar. 21.5.1910 vo Veľkých Levároch a por. František  Stredák, 
nar.  2.4.1922 v Trebaticiach, sp. zn. 21 5/105, 
- št. rtm. František Čibenka, 
- šrtm. pech. Ján Boháčik, nar. 15.6.1909 v Budapešti, 
- Michal Tonhauser, sp. zn. 21 5/114, 
- ppor. aut. František Lipták, nar. 13.9.1919 v Ztratenej, okr. Rožňava, 
- por. zdrav. Ernest Rác, nar. 5.10.1919 v Jankovciach, sp. zn. 21 5/121  a 21 5/144   42, 
- kpt. pech. Pavol Makovník, nar. 18. septembra 1918 vo Vieske, sp. zn. 21 5/127  a 21 
5/127  2, 
- škpt. tank. Leopold Ďurana, nar. 5.1.1914  v Krásnom nad Kysucou, 
- rtm. hosp. Jozef Hromada, nar. 12.1.1912 v Brezanoch, sp. zn. 21 5/132  a 21 5/144  3, 
- kpt. pech. Ján Franko, nar. 17.2.1916 v Bodolaku, 
- mjr. pech. Július Adamovský, nar. 13.3.1904 v Prešove, 
- npor. pech. Peter Valičko, nar. v Kráľove nad Tisou a spol.,   
- pplk. pech. Edmund Maixner a škpt. Karel Vrchlabský - 6 padlých ašpirantov  
  v boji  proti banderovcom, 
- rtm. spoj. Ladislav Sabo - dobrovoľný vstup do nemeckej armády, 
- škpt. Ján Lehotský, 
- škpt. pech. Ján Vigaš, nar. 21.4.1916 v Rudlovej - protištátna činnosť, 
- škpt. hosp. Jozef Nyitray, nar. 22.4.1906 v Tušiciach, 
- por. hosp. Eduard Daniš, nar. 25.4.1905 v Osrblí,  
- kpt. pech. Ernest Igor Kemka, nar. 25.5.1912 v Demänovej - dopravná nehoda, 
- por. duch. Štefan Sivák, nar. 29.7.1903 v Beluši - po kapitulácii Francúzka odišiel od 
jednotky a vrátil sa na Slovensko, 
- plk. pech. Antonín Vick, nar. 16.4.1904 v Liptovskom Sv. Mikuláši, 
- škpt. pech. Ondrej Brzáč - nasadenie proti banderovcom, 
- mjr. gšt. Jozef Markančuk - neprijatý do činnej služby v čs. brannej moci,  
  sp. zn. 215/144 64, 
 
- šrtm. pech. Alojz Tomáš - uznesenie, sp. zn. 23 4/1 4,  
- škpt. pech. Ladislav Rojan - deportácie, sp. zn. 23 4/1 11, 
- rtm. poč. Jozef Vavrušek, nar. 1.11.1921 v Urmíne  - násilie v službe,  
  sp. zn. 23 4/1  27, 
- gen. Jozef Turanec, nar. 7.3.1892 v Sučanoch - boje proti ZSSR,   
- pplk. dopl. Rudolf Tesárek - šírenie nepravdivej správy, 
- kpt. pech. Ján Stejskal - vstup do jednotiek Hlinkovej gardy, sp. zn. 23 4/1 52,  
- škpt. zbroj. Ján Lehotský - sp. zn. 23 4/1 54,  
- npor. tech. Ján Judt, nar. 13.8.1910 v Banskej Štiavnici, 
- npor. Antonín Rakús, sp. zn. 23 4/1 57,  
- šrtm. žen. Jozef Jančár, 
- šrtm. stav. Anton Martinka - udanie partizána, sp. zn. 23 4/9  a 23 4/9 2, 
- šrtm. žen. Ján Hurtaj, sp. zn. 23 4/10 a 23 4/10 2,  
- škpt. J. František Menšík - v dobe okupácie členom „Vlajky“, 
- pplk. pech. Štefan Želinský, nar. 7.9.1907 v Prešove - nesplnenie rozkazu  
  vo vojne, sp. zn. 23 4/13  a 23 4/13 2,  
- rtm. del. Vladimír Kacera - zastrelil čat. Štefana Lučanovského, 



- mjr. pech. Gejza Marcinka - aktivista za autonómia Slovenska, 
- škpt. pech. Bohumir Kamir, 
- npor. pech. Jozef Seman, sp. zn. 23 4/29  až  23 4/29 4,  
- škpt. del. Oldřich Svačinka - priateľstvo s Nemcami, 
- npor. dopl. Ján Riečan - práca pre Nemcov, sp. zn. 23 4/39 až 23 4/39 4, 
- mjr. pech. Jozef Chromek - obohacovanie sa počas okupácie, sp. zn. 234/41 a 23 4/85, 
- pplk. Sámuel Engler - podpora Nemcov a surové zaobchádzanie s vojakmi,  
- mjr. dopl. Juraj Schmidt, sp. zn. 23 4/52 až 23 4/52 4, 
- pplk. duch. Violand Andrejkovič - zakázal osvetovú a ideovú činnosť, 
- škpt. pech. Vojtech Riedl -spravodajský dôstojník, sp. zn. 23 4/62 a 23 4/62 2, 
- pplk. dopl. Rudolf Tesárek, nar. 24.9.1898 v Kysuckom Novom Meste – vyjadrenia 
proti prvej Česko-slovenskej republike, sp. zn. 23 4/63 až 23 4/63 7, 
- mjr. pech. Jindřich Čížek – vyjadrenia proti boľševizmu, 
- por. Ján Sulo - horlivý prívrženec fašistickej ideológie, 
- pplk. del. Emil Kajer - podpora Slovenského štátu, 
- npor. Anton Rakús - vstup do Slovenskej armády po potlačení SNP, 
- npor. del. Dezider Bohúň - spolupráca s gestapom, sp. zn. 23 4/72 a 23 4/72 2,  
- rtm. aut. Ján Stanko, 
- kpt. pech. Ján Stejskal - vstup do Hlinkovej gardy, sp. zn. 23 4/75 a 23 4/75 2, 
- škpt. pech. Otto Vošta, 
- škpt. aut. Ondrej Močko - výtržnosť v opilosti, 
- šrtm. žen. Jozef Jančár - zastrelil slob. Michala Milkoviča, 
- škpt. tank. Leopold Ďurana - zastrelil zajatcov na Ukrajine, 
- pplk. gšt. Koloman Brezány a pplk. del Karol Šíma - vzájomný spor,   
- pplk. duch. Anton Lednický - pokus o opustenie republiky, sp. zn. 52 2/142,  
Šk. č. 19, 250 listov ( 665 - 914), sp. zn. 21 1/4 13 až 21 5/144 64, 
Šk. č. 20, 309 listov  (1 - 309),     sp. zn. 23 4/1 4   až 52 2/14 2, 
  
 
84  Letectvo 
Reorganizácia letecko-technického odboru MNO a dočasné smernice pre chod služby. 
Odovzdanie práporu Leteckému pluku 1 „Zvolenskému“, sp. zn. 59 2/1 4. Určenie 
dočasných veliteľov 4. leteckej divízie a letectva 4. oblasti. Žiadosť       o 
presťahovanie Leteckého skladu 4. Hlásenie o morálnom stave gážistov         
Leteckého pluku 1. 
Šk. č. 20, 19 listov ( 310 - 328) 
 
85  Nábor pracovných síl a osídľovanie českého pohraničia 
Nábor pracovných síl v okrese Tornaľa. Účasť vojenských orgánov v nábore 
maďarských poľnohospodárskych síl zo Slovenska. Skúsenosti z náboru pracovných 
síl zo Slovenska, sp. zn. 41 2/3 4 a 5. Incident v Čelároch pri vojenskej asistencii. 
Výber osôb pre osídlenie pohraničia. 
Šk. č. 20, 25 listov ( 329 - 353) 
 
86  Organizačná oblasť 
Dátum zriadenia 1. čs. divízie v Taliansku, sp. zn. 10 1/5.  Hlásenia o prevzatí funkcie 
veliteľa Doplňovacieho okresného veliteľstva v Trenčíne, Žiline, Michalovciach, 



Košiciach, Ružomberku, Prešove, Bratislave, Trnave a Nitre (3x). Vykonanie začiatku 
dvojročného plánu. Žiadosť o rozhodnutie zotrvania kárneho výboru  po premenovaní 
2. pešej divízie na 2. pešiu brigádu. Zníženie počtov Veliteľstva 4. oblasti, sp. zn. 38 
2/14.  Doplnenie ženijných útvarov personálom zbrojnej služby. Nová mierová 
organizácia a personálne zmeny, sp. zn. 38 2/24 9. Zaistenie stráže    pre nové vojenské 
väznice. Zriadenie a menovanie kvalifikačnej komisie         pri Ministerstve národnej 
obrany, sp. zn. 45 3/3 5. Úprava používania služobného jazyka v armáde, sp. zn. 57 2/2 a 
57 2/2 2. Pokyny pre sústreďovanie pamiatok po Slovenskej armáde, sp. zn. 59 3/2 2. 
Smernica pre budovanie strelníc, sp. zn. 65 2/1 . Smernice pre pobyt jednotiek vo 
Výcvikovom tábore Turecký vrch. Určenie obvodov inšpektorom brannej výchovy.  
Šk. č. 20, 151 listov ( 354 - 504) 
 
 87  Osveta, telovýchova a branná výchova 
Hlásenie o morálno-politickej a osvetovej činnosti od 1.októbra do 31. decembra 1947, 
sp. zn. 22 1/1 14 a 15,  od 1. do 30.4.1947 po útvaroch - sp. zn. 86 2/4 5,  za január 1947 
- sp. zn. 86 2/4 18, za február - sp. zn. 86 2/4 29, za marec - sp. zn. 86 2/4 37 a 39, za 
prvý štvrťrok od 1.1. do 31.3.1947 - sp. zn. 86 2/4 38,  za 2. štvrťrok 1947 - sp. zn. 86 
2/4 50     a 52, za 3. štvrťrok - sp. zn. 86 2/4 61,  za júl - sp. zn. 86 2/4 62, za apríl až jún 
1947 od Leteckého pluku 30 - sp. zn. 86 2/5 57.  Situačné hlásenie za december 1946, 
sp. zn. 32 2/2 7. Zápisnica z pracovnej schôdze osvetových dôstojníkov z 24.4.1947 - 
sp. zn. 45 3/2 9,        zo 14.8.1947 - sp. zn. 45 3/2 17, z 20.12.1947 - 45 3/2 31.  
Určenie osvetových dôstojníkov pre poddôstojnícke školy, seminár osvetových 
dôstojníkov konaný 14.11.1947 a smernica pre morálno-politickú výchovu, sp. zn. 45 
3/2 24 a 45 3/2 29. Prevzatie agendy zástupcu prednostu oddelenia výchovy a osvety 
VIII. zboru. Prevzatie funkcie prednostu 4. skupiny oblastnej správy výchovy a osvety 
v Bratislave. Smernica pre osvetových dôstojníkov číslo 12 - sp. zn. 73 5/2 6, 
Osvetový rozkaz  pre jednotky nasadené proti banderovcom číslo 2 - sp.  zn. 82 4/7 , 
číslo 1 - 86 2/4 54, z 5.8.1947 - sp. zn. 86 2/5 53. Propagačná činnosť proti banderovskej 
skupine „Burlak“, sp. zn. 86 1/1 11. Skúsenosti z morálno-politickej výchovy v 
jednotkách nasadených proti banderovcom, sp. zn. 86 2/4 68. Smernice pre 
vykonávanie morálno-politickej a osvetovej činnosti v jednotkách podriadených 
Veliteľstvu „Teplice“, sp. zn. 86 2/5 52. Prednáška   k úlohe veliteľa, sp. zn. 86 2/5 75. 
Budovateľský plán oblastnej správy výchovy a osvety na obdobie 1947 - 1948. 
Výskum verejnej mienky frekventantov vojenských škôl, sp. zn. 86 1/2 10 a 11. 
Likvidácia oddelenia výchovy a osvety pri Veliteľstve letectva 4. oblasti. Kroky k 
odstráneniu nedostatkov z hlásenia o morálno-politickej výchove za november 1946, 
sp. zn. 86 2/4 15. Vyšetrovanie činnosti osvetového dôstojníka Školy na dôstojníkov 
pechoty v zálohe v Košiciach, sp. zn. 86 2/4 41. Kritika činnosti osvetových 
pracovníkov jelšavskej posádky, sp. zn. 86 2/4 42. Hlásenie o morálno-politickej 
výchove za apríl v Leteckom pluku 44 vo Vajnoroch. Hlásenie výsledku skúšok z 
morálno-politickej výchovy. Vzor plánu morálno-politickej výchovy pre oblastnú 
správu výchovy a osvety. 
Pokyny a smernice pre osvetových dôstojníkov číslo 1 - sp. zn. 86 2/4 71 a 86 2/8 3, 
číslo 2 - sp. zn. 86 2/8 5 a 95 1/8 , číslo 3 - sp. zn. 86 2/5 8, číslo 4 - sp. zn. 86 2/5 11, 
číslo 6 -    sp. zn. 86 2/5 30, číslo 5 - sp. zn. 86 2/5 31, číslo 7 - sp. zn. 86 2/5 43 , číslo 8  
 



- sp. zn. 86 2/5 66, číslo 9 - sp. zn. 86 2/5 68, číslo 10 - sp. zn. 86 2/5 71, číslo 11 - sp. zn. 
86 2/5 72, číslo 28 - sp. zn. 86 2/8 . 
Hlásenie o priebehu seminára osvetových dôstojníkov z 21. a 22. novembra 1946, sp. 
zn. 86 2/5 4. Dvojročný plán a úlohy pre osvetových dôstojníkov. Smernice pre 
osvetových dôstojníkov na sústredenie škôl na dôstojníkov pechoty v zálohe. Udelenie 
odznakov „Za prácu“, sp. zn. 86 2/5 45. Mravne politické prednášky pre tábory brannej 
výchovy vysokoškolákov. Prednáška  zo 4. septembra 1947, sp. zn. 86 2/5 61. Osnovy 
morálno-politickej výchovy na výcvikový rok 1947/48. Prednáška o postavení 
osvetových dôstojníkov. Mravne politická výchova a osvetová činnosť vo vojenských 
výcvikových táboroch, sp. zn. 86 2/6 4. 
Hlásenie o telovýchovnej činnosti, sp. zn. 86 2/8 2. Prednáška „Zakladatelia spisovnej 
slovenčiny“, sp. zn. 86 2/8 4. Zriadenie Roty vojenskej telovýchovy v Bratislave od 1. 
mája 1947, sp. zn. 86 2/8 6. Pokyny pre výchovu dôstojníkov 9. divízie. Príspevok gen. 
Michala Širicu pre almanach „Sväz brannosti“, sp. zn. 86 2/9 13. Vyšetrenie 
vykonávania nevhodnej propagácie pod rúškom Zväzu brannosti, sp. zn. 86 2/9 14. 
Situačné hlásenie za december 1946 - sp. zn. 86 2/10 , za január 1947 - sp. zn. 86 2/10 4,   
za 1. štvrťrok 1947 - sp. zn. 86 2/10 7,  za 2. štvrťrok - sp. zn. 86 2/10 8. Žiadosť 
tajomníka Zväzu brannosti v Nitre o pozbavenie z funkcie a zreorganizovanie tamojšej 
pobočky. Správa o činnosti vojenských knižníc k 31.12.1946, sp. zn. 86 2/12 . Správa z 
osláv Slovenského národného povstania v Humennom, sp. zn. 95 1/7 . 
Šk. č. 20, 526 listov ( 505 - 1030), sp. zn. 22 1/1 14  - 86 2/4 15 
Šk. č. 21, 1110 listov ( 1 - 1110),   sp. zn. 86 2/4 18  - 95 1/8  
 
 
 
88  Padlí v boji s banderovcami 

- rtn. Jozef Švarc a voj. Jozef Ritnošík z Partizánskeho práporu XI,   
- des. ašp. Ondrej Slivka z jednotky „Rys“, sp. zn. 80 2/19 , 
- voj. František Kalaš od Vojenského útvaru 4501, sp. zn. 80 2/23, 
- voj. Mikuláš Repavý od Vojenského útvaru 8972, sp. zn. 80 2/25,  
- por. pech. Mikuláš Karoly od Vojenského útvaru 8845, sp. zn. 80 2/28.  

Štatistické výkazy strát. 
Šk. č. 22, 28 listov ( 1 - 28) 
 
89  Partizánske jednotky v boji proti banderovcom 
Sťažnosti narukovaných partizánov, sp. zn. 522/21, 522/213. Žiadosť partizánov 65 roty 
na ponechanie škpt. Palsu vo funkcii, sp. zn. 522/212, 933/424. Nedôstojné správanie 
partizánov od 31. roty, sp. zn. 522/21 4. Zoznam zaradených záložných dôstojníkov a 
rotmajstrov k jednotkám vytvoreným z partizánov, sp. zn. 792/12. Pochvalné uznanie 
pre rotu „Svojpov“.  
Zoznam veliteľov jednotiek pozvaných na audienciu k ministrovi národnej obrany dňa 
24.10.1947, sp. zn. 933/4 17. Prepustenie z cvičenia partizánov 1. turnusu, sp. zn. 933/4 
18, 933/4 32, 933/4 33, 933/4 34. Povolanie do činnej služby škpt. Arnošta Pšeničku  k 
Práporu XII. Zoznam príslušníkov „Svojpov“ prihlásených do boja proti 
banderovcom, sp. zn. 933/4 31. Povolanie partizánov na osobitné cvičenie, sp. zn. 933/4 
35, 933/4 37, 933/4 38. Povolanie na cvičenie partizánov 2. turnusu a ich zoznamy, sp. 
zn. 933/4 39. Vrátenie prihlášok do akcií proti banderovcom z radov členov Zväzu 



brannosti , sp. zn. 933/52. Rozlúčka s rotou „Svojpov“. Povolanie príslušníkov 
organizácie Svojpov-u na cvičenie     a ich zoznam, sp. zn. 933/7 . 
Šk. č. 22, 464 listov ( 29 - 492) 
 
90  Personálna oblasť 
Odňatie vojenskej hodnosti npor. pech. Kamilovi Fabušovi, sp. zn. 104/7 6. 
Preskúmanie krivdy práp. tank. JurajaGajana pri povyšovaní vo vojenských 
hodnostiach. Návrhy na povýšenie dôstojníkov. Povýšenie dôstojníkov a ašpirantov      
v zálohe. Odňatie hodnosti Ing. škpt. žen. Vojtechovi Regemu, nar. 15.4.1903 
v Rožňave, za služby pre Maďarsko. Žiadosti a rozhodnutia priznať charakter 
ašpiranta a odobrať charakter ašpiranta. Vyriešenie branného pomeru npor. pech. 
Štefana Procházku, sp. zn. 21 5/14 2 a 3. Vylúčenie zo zboru ďalej slúžiacich 
poddôstojníkov čat. Milana Baranoviča, sp. zn. 21 5/75. Premiestnenie škpt. Ľudovíta 
Gálika, npor. pech. Viktora Fabiana, voj. Ondreja Sisku, voj. Jána    Sisku, mjr. pech. 
Františka Bláhu, mjr. pech. Karola Švába, škpt. pech. Ivana Popoviča, Jozefa Ďulíka a 
Ladislava Sýkoru.  
Premiestnenie dôstojníkov pechoty slovenskej národnosti k vojenským útvarom 1. - 3. 
oblasti a premiestnenie dôstojníkov českej národnosti k vojenským útvarom 4. oblasti, 
sp. zn. 46 2/1 3, 46 2/1 20. Kmeňové premiestnenie dôstojníkov  na vojenských 
majetkoch., sp. zn. 46 2/1 34. Pozbavenie funkcií kpt. pech. Štefana Ševcecha, sp. zn. 
46 2/3 45. Zaradenie dôstojníkov delostrelectva v Delostreleckom pluku 10, sp. zn. 46 
2/6 87. Hlásenie nedostatku personálu v Delostreleckom pluku 202, sp. zn. 46 2/6 88.  
Zaradenie gážistov tankového vojska. Zaraďovacia listina dôstojníkov a rotmajstrov 4. 
oblasti, sp. zn. 48 2/4. Zoznam gážistov  4. oblasti a ich zaradenie, sp. zn. 48 2/6 2. 
Určenie členov  odvolacej komisie pre dôstojníkov, rotmajstrov a ašpirantov v zálohe, 
sp. zn. 45 3/1 2, 45 3/12 3, 45 3/14 , 45 3/14 2. Pridelenie hospodárskeho personálu 4. 
oblasti, sp. zn. 46 1/3.  
Zmena priezviska Pavel Švarc  nar. 16.4.1919 v Kremnici na „Skalák“. Rozlíšenie 
dvoch dôstojníkov s rovnakým menom „škpt. del. Vladimír Kočí“. Nezrovnalosti v 
osobných údajoch pplk. pech. Dr. Vlada Daxnera, sp. zn. 67 2/5 129,  škpt. pech. Jána 
Horu, sp. zn. 67 2/5 176. Opisy kmeňových listov príslušníkov česko-slovenskej 
zahraničnej armády v ZSSR, sp. zn. 67 2/5 317. Uvoľnenie  zo služby kpt. žen. Karola 
Proschingera z dôvodu nadmerného používania alkoholu - sp. zn. 70 1/3 8,  škpt. gšt. 
Ladislava Gesteša - zákon č. 72/1946 Sb., §12, odst.3 a 6, npor. del. Dezidera Bohúňa. 
Určenie dočasným veliteľom školy na dôstojníkov delostrelectva v zálohe v Brezne 
nad Hronom škpt. del. Alfonza Hôrku, sp. zn. 70 2/1 8.  
Určenie plk. žen. ing. Václava Hrbka veliteľom ženijného vojska 4. oblasti, sp. zn. 70 
2/1 12. Ustanovenie dôstojníkov na vyššie veliteľské miesta 4. oblasti, sp. zn. 70 2/1 13, 
70 2/1 44. Určenie dočasným zástupcom veliteľa 4. divízie pplk. gšt. Kolomana 
Brezányho, sp. zn. 70 2/4 2. Určenie dočasným zástupcom veliteľa 9. divízie pplk. 
pech. Jaroslava Kmicikieviča, sp. zn. 70 2/5 3.  Určenie náčelníkom štábu veliteľstva 
delostrelectva 2. divízie mjr. del. Jána Víga, sp. zn. 70 2/16 2. Nové zaradenie 
dôstojníkov - pobočníkov vyšších veliteľov, sp. zn. 70 2/16 8. Ustanovenie do funkcií 
veliteľov a zástupcov veliteľov útvarov pechoty, sp. zn. 70 2/16 14,  70 2/24 3, 70 2/24 9, 
70 2/24 10,. Určenie plk. gšt. Antonína Cipricha zástupcom veliteľa 10. divízie, sp. zn. 
70 2/182. Určenie plk. pech. Jaroslava Kmicikieviča dočasným veliteľom posádky v 



Olomouci, sp. zn. 70 2/23 8. 
Určenie inšpektorov brannej výchovy - škpt. pech. Júliusa Nogeho v Topoľčanoch sp. 
zn. 70 2/127, mjr. zem. Pavla Zhorela v Malackách sp. zn. 70 2/129, škpt. del. Jána 
Hudeca v Rimavskej Sobote sp. zn. 70 2/1 30, kpt. tank. Juraja Rohačíka v 
Turčianskom Sv. Martine sp. zn. 70 2/834, plk. tank. Jána Molnára vo veliteľstve 4. 
oblasti, škpt. pech. Júliusa Nogeho v Lučenci, sp. zn. 70 2/838, škpt. pech. Břetislava 
Martíneka pre Bratislavu 1 sp. zn. 70 2/8 39, škpt. pech. Štefana Borika pre Bratislavu 
2 sp. zn. 70 2/8 40, kpt. pech. Šimona Orlického   v Trnave sp. zn. 70 2/8 41, škpt. let. 
Júliusa Gregora v Nových Zámkoch sp. zn. 70 2/8 49, škpt. tank. Júliusa Bela v Nitre 
sp. zn. 70 2/8 50, škpt. pech. Jozefa Sokola v Bratislave sp. zn. 70 2/8 51, mjr. pech. 
Zoltána Marcinku pri 4. oblasti sp. zn. 70 2/8 60. Uvoľnenie zo služby inšpektora 
brannej výchovy v Topoľčanoch mjr. pech. Štefana Benického, plk. gšt. Jána Krnáča z 
funkcie oblastného inšpektora brannej výchovy.  
Menný zoznam a výkaz počtu osvetových a telovýchovných pracovníkov 4. oblasti, 
sp. zn. 48 2/6. Ustanovenie osvetových dôstojníkov - sp. zn. 70 2/8 4, letectva - 70 2/8 
28. Odovzdanie a prevzatie funkcie náčelníka oblastnej správy výchovy a osvety, sp. 
zn. 70 2/8 19. 
Vylúčenie a prepustenie ašpirantov zo školy, 73 2/10 2, 73 2/10 6, 73 2/10 15, 73 2/10 19, 
73 2/10 19, 73 2/10 31, 73 2/10 34, 73 2/10 35, 73 2/10 42, 73 2/10 43, 73 2/10 81, 73 2/10 105.  
 
Žiadosť o opätovné prijatie do školy na dôstojníkov v zálohe voj. Aloisa Vyroubala, 
sp. zn. 73 2/10 33.  
Vyznamenania a odmeny:  
- plk. dopl. Vladimír Horák  (pochvalné uznanie MNO), sp. zn. 90 1/1 ,  
- škpt. dopl. Vojtech Tarčík, sp. zn. 90 1/1 7, 
- príslušníkom Veliteľstva „Teplice“, sp. zn. 90 1/1 , 90 2/4 17, 90 4/2 2, 90 4/2 5, 
- npor. pech. Florián Ondriš, sp. zn. 90 2/1 17, 
- mjr. dopl. Bohumír Sýkora, sp. zn. 90 2/2 16, 
- kpt. evid. Michal Vozárik, 90 2/4 8, 
- mjr. del. Ján Frtus - dopyt na neudelenie vyznamenania, sp. zn. 90 2/4 16, 
- plk. gšt. Václav Dvořák, sp. zn. 90 2/4 19, 
- škpt. pech. Štefan Nosko, sp. zn. 90 2/4 20,  
- rtn. Jozef  Schwarc, voj. Jozef Ritnošík - in memoriam, sp. zn. 90 2/7 , 
- škpt. žen. Alexander Stanek, sp. zn. 90 2/7 2, 
- dôstojníci slovenskej národnosti  „ Za oslobodenie Prahy“, sp. zn. 90 3/2 , 
- Delostrelecký oddiel 185 a Delostrelecký oddiel 188, sp. zn. 90 3/2 3 až 5.  
Šk. č. 22, 407 listov ( 493 - 899), sp. zn. 107/4 6  - 702/8 49, 
Šk. č. 23, 331 listov ( 1 - 331), sp. zn. 702/8 50 -  90 4/25 
 
91  Porady a zhromaždenia 
Zhromaždenie vyšších veliteľov, sp. zn. 45 3/5 4, 45 3/5 6 a 45 3/5 10. 
Šk. č. 23, 15 listov ( 332 - 346) 
 
92  Spisová a administratívna (archívna)služba 
Zoznamy spisového materiálu týkajúceho sa brannej výchovy Ministerstva národnej 
obrany Bratislava z rokov 1943 a 1944, sp. zn. 67 1/6. Nedostatky z odovzdávania 
písomností Vojenskému spisovému úradu Praha, sp. zn. 67 2/5 172. Rozhodnutie o 



spálení tajných spisov z roka 1945. Zoznam na zničenie neplatných spisov z roku 
1945. Zápisnica o prevzatí agendy inšpektora brannej výchovy. Hlásenie o prevzatí 
veliteľstva „Jakub“- sp. zn. 70 2/10,  funkcie prednostu výcvikovej, organizačnej a 
osobnej skupiny  veliteľstva 4. oblasti - sp. zn. 70 2/15 5, funkcie prednostu 2. skupiny 
oblastnej správy výchovy a osvety - sp. zn. 70 2/15 6. 
Šk. č. 23, 41 listov ( 347 - 387) 
 
93  Spoločenské dianie a armáda 
Hlásenie o napätej situácii v Chynoranoch v súvislosti s procesom proti  prezidentovi 
vojnovej Slovenskej republiky Dr. Jozefovi Tisovi, sp. zn. 1 4/2. Príprava osláv 3. 
výročia Slovenského národného povstania v Turčianskom Sv. Martine  a účasť 
domácich a zahraničných hostí, sp. zn. 41 2/2 22, 59 2/7 2, 59 2/7 3, 59 2/7 4, 59 2/7 5, 59 
2/7 8, 59 2/7 9, 59 2/7 10. Štefánikove oslavy na Bradle za účasti ministra národnej 
obrany, sp. zn. 45 4/3 2, 59 2/4 2 .  
Zabezpečenie návštevy francúzskeho vojenského ataché gen. Flipu na Slovensku. 
Zabezpečenie návštevy rumunskej vojenskej delegácie v Bratislave, Piešťanoch a 
Trenčianskych Tepliciach, sp. zn. 45 4/6 , 45 4/6 3, 59 2/10.  
Oslavy. Oslavy 2. výročia oslobodenia Zvolena a odovzdanie práporov  pre „Letecký 
pluk Zvolenský“ a  „169. sovietsky armádny pluk Zvolenský“. Hlásenie o oslavách 29. 
výročia založenia Červenej armády. Slávnostné odhalenie pamätných dosiek gen. 
Golianovi a V. Paulinymu v Banskej Bystrici. Postavenie pomníka kpt. Nálepku v 
Smižanoch, sp. zn. 59 7/2 , 59 7/2 2. Odhalenie pamätnej dosky gen. Viestovi v 
Košiciach. Položenie základného kameňa k stavbe pomníka v Duklianskom 
priesmyku. 
Šk. č. 23, 124 listov ( 388 - 511) 
 
94  Spojovacie vojsko 
Určenie pplk. spoj. Viktora Dostalíka za dočasného veliteľa Spojovacieho pluku 4. 
Pripomienky k hospodárskej časti mierovej zmluvy s Nemeckom. 
Šk. č. 23, 5 listov ( 512 - 516) 
 
95  Tlač o armáde 
Hlásenie k článku v rubrike „Do živého“ v časopise Čas.  Hlásenie o konfiškácii 
časopisu „Obrana ľudu“ zo dňa 17.apríla 1947 so zverejnením záveru rozsudku nad 
prezidentom vojnovej Slovenskej republiky Dr. Jozefom Tisom. Hlásenie o 
negatívnych odozvách na článok „Nejde to jinak?“ v  Obrane lidu z 15. júna 1947 k 
požiadavke samostatných zákonodarných a vládnych orgánov na Slovensku.  
Šk. č. 23, 18 listov ( 517 - 534) 
 
96  Uhoľné bane a vojenské banské oddiely 
Rozdelenie mužstva vo Vojenských kombinovaných oddieloch pre technické banícke 
práce po 20.5.1947. Započatie prác 2. zmeny v Handlovských uhoľných baniach. 
Agenda k uhoľným brigádam - zoznamy účastníkov na baníckych prácach, prihlášky 
dobrovoľníkov na práce a sťažnosti na zaradenie na prácu v baniach. Nedostatky  z 
inšpekcie v Handlovej. 
Šk. č. 23, 87 listov ( 535 - 621) 
 



97  Úrazy - úmrtia - usmrtenia 
Zranenia vojenských osôb pri havárii nákladného auta pádom do rieky Tople. 
Smrteľné zranenia pravdepodobne pri výbuchu míny. Zranenie po zachytení vlakom 
zadnej časti auta. Zranenia v boji, autonehody na súkromných a služobných vozidlách, 
pokusy o samovraždy, vraždy a iné úrazy v spojení s vojenskými  osobami. 
Šk. č. 23, 167 listov ( 622 - 788) 
 
98  Veliteľské cvičenia a výcvikové smernice 
Skúsenosti z ostrých strelieb z dela, sp. zn. 24 3/6 15. Skúsenosti zo spojovacieho 
cvičenia. Pripomienky k výcvikovému roku 1946/47. Smernica o operáciách v horách. 
Výcviková smernica na rok 1947/1948. Smernica pre ženijný výcvik tankových 
jednotiek. Smernica pre spoluprácu delostrelectva a letectva pri ostrých streľbách 
divízneho delostrelectva, sp. zn. 27 1/3 4. 
Skúsenosti z ostrej streľby z mínometov, sp. zn. 65 2/14. Sústredenie samopalníkov a 
určenie veliteľského zboru a inštruktorov. Prednášky veliteľských cvičení inštrukčnej 
skupiny hlavného štábu, sp. zn. 85 1/5 2. Hodnotenie lyžiarskych kurzov na 
Smrekovici. Výsledky vyraďovacích pretekov na Smrekovici. Hlásenie o cvičení 
Delostreleckého oddielu 252 v teréne. Sústredenie a výcvik 1. a 2. turnusu náhradnej 
zálohy v Rimavskej Sobote. Medziposádkové cvičenie jednotiek 3. a 4. oblasti, sp. zn. 
85 3/1 9, 11 a 12. Hodnotenie záverečného cvičenia V. armádneho zboru, sp. zn. 85 3/5 
17.  
Šk. č. 23, 165 listov ( 789 - 953), sp. zn. 24 3/6 15 - 27 1/3 4, 
Šk. č. 24, 461 listov ( 1 - 461),     sp. zn. 65 2/14   -  85 3/5 17.  
 
99   Vojenská asistencia a výpomoc 
Akcia národnej zmeny v jesenných poľnohospodárskych prácach. Vojenská        
asistencia pri hasení lesného požiaru v Gederskej doline pri Turčianskej Blatnici. 
Hlásenie o účasti pomocného asistenčného oddielu z Liptovského Sv. Mikuláša pri 
hasení požiaru pri Malužinej. Vojenská asistencia  na hasení lesného požiaru v 
Majerskej doline pri Rožňave. Vyžiadanie pomoci na uvoľnenie Dunaja a 
vyzdvihnutie potopených lodí našej Dunajskej flotily. Výťažok z akcie armádneho 
rozhlasu venovaný postihnutým povodňami na Slovensku. 
Šk. č. 24, 13 listov ( 462 - 484) 
 
100 Vojenské školstvo 
Kritériá pre hodnotenie frekventantov škôl na dôstojníkov v zálohe. Hlásenie     o 
existencii práporu Vojenskej akadémie v Banskej Bystrici z roka 1940, sp. zn. 59 3/2. 
Dislokačný prehľad škôl a kurzov 4. oblasti. Hlásenie o priebehu a ukončení školy na 
dôstojníkov pechoty v zálohe v Košiciach, výsledkov skúšok, prehľad ašpirantov a ich 
rozdelenie k útvarom. Určenie jednotných koeficientov  pri klasifikácii vyučovaných 
predmetov. Prehľad škôl a kurzov zriadených  pri spojovacom vojsku, sp. zn. 732/430. 
Zriadenie školy na rotmajstrov spojovacieho vojska z povolania a zoznam prijatých 
študentov, sp. zn. 732/432. Skúsenosti z činnosti spojovacích škôl. Hlásenie o priebehu 
štúdia a výchovy v Škole dôstojníkov delostrelectva v zálohe. Nábor frekventantov do 
školy osvetových dôstojníkov. Zriadenie  a vybavenie kurzov na osvetových 
dôstojníkov. Ukončenie kurzu pre osvetových poddôstojníkov pri veliteľstve 10. 
divízie v Košiciach. Slávnostné ukončenie poddôstojníckych škôl pri Delostreleckom           



pluku 101. Zriadenie kurzu práce v lome vo Vojenskom výcvikovom tábore Moravský 
Beroun. Hodnotenie činnosti poddôstojníckej školy pri Delostreleckom pluku 207 v 
Nitre a hodnotenie frekventantov školy. Dislokačný prehľad poddôstojníckych škôl  4. 
oblasti. Vyhodnotenie priebehu ženijného kurzu delostreleckých a spojovacích 
jednotiek 4. oblasti. 
Šk. č. 24, 184 listov ( 485 - 668) 
 
101 Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska 
Situačné hlásenie z 9. januára - sp. zn. 32 2/2 9, z 18. januára - sp. zn. 32 2/2 14, za 
február - sp. zn. 32 2/4 10, z marca, sp. zn. 32 2/4 14 - 15,  z 9. apríla - sp. zn. 32 2/2 67, 
z 8. apríla - sp. zn. 32 2/2 68, z 18. apríla - sp. zn. 32 2/2 70, 32 2/4 20.  Objavenie 
banderovských a iných ozbrojených skupín. Schôdzka so zástupcami Poľského vojska, 
sp. zn. sp. zn. 32 2/2 77. Stručná správa o činnosti banderovcov s 2 fotografiami, sp. zn. 
sp. zn. 32 2/2 82. Zaraďovacia listina Veliteľstva „Teplice“ a náčrty stráží Posádkového 
veliteľstva v Humennom, sp. zn. 322/33. Pohraničný incident s maďarskými bandami, 
sp. zn. 32 2/4 2, 32 2/4 7 a 18.  
Zadržanie hliadky na poľskej hranici. Hlásenie o činnosti posilňovacej roty 
Vojenského útvaru 4633 v Gute. Závery z kontroly zabezpečenia pohraničného      
územia, sp. zn. 45 2/1, 45 2/3 3.   
Zosilnenie finančnej stráže vojskom. Pracovné porady k ochrane štátnych hraníc, sp. 
zn. 45 2/6 , 45 2/6 2, 3 až 8, 45 2/6 28. Hlásenie Ministerstvu národnej obrany o činnosti  
jednotiek 4. oblasti. Prepustenie z podriadenosti a poďakovanie pluku „Slovensko“. 
Zranenie a zajatie banderovca pri Osade, okr. Trstená.  
Šk. č. 24, 165 listov (669 - 833) 
 
102 Ženijné vojsko 
Prihlášky na odmenu za nájdenie míny, sp. zn. 44 2/15. Hlásenie o kontrole 
odmínovacích skupín VI. ženijného práporu. Činnosť Strediska ženijných čiat pechoty  
a tankového vojska 4 vo výcvikovom roku 1947/48. Určenie mjr. žen. Jana Matúška 
dočasným veliteľom 4. ženijnej brigády. Presun Ženijného práporu V/4 z Komárna do 
Serede nad Váhom. Smernice pre výcvik ženijného vojska vo výcvikovom roku 
1948/49, sp. zn. 85 1/3 17. 
Udelenie pochvalného uznania III. stupňa príslušníkom Ženijného práporu 12 v 
Michalovciach, sp. zn. 90 4/4. Vyznamenanie jednotiek zúčastnených odmínovacích 
prác a menný zoznam navrhnutých osôb. Návrh na organizáciu a pôsobnosť 
Veliteľstva ženijného vojska 4. oblasti.  
Hlásenie o priebehu vodičského kurzu na Dunaji. Situačné hlásenie o postupe 
odmínovania k 22.12.1946. Skúsenosti z odmínovania a poďakovanie za návrhy k 
zlepšeniu doterajších spôsobov odmínovania. Program odmínovania na Slovensku pre 
rok 1947. Hlásenie o začatí odmínovania. Smernice pre odmínovanie v dobe mieru. 
Potvrdenie prevzatia nemeckých mínových plánov. Nemecké mínové mapy, sp. zn. 99 
4/7 2. 
Šk. č. 24, 162 listov ( 834 - 995), sp. zn. 44 2/15 - 85 1/3 17, 
Šk. č. 25, 107 listov ( 1 - 107), sp. zn. 90 4/4 - 97 4/7 2. 
 
 
 



103 Rozkazy zborového práporu 
Dôverné rozkazy zborného práporu vo Výcvikovom tábore Turecký vrch zo 4. - 19. 
júna 1947. 
Šk. č. 25, 23 listov ( 108 - 130) 
 
Rok    1 9 4 8 
 
104 Delostrelectvo 
Rozdelenie gážistov delostrelectva, sp. zn. 391/311. 
Šk. č. 25, 187 listov ( 131 - 317) 
 
105 Disciplinárne (kárne) konanie 
Odňatie hodnosti:  
- kpt. spoj. Imrichovi Eröšovi, kpt. tank. Vlastimil Bauer, kpt. del. Július Lettrich,   kpt. del. 
Emil Mičušík, por. pech. Jozef Kaplač, mjr. pech. Karel Hora - emigrovali, 
Trestné stíhanie: 
- gen. Vojtech Danielovič - šírenie poplašnej správy, 
- škpt. pech. Ján Franko - chovanie veliteľa na východnom fronte, 
Kárne pokračovanie: 
- por. žen. Anton Riecky - dopravná nehoda, 
- por. žen. Ján Takáč - neopatrnosť v mínovom poli a zranenie ďalších osôb, 
- škpt. pech. Otto Vošta - výtržnosti, hrozba zbraňou a rušenie obecného pokoja, 
- škpt. del. Eduard Mitaš - kritika prijatej ústavy, 
- škpt. v zal. Andrej Haťapka - chvála zriadenia Slovenskej republiky v r. 1940, 
- škpt. hosp. Jozef Nyitray - chovanie veliteľa na východnom fronte. 
Šk. č. 25, 68 listov ( 318 - 375) 
 
 
106 Personálna oblasť 
Vyžiadanie personálnych materiálov na  škpt. Andreja Haťapku, sp. zn. 211/12. Opravy 
v kmeňových dokladoch na základe zmien v zozname obcí na Slovensku. Zoznamy 
rotmajstrov účastníkov povstania a zahraničnej armády, ktorí neboli  menovaní 
dôstojníkmi. Zoznam civilných zamestnancov v obvode 4. oblasti na miestach 
plánovaných pre dôstojníkov a rotmajstrov.  
Zoznam dôstojníkov doplňovacej služby, ktorí v rokoch 1943/1944 konali službu 
dôstojníkov z povolania.  Menný zoznam gážistov 4. čs. samostatnej brigády, sp. zn. 
391/15. Hľadanie nezvestného rtm. Jána Barana. Vyžiadanie údajov na škpt. pech. 
Jozefa Trójana. Superarbitračné konanie s rtm. pech. Jozefom    Šuhajdom. Šetrenie o 
voj. Jozefovi Krizovenskom nar. 14.2.1922 a  Štefanovi Hudokovi k zápisu do 
vojenskej matriky zomrelých. 
Šk. č. 25, 181 listov ( 376 - 556) 
 
107 Spojovacie vojsko 
Zoznam príslušníkov spojovacích útvarov. 
Šk. č. 25, 12 listov ( 557 - 568) 
 
 



108 Spoločenské dianie a armáda 
Hlásenie stanovísk k politickej kríze v ČSR vo februári 1948, sp. zn. 284/3. Správa 
informačného byra komunistických strán o situácii v Komunistickej strane Juhoslávie. 
Správa o oslavách Slovenského národného povstania v Humennom. 
Šk. č. 25, 66 listov ( 569 - 634) 
 
109 Veliteľské cvičenia a výcvikové smernice 
Smernice a oprava smerníc na výcvik spojovacieho vojska na výcvikový rok 1947/48. 
Smernice na výcvik hospodárskej služby. Smernice na výcvik tankového vojska. 
Smernice na ostrú streľbu a bombardovanie z lietadiel. Smernice V. armádneho zboru 
na výcvik v roku 1948/49.  
Doplnok k výcvikovým smerniciam MNO na rok 1948/49. Smernice k sústredenému 
výcviku samopalníkov peších útvarov. Skúsenosti z bojov o dediny. Hodnotenie 
výcviku protilietadlových rôt vo Zvolene. Smernice na výcvik náhradnej zálohy. 
Skúsenosti zo sústredenia tankových ženijných čiat pre vodný výcvik. 
Šk. č. 25, 210 listov ( 635 - 844) 
 
110 Vojenská asistencia a výpomoc 
Vojenská výpomoc na poľnohospodárskych prácach. 
Šk. č. 25, 16 listov ( 845 - 860) 
 
111 Vojenské školstvo 
Osnovy výcviku spojovacej školy  v Prešove na rok 1948/49. Menný zoznam 
dôstojníkov a rotmajstrov pridelených Mínometnej škole na dôstojníkov delostrelectva 
v zálohe v Kežmarku a situačné hlásenie, sp. zn. 39 1/6 12 a 73 2/24.   
Zriadenie poddôstojníckej školy pri Pešom pluku 39 „Výzvedný“ v Bratislave   a 
určenie veliteľa kpt. pech. Ľudevíta Matúša. 
Šk. č. 25, 72 listov ( 861 - 932) 
 
112 Vojenský výcvikový tábor Lešť 
Hlásenie o vysídlení občanov, č. sp. 9. Zápisnica o definitívnom určení hranice 
výcvikového tábora. Revízia majetkov presídľovaných občanov, č. sp. 45. Prevzatie 
písomnej agendy Veliteľstva sústredenia. 
Šk. č. 26, 299 listov (1 - 299) 
 
113 Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska 
Hlásenie o zadržaní utečených banderovcov a medzi nimi aj vodcu sotne Burlaka. 
Prípravný rozkaz pre stíhanie utečených banderovcov.  
Skúsenosti z akcií proti banderovcom, zn. sp. 95 2/2,  95 2/2 2, 95 2/52 - 4.  95 2/5 8, 95 2/5 
21 a 95 2/5 44. Hlásenia o banderovcoch z Ruského Potoka - zn. sp. 95 2/5, 95 2/5 5, z 
veliteľstva bezpečnosti v Humennom - zn. sp. 95 2/5 6, z  Chvostejova - zn. sp. 95 2/5 
13 a 95 2/5 27, z Kračunoviec - zn. sp. 95 2/5 14, z Dobrianky - zn. sp. 95 2/5 15, zo 
Svidníka - zn. sp. 95 2/5 16, z Pichne - zn. sp. 95 2/5 30,  z Krížovej Vsi - zn. sp. 95 2/5 
31, z Ladičkoviec- zn. sp. 95 2/5 33, z Hája - zn. sp. 95 2/5 36, zo Sihelného - zn. sp. 95 
2/5 37, z Ľubiše - zn. sp. 95 2/5 38,  z Kalinova - zn. sp. 95 2/5 39, zo Žiliny a Banskej 
Bystrice - zn. sp. 95 2/5 48 a z okolia Liptovského Sv. Mikuláša - zn. sp. 95 2/5 60. 
Situačné hlásenie o banderovcoch       z apríla - zn. sp. 95 2/5 5, 95 2/5 9, z mája - zn. sp. 



95 2/5 7, 95 2/5 10, 95 2/5 11, 95 2/5 17 až 20, 95 2/5 22, 23, 25, 26 a 28, z júna zn. sp. 95 
2/5 29, 95 2/5 34, 95 2/5 40 až 43, 95 2/5 45 až 47, z júla - zn. sp. 95 2/5 49 až 59, z augusta 
- zn. sp. 95 2/5 61, 62 a 65. Zlikvidovanie skupiny Júliusa Derfináka z Lipian, zn. sp. 
95 2/5 32.  
Šk. č. 26, 294 listov (300 - 593) 
 
114 Zjednotenie právnych predpisov 
Dokumentácia právnych predpisov z oblasti obrany uverejnených v Slovenskom 
zákonníku a Zbierke nariadení Slovenskej národnej rady v rokoch 1939 - 1947. 
Šk. č. 26, 45 listov (594 - 638) 
 
115 Ženijné vojsko 
Organizácia Veliteľstva ženijného vojska 4. oblasti.. 
Šk. č. 26, 8 listov (639 - 646) 
 
 
 
Rok    1 9 4 9 
 
116 Delostrelectvo 
Hlásenie o priebehu Dňa československého delostrelectva aj s príspevkom z tlače. 
Písomné spracovanie prejavu veliteľa na rozlúčku s druhým ročníkom pri prepustení 
do zálohy. Hodnotenie priebehu poddôstojníckej školy pri Delostreleckom oddiele 189 
v Trenčíne. Hlásenie Delostreleckého oddielu 307 v Žiline o začatí kurzu vodičov 
vojenských motorových vozidiel a predloženie výsledkov. Vyšetrovanie neľudského 
zaobchádzania des. Jana Vanču v Delostreleckom pluku 9 v Topoľčanoch s 
podriadenými, zn. sp. 86 2/1 3 a 4. 
Šk. č. 26, 32 listov (647 - 678) 
 
117 Disciplinárne /kárne/ konanie a sťažnosti 
Trestné stíhanie vojenských osôb, rozsudky, kárne konanie, sťažnosti vojenských 
osôb, rozhodnutie o deložovaní a riešenie nedisciplinovanosti: 
- práp. Arnošt Kysucký - degradácia na vojaka, 
- mjr. del. Alexander Vaško, npor. NB Rudolf Križan, npor. del. Július            
Majerčík, škpt. let. František Hanus - trestné stíhanie za vojenskú zradu, 
- šrtm. Ján Balco - podozrenie z vraždy manželky, 
- gen. int. Vojtech Danielovič - vyhrážanie sa násilím, 
- npor. Jozef Pribula a npor. Ladislav Beňo - špekulácia s výmenou platidiel, 
- plk. del. Milan Vesel - domáce väzenie /využívanie vojaka k osobnej posluhe/, 
- škpt. v zál. Vladimír Bendík - za pašeráctvo do Maďarska, 
- škpt. pech. Ján Vigaš - urážka policajtov pri výkone služby, 
- škpt. pech. Jozef  Albrecht - prijímanie do čs. brannej moci, 
- škpt. del. Štefan Gonda - porušenie stavovských povinností, 
- por. stav. Jozef Ochotnický - fyzické napadnutie inej osoby, 
- mjr. del. Ľudovít Križko - prijímanie do čs. brannej moci, 
- škpt. del. Ernest Badík - prijímanie do čs. brannej moci, 
- škpt. del. Ján Kallo - prijímanie do čs. brannej moci, 



- škpt. pech. Hugo Křísch - prijímanie do čs. brannej moci, 
- kpt. žen. Jozef Sedlický - prijímanie do čs. brannej moci, 
- ppor. pech. Emil Baláž - podozrenie z násilia a vydierania, 
- plk. dopl. Oskar Lichner - podozrenie z poškodenia dobrého mena vojska, 
- npor. del. Dezider Bohúň - degradovanie za udávanie partizánov, 
- por. stav. Michal Ruža - rozkrádanie vojenského materiálu, 
- kpt. dopl. Eduard Navrátil - ilegálna činnosť, 
- kpt. del. Ján Taját - fyzické násilie, 
- škpt. Karol Kostolný - neplnenie povinností a vzdialenie sa od útvaru, 
- škpt. Vojtech Riedl - žiadosť o milosť proti rozsudku kárneho výboru, 
- kpt. Štefan Ševcech, npor. Ján Sčúr, práp. Štefan Dobrovodský, šrtm. Jozef Hagan, 
rtm Juraj Tomko - výtržnosti, 
- por. Jozef Hampel, voj. Rudolf Remenár - pokus o prechod štátnej hranice, 
- plk. Anton Vick - osvetového dôstojníka nazval „vagabundom“, 
- škpt. del. Štefan Gonda, šrtm. hosp. Ľudovít Horňáček, šrtm. tech. Imrich      
Zábojník - odcudzenie vojenského materiálu, 
- mjr. František Polák - vyzradenie organizácie vyššieho veliteľstva, 
- mjr. spoj. Karol Králiček - nevhodné chovanie k podriadenému, 
- por. duch. Štefan Sivák - rozširovanie časopisu „Slovák“, 
- škpt. aut. Vladimír Schmidt - prijatie do čs. brannej moci, 
- škpt. pech. Karol Poloni - prijatie do čs. brannej moci, 
- škpt. del. Augustín Oravec - prijatie do čs. brannej moci, 
- škpt. pech. Ctibor Farkaš - prijatie do čs. brannej moci, 
- škpt. pech. Alojz Králik - prijatie do čs. brannej moci, 
- škpt. del. Leopold Unzeitig - prijatie do čs. brannej moci, 
- plk. pech. Štefan Horský - navádzanie na podplácanie, 
- škpt. Štefan Chovanec – nedovolené používanie cudzieho motorového vozidla, 
- plk. gšt. Koloman Brezany a kpt. del. Ľudovít Gruň - krádež  vozidla, 
- kpt. del. Jozef Steinbach - poburovanie proti štátu, 
- por. hosp. Peter Daniš - zneužitie služobnej moci, 
- pplk. Juraj Štepánek - poškodenie dobrého mena vojska, 
- mjr. aut. Karol Schultz - poškodenie dobrého mena vojska, 
- škpt. tech. Ľudovít Drobný, práp. aut. Ján Vozár -  pridelenie členov do kárneho 
výboru na záverečné pojednávanie, 
- ppráp. aut. František Štrba, por. aut. Ján Denis, rtm. aut. Ján Stanko, rtm. aut. Viktor 
Chrenko, kpt. aut. Ján Kleškeň - použitie vojenského vozidla na súkromné účely, 
- por. žen. Antonín Havránek - odvedenie občana proti jeho vôli do kasárne, 
- rtm. evid. Anton Mrník - opilstvo, 
- rtm. Jozef Hromada - zastavenie kárneho pokračovania, 
- šrtm. žen. Vendelín Zeuner - prihlásenie sa k nemeckej národnosti, 
- rtm. kanc. Pavel Velký - vstup do čs. brannej moci, 
- šrtm. Štefan Kuric - podozrenie z urážky, 
- šrtm. Karol Bednarík - poškodenie dobrého mena vojska, 
- šrtm. spoj. Ján Muška - hrubé zaobchádzanie s podriadeným, 
- rtm. pech. Anton Bulko - poškodenie dobrého mena vojska, 
- rtm. kanc. Gustav Gašpar - krádež terkelice, 



- rtm. tech. Michal Kováč /Baláž/ - vyhrážanie sa a násilie, 
- rtm. del. Emil Jaššo - poškodenie dobrého mena vojska, 
- práp. stav. Peter Barta - ublíženie na zdraví inej osobe,    
-  voj. Jozef Masarik - nástup služby v Haššíkovej armáde, 
- škpt. Alexander Ruda - sťažnosť por. Jozefa Boháčika za ohováranie, 
- kpt. pech. Bohuslav Holický - žiadosť o odpustenie trestu, 
- kpt. pech. Štefan Ševcech - šetrenie sťažnosti  od mjr. pech. Jána Tomáša, 
- šrtm. hosp. Pavel Pavelčík - sťažnosť na plk. vet. MVDr. Júliusa Perničku, 
- sťažnosť na leteckú prevádzku na Sliači, 
- Alžbeta Trubačová - riešenie deložovania z bytu, 
- nedisciplinovanosť záložníkov - všeobecná informácia.  
Šk. č. 26, 311 listov (679 - 989) 
 
 
 
 
 
118 Personálna oblasť 
Určenie tajomníkov preverovacích komisií záložných dôstojníkov, zn. sp. 45 5/3. 
Požiadavky redakcie časopisu „Obrana ľudu“ na doplnenie personálu. Zaradenie 
vojenských gážistov tankového vojska pridelených Veliteľstvu tankového vojska 4. 
oblasti, zn. sp. 48 3/10 5 a 13. Zaraďovacia listina dôstojníkov a rotmajstrov pechoty 
Veliteľstva 4. oblasti, zn. sp. 48 3/10 7 a 9. Rozdelenie gážistov a civilných 
zamestnancov, zn. sp. 48 3/10 16. Zoznam dôstojníkov a rotmajstrov kancelárskej 
služby 4. oblasti, zn. sp. 67 2/10. Vystúpenie z cirkvi kpt. tech. Petra Roškanina. 
Prepustenia a vylúčenia zo škôl.  Vylučovanie protiľudových a protidemokratických 
živlov zo škôl, zn. sp. 73 1/2 18 a 22. Určenie kpt. Zoltána  Cibuľku pre kádrovú prácu 
osvetových a politických pracovníkov Oblastnej správy výchovy a osvety. 
Zmena priezviska: 
- škpt. Anton Tököly  na  Tekeľ, 
- šrtm. Ondrej Ištvan na Babinský, 
- rtm. Karol Fox na Fridecký, 
- plk. del. Jozef Vogl na Sokolovský, 
- rtm. žen. Ladislav Štauder na Bilka. 
Návrhy na udelenie vyznamenaní: 
- pplk. Ľudovít Pavol Sýkora - II. československý vojnový kríž 1939, 
- mjr. Ján Lipový - Rad Slovenského národného povstania I. triedy. 
 Pochvala jednotkám zabezpečujúcim oslavy: 
- „V. Slovanského dňa“ na Devíne v dňoch 2. až 6. júla 1949, 
- 5. výročia Slovenského národného povstania vo Zvolene. 
 Riešenie žiadosti por. del. Juraja Maďorána k opätovnému prijatiu do česko-
slovenskej brannej moci po prepustení z nej. 
Šk. č. 27,  213 listov (1 - 213) 
 
 
 



119 Organizačná oblasť 
Zmena pomenovania: 
- Peší pluk 23 „Amerických Slovákov“ na  „ J. M. Hurbana“, 
- Peší prápor 45 bez pomenovania  na „Hviezdoslava“. 
Nariadenie pre zhromaždenie mužstva pri odchode zo základnej vojenskej služby do 
zálohy. Hlásenie o dokončení stavby pamätníka a vojenského cintorína   na Dukle. 
Pridelenie pamätníka a cintorína na Dukle do opatery strážnemu oddielu od 
Vojenského útvaru 8700 v Prešove. Osnova na prípravu zákona o obrane vlasti. 
Šk. č. 27,  26 listov (214 - 239) 
 
120 Osídľovanie pohraničia a nábor pracovných síl 
Úprava pomerov v pohraničí týkajúca sa osídľovania obcí, výstavby rybníkov, 
zalesňovania a prehradenia komunikácií v blízkosti štátnej hranice. 
Šk. č. 27,  8 listov (240 - 247) 
 
 
 
 
121 Osveta, telovýchova a branná výchova 
Reorganizácia Hlavnej správy výchovy a osvety. Hlásenia o mravnej, politickej a 
osvetovej činnosti, zn. sp. 45 2/4 3, 86 2/1 8, 86 2/1 9, 86 2/2 4. Pracovná porada vedúcich 
politicko-výchovných skupín, zn. sp. 45 3/1 3. Návrh na reprezentáciu armády pri 
spoločenských príležitostiach a zoznam navrhovaných na zastupovanie armády.  
Smernice pre prácu v Kluboch žien dôstojníkov a poddôstojníkov z povolania. 
Zápisnica z odovzdania funkcie náčelníka Oblastnej správy výchovy a osvety, zn. sp. 
70 2/4 32. Vysťahovanie Vojenskej sokolskej jednoty pre nedisciplinovanosť. Smernice 
pre účelné využívanie voľného času vojakov, zn. sp. 86 1/1 7. Smernice pre morálno-
politickú činnosť pri veľkom cvičení v roku 1949, zn. sp. 86 1/1 14.  
Účasť veliteľov na mravno-politickej výchove, zn. sp. 86 1/3 3. Poverenie npor. del. 
Petra Juríka dozorom a riadením mravno-politickej činnosti v Pešom pluku 41 „Dr. E. 
Beneša“. Hlásenie o osvetovej činnosti vo Vojenskom baníckom oddiele v Handlovej. 
Prešetrenie činnosti osvetového dôstojníka por. SNB Jána Svinčiaka od Výcvikového 
práporu 73, zn. sp. 86 2/2 58.  
Pozbavenie funkcie ppor. Jaroslava Matouška - osvetového dôstojníka Železničného 
práporu 2 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Vyžiadanie preradenia ppor. Pavla Kamenského 
pre podskupinu osvetových dôstojníkov. Hlásenie stavu príprav pre osvetovú a 
výchovnú činnosť vo Vojenskom výcvikovom tábore Lešť. Príhovor veliteľa na 
slávnostnom privítaní nováčikov. 
Šk. č. 27,  489 listov (248 - 736) 
 
122 Previerky a kontroly v jednotkách 
Hlásenie zisteného stavu pri vykonaných kontrolách v jednotkách vo februári 1949. 
Kontrola jednotiek vo Vojenskom výcvikovom tábore Lešť. Kontrola     útvarov v 
Šamoríne a Komárne veliteľom 4. oblasti. Výsledky komisionálnych kontrol po 
stránke mravno-politickej výchovy, výcviku, stravovania, ubytovania a zdravotnej 
starostlivosti.  
Šk. č. 27,  58 listov (737 - 794) 



 
123 Patronáty podnikov s vojenskými útvarmi 
Preberanie patronátov civilných podnikov nad vojenskými útvarmi. Dočasné pokyny 
na preberanie patronátov a foriem spolupráce, zn. sp. 58 2/1 7. Hlásenia o 
skúsenostiach z prevzatých patronátov a spolupráce s civilnými podnikmi. 
Šk. č. 27, 21 listov (795 - 815) 
 
124 Spisová a administratívna služba 
Zápisnica o komisionálnom prekontrolovaní spisového materiálu Expozitúry úradu 
štátneho tajomníka MNO v Bratislave z rokov 1945 až 1949. Evidenčná agenda 
písomností Riaditeľstva cvičenia a Riaditeľstva rozhodovacej služby zo záverečného 
cvičenia 4. oblasti v roku 1949.  
Zoznam spisového materiálu Slovenského národného povstania. Zápis o odovzdaní 
funkcie náčelníka štábu 4. oblasti. 
Šk. č. 27,  163 listov (816 - 978) 
 
125 Spojovacie vojsko 
Výsledok komisionálnej prehliadky spojovacieho výcviku v marci 1949. Výsledok 
prehliadky výcviku vo vojenskom výchovnom stredisku spojovacích mechanikov v 
Pardubiciach. Správy z prehliadok spojovacieho výcviku.  
Spojenie v partizánskej vojne - preklad z francúzštiny. Zápis o odovzdaní agendy 
veliteľstva spojovacieho vojska 4. oblasti a doplnok k zápisu. 
Šk. č. 27,  34 listov (979 - 1012) 
 
126 Spoločenské dianie a armáda 
Účasť vojska na oslavách V. Slovanského dňa na Devíne. Zjazd Sokolskej jednoty 16. 
januára 1949 v Bratislave. Hlásenie o ohlase na IX. zjazd Komunistickej strany Česko-
slovenska v jednotkách vojenských útvarov 4. oblasti. Nariadenie k oslavám 1. mája. 
Privítanie ministerského predsedu maďarskej vlády. Určenie vojenskej delegácie na 
oslavy Slovenského národného povstania.  Zabezpečenie návratu prezidenta ČSR do 
Prahy.  
Pokyny pre vykonanie osláv 5. výročia víťazných bojov o Dukliansky priesmyk, zn. 
sp. 58 2/10 až  58 2/10 12. Čestná stráž pri exhumácii pozostatkov národného buditeľa J. 
M. Hurbana. 
Šk. č. 28,  150 listov (1 - 150) 
 
127 Súhrnné hlásenia od jednotiek 
Situačné hlásenia o výcviku, stave veliteľského zboru a početnom prehľade personálu  
jednotiek a útvarov.   
Šk. č. 28,  51 listov (151 - 201) 
 
128 Úrazy - usmrtenia - úmrtia 
- por. Oldřich Drahovzal - zranenie ľavej nohy, 
- ppor. František Nosek - zranenie pri ukladaní výcvikovej munície, 
- voj. Jozef Daniža - autonehoda, 
- plk. gšt. Otmar Záhory - náhle úmrtie, 
- kpt. Ján Baláž, obč. zam. Dezider Janiga - úmrtie pri dopravnej nehode, 



- voj. Jozef Zouhar - úmrtie pri dopravnej nehode, 
- škpt. pech. Karol Molnár - zahynul pri dopravnej nehode mimo službu, 
- npor. pech. Juraj Gvoth - zranenie pri dopravnej nehode. 
Šk. č. 28, 112 listov (202 - 313) 
 
129 Veliteľské cvičenia a výcvikové smernice 
Smernice pre zriadenie výcvikových táborov pre poslucháčov vysokých škôl. Rozbor 
nedostatkov zistených pri zimných ostrých streľbách z diel. Hodnotenie ostrých 
strelieb kanónových jednotiek pechoty. Skúsenosti z činnosti 2. oddelenia štábu pri 
záverečných  cvičeniach. 
Šk. č. 28,  86 listov (314 - 399) 
 
130 Vojenská asistencia a výpomoc 
Ozbrojená asistencia dvoch čiat frekventantov zo Školy dôstojníckeho dorastu  v 
Trnave v Dolnej Krupej, zn. sp. 1 1/2 5. Vojenská ozbrojená výpomoc na stíhanie 
banderovcov v Turčianskom Sv. Martine. Rozkaz k pracovnej brigáde na Slovanskej 
ceste na Devín, zn. sp. 413/3, 456/2 3. Hlásenia o výsledkoch dobrovoľných brigád. 
Účasť vojenských pomocných oddielov v Malej a Veľkej Tarkani pri vyliatí rieky 
Tisy. Situácia na stavbe Vojenského ústavu pre choroby pľúcne vo Vysokých Tatrách, 
zn. sp. 413/6, 413/10 až 413/10 13. Zoznamy mužstva vojenského pracovného oddielu na 
„Trati mládeže“. Výpomoc vojska pri prípravách 51. lyžiarskych majstrovstiev Česko-
slovenskej republiky, zn. sp. 743/2 2 a 3. 
Šk. č. 28, 158 listov (400 - 557) 
 
131 Vojenské školstvo 
Kontroly výcviku v poddôstojníckych školách. Hlásenie o činnosti Spojovacej školy 
zbraní v Prešove. Hodnotenia priebehu skráteného a neskráteného kurzu vojenských 
vodičov motorových vozidiel. Hlásenie o ukončení kurzu pre výcvik vodičov 
polopásových vozidiel. Zoznam frekventantov kurzu doplňovania gážistov v Prahe.  
Sústredenie zborového práporu ašpirantov vo Vojenskom výcvikovom tábore 
Kamenica nad Cirochou. Zoznam a výsledky absolventov Poddôstojníckej školy 
prieskumnej v Šumperku. 
Šk. č. 28,  43 listov (558 - 600) 
 
132 Vojenské výcvikové tábory 
Zápisnica o rozšírení priestoru Vojenského výcvikového tábora Lešť (Oremov Laz). 
Zaistenie ubytovania príslušníkov Ženijného práporu IV/4. Nedostatky zistené pri 
sústredení vo Vojenskom výcvikovom tábore Kamenica nad Cirochou. Príprava 
zákona o zriadení vojenských obvodov /újezd/. 
Šk. č. 28,  48 listov (601 - 648) 
 
133 Ženijné vojsko 
Smernice pre výcvik ženijného vojska. Návrhy na udelenie vyznamenania za 
odmínovacie práce na území Slovenska. Hlásenie o kontrole sústredenia  ženijných 
čiat pechoty v Seredi nad Váhom. Hlásenie o kontrole výcviku  v Komárne. Správa o 
vykonanej prehliadke v Ženijnom prápore 18 a Ženijnom prápore 4 v Seredi.  



Menný zoznam dôstojníkov, ašpirantov, poddôstojníkov z povolania a mužstva v 
Poddôstojníckej škole pri Ženijnom pluku 4 v Seredi. Súhrnné hlásenie  o priebehu 
výcviku a dosiahnutých výsledkoch v Stredisku ženijných čiat pechoty. Skúsenosti 
získané Kombinovaným ženijným práporom počas pobytu  vo Vojenskom 
výcvikovom tábore Lešť.  
Šetrenie účasti na cvičení voj. v zálohe Juraja Hašku. Hlásenie skúseností z používania 
a skladovania člnov „Veritas“. Hlásenia o stave výcviku ženijných jednotiek. 
Šk. č. 28,  458 listov (649 - 1106) 
 
 
 
 

Rok    1 9 5 0 
 
134 Delostrelectvo 
Výcvikové normy delostrelectva. Zaradenie gážistov delostrelectva k 5. januáru 1950, 
zn. sp. 48 3/2 3, 4 a 7.  
Zbierka na pomník padlým delostrelcom v Olomouci. Odovzdanie a prevzatie 
Veliteľstva 22. delostreleckej brigády, zn. sp. 712/8 3. Hodnotenie zimného školenia 
dôstojníkov. 
Šk. č. 29,  44 listov (1 - 44) 
 
135 Organizačná oblasť 
Odoslanie vojakov na uvoľnenie tanku „Lidice“ do Poľska. Premiestnenie     
Reprodukčného ústavu Povereníctva techniky z Turčianskeho Sv. Martina do 
Bratislavy, zn. sp. 382/1. Zrušenie II. výcvikového práporu ZNB v Humennom. 
Prehľad vojenských zástav v útvaroch 4. oblasti, zn. sp. 59 3/1 2. Zriadenie strážneho 
oddielu v Bardejove. Smernice pre kancelársku dozornú a strážnu službu v budove 
Veliteľstva 4. oblasti, zn. sp. 64 3/2 2. Telefónny zoznam Veliteľstva 4. oblasti.  
Úpravy po zrušených hroboch vojenských osôb na mestskom cintoríne  v 
Ružomberku. Hlásenie o priebehu výcviku jednotky ZNB „Jánošík“. 
Šk. č. 29,  136 listov (45 - 180) 
 
136 Osveta, telovýchova a branná výchova 
Žiadosť Klubu vojenských redaktorov o pravidelný prídel vojenskej literatúry. 
Smernice pre občiansky výsadkový výcvik (branný výcvik). Založenie Sokolskej 
jednoty vo Vojenskom útvare 8267 v Žiline. Hodnotenie podmienok lyžiarskych 
majstrovstiev armády, zn. sp. 70 3/1 13. Oblastné preteky vojenských       
odstreľovačov, zn. sp. 70 3/2 5 až 7. Strelecké závody dôstojníkov vo vojenských 
útvaroch. 
Odovzdanie a prevzatie funkcie náčelníka 5. skupiny oblastnej správy výchovy  a 
osvety. Hlásenia o odovzdaní a prevzatí písomností osvetového dôstojníka vo 
vojenských útvaroch. Hlásenie o odovzdaní a prevzatí funkcie zástupcu veliteľa pre 
politické veci v Škole dôstojníckeho dorastu v Turčianskom Sv. Martine.    
Priebeh školenia politicko-výchovných skupín veliteľského zboru. Hlásenia skúseností 
z preberania prvej osnovy školenia politicko-výchovných skupín veliteľského zboru.  
Vyhodnotenia politicko-výchovného školenia veliteľského zboru. Vyhlásenie  rozkazu 



ministra národnej obrany o opatreniach na rozšírenie právomoci zástupcov veliteľov 
pre politické veci, zn. sp. 80 5/8. Zmeny v zaradení osvetových dôstojníkov 4. oblasti, 
zn. sp. 84 2/7 2.  
Prehľad o počtoch držiteľov „Tyršovho odznaku zdatnosti“ vo vojenských útvaroch 4. 
oblasti. Zoznam držiteľov Tyršovho odznaku zdatnosti v posádke Nitra. Prehľad stavu 
súťaže o Tyršov odznak zdatnosti. Ustanovenie „Dňa československej armády“ na 6. 
októbra a program osláv.  
Šk. č. 29,  316 listov (181 - 496) 
137 Personálna oblasť 
Zrušenie charakteru ašpiranta slob. Zdenkovi Krupovi  pre chorobu. Rozdelenie 
personálu Krajského vojenského veliteľstva - doplňovacej služby v Banskej Bystrici. 
Zoznam vylúčených frekventantov z Poddôstojníckej školy prieskumníckej v Brne. 
Prepustenie ašpirantov zo Školy dôstojníkov v zálohe Trenčín a Košice. Pomenovanie 
Vyššej hospodárskej školy v Poprade na školu „Dukelských hrdinov“. 
Šk. č. 29,  45 listov (497 - 541) 
 
138 Previerky a kontroly v jednotkách 
Návod k inštruktáži a kontrole vojenských útvarov v obvode 4. oblasti a vyhodnotenie 
vykonaných kontrol. 
Šk. č. 29,  450 listov (542 - 991) 
 
139 Spojovacie vojsko 
Prevádzkové smernice pre používanie technických spojovacích prostriedkov v stálych 
vojenských sieťach. Skúsenosti a návrhy k výcviku a školeniu v roku 1949/1950. 
Odovzdanie a prevzatie agendy veliteľstva  spojovacieho vojska 4. oblasti. Predĺženie 
trvania škôl na dôstojníkov spojovacieho vojska v zálohe. Ukončenie činnosti a 
likvidácia spojovacej školy. 
Šk. č. 30,  146 listov (1 - 146) 
 
140 Spisová a archívna (administratívna) služba 
Presťahovanie archívu bývalého VII. zboru z Banskej Bystrice do Trenčína.  Pátranie 
po vojenských matrikách duchovnej správy Zemského vojenského   veliteľstva Košice. 
Zápis o odovzdaní a prevzatí funkcie náčelníka 5. skupiny  oblastnej správy výchovy a 
osvety 4. oblasti. Hlásenie o prevzatí veliteľstva  Vojenského výcvikového strediska 
Smrekovica. Prevzatie veliteľstva sústredenia vo Vojenskom výcvikovom tábore 
Oremov Laz. 
Šk. č. 30,  34 listov (147 - 180) 
 
141 Stavebné úpravy obcí  
Celkový popis stavebnej situácie a prerokovania regulačných  plánov: 
- v Poprade, 
- v Bernolákove, 
- v Trnave, 
- v Krompachoch, 
- v Trenčíne, 
- v Trsticiach, 



- v Tvrdošíne, zn. sp. 973/7 2. 
Výstavba pomocných prevádzkových budov v Bratislave. Plány I. a II. suterénu 
novostavby kúpeľného domu na Sliači. Výstavba robotníckych domcov v Nitre. 
Zástavbový plán v priestore Kriváň, n.p. v Turčianskom Sv. Martine. Upravovací plán 
v Považskej Bystrici. Stavba kasární vo Zvolene. Výstavba diesel-elektrického 
agregátu pre vysielač rozhlasu v Banskej Bystrici. Zriadenie oblastnej nemocnice vo 
Zvolene. Výstavba 22 kilovoltovej rozvodne pri Oravskej priehrade. Výstavba 
náhradných cestných spojov pri stavbe hydrocentrály  v Dobšinej. Stavba poštovej 
budovy v Spišskej Novej Vsi. Novostavba Krajského návrhového strediska v 
Bratislave.  
Stavba krytov v priestoroch prístavu v Bratislave, zn. sp. 622/37 6. Projekt priehrady na 
Hornáde pri Ružíne. Plán výstavby cesty Kamenica nad Cirochou - Valaškovce. 
Šk. č. 30, 230 listov (181 - 410) 
 
142 Veliteľské cvičenia a výcvikové smernice 
Skúsenosti z výcviku v streľbe mínometných jednotiek, zn. sp. 652/5, 652/18. 
Komplexné zabezpečenie a organizácia strelieb z ťažkých zbraní pechoty na Lešti. 
Smernice pre výcvik v streľbe mínometných jednotiek pechoty, zn. sp. 652/9 2. 
Skúsenosti z ostrých strelieb delostreleckých jednotiek, zn. sp. 652/14 3. Vyhodnotenie 
strelieb z protitankových kanónov vzor 38 N. Smernice na výcvik mužstva 
spojovacieho vojska, zn. sp. 683/4. Hodnotenie zimného sústredenia samopalových rôt. 
Šk. č. 30, 115 listov (411 - 525) 
 
143 Súhrnné hlásenia od jednotiek 
Hlásenie o priebehu vianočnej balíčkovej akcie od civilných organizácií  vojenským 
útvarom. 
Šk. č. 30, 14 listov (526 - 539) 
 
144 Úrazy - usmrtenia - úmrtia 
- ppor. Jozef Janku - zranenie pri telesnej výchove, 
- škpt. Bohumil Vojtíšek - zlomenina ruky na ceste do kasárne, zn. sp. 76 2/1 6-9, 
- npor. pech. Dezider Miškey - ťažké zranenie pri výbuchu ručného granátu, 
- voj. Juraj Tkáč - popáleniny pri krádeži benzínu zo skladu,  
- voj. Peter Cmarko - zranenie hlavy pri páde z nákladného auta mimo službu. 
Šk. č. 30, 39 listov (540 - 578) 
 
145 Vojenská asistencia a výpomoc 
Vojenská výpomoc na likvidácii ľadovej bariéry na rieke Orave pri Dolnom Kubíne. 
Vojenská asistencia pri jarných povodniach. Činnosť na vojenskej stavbe sanatória pre 
choroby pľúcne a zoznam mužstva prideleného Vojenskému pracovnému oddielu 
Vysoké Tatry, zn. sp. 413/1 14, 413/2 2, 413/3 2, 100461, 101359, 104690, 106719 a 
108566. Vytvorenie vojenského pomocného oddielu filmového štábu „Prielom“ a 
hlásenia o jeho pracovnej činnosti, zn. sp. 413/5, 413/5 2 až 8, 413/6, 462/3 4. Vojenská 
asistencia pri hasení požiaru v Plaveckom Štvrtku. Pomoc a poskytnutie pontónov na 
obnove mosta cez Váh v Komárne. 
Šk. č. 31, 134 listov (1 - 134) 



146 Vojenská justícia 
Zriadenie nových vojenských justičných úradov. Reorganizácia výkonnej justície a 
hospodárske pričlenenie. 
Šk. č. 31, 7 listov (135 - 141) 
 
147 Vojenské školstvo 
Otvorenie záložnej dôstojníckej školy v Žiline. Zriadenie poddôstojníckej školy pri 
Pešom pluku 39 „Výzvednom“ v Bratislave. Zaradenie gážistov Školy na dôstojníkov 
mínometného delostrelectva v zálohe v Trenčíne, zn. sp. 48 3/2 2, 5 a 8. Slávnostné 
ukončenie 2. ročníka v Školách dôstojníckeho dorastu.  Situačné hlásenie zo Školy na 
dôstojníkov mínometného delostrelectva v zálohe v Trenčíne. Zriadenie Školy na 
dôstojníkov v zálohe v Žiline. Určenie učiteľov v Škole na dôstojníkov v zálohe v 
Košiciach a situačné hlásenie, zn. sp. 73 2/3 5 a 6. Nariadenie pre premiestnenie Školy 
na dôstojníkov v zálohe z Trenčína do Klášterca nad Orlicí. Nariadenie pre ukončenie 
Poddôstojníckej školy pre jazdecké čaty pátračov a čaty samopalníkov v Pardubiciach. 
Hlásenie o činnosti Poddôstojníckej školy s vozatajským výcvikom v Nových 
Zámkoch. Zriadenie školy pre výchovu dôstojníkov ženijného vojska v zálohe pri 
Ženijnom pluku 4 v Seredi. 
Šk. č. 31, 37 listov (142 - 178) 
 
148 Vojenské výcvikové tábory 
Správa o stave presídlenia z Lešťa. Určenie správcov Vojenských obvodov a ich 
príslušnosť k okresom a krajom, zn. sp. 221/6, 221/6 2 a 776/10. Obhliadka Vojenského 
výcvikového tábora Kamenica nad Cirochou s vyobrazením priestoru na mape.  
Šk. č. 31, 29 listov (179 - 207) 
 
149 Spoločenské dianie a armáda 
Zasadnutie regulačnej komisie k výstavbe budovy Česko-slovenského rozhlasu, stavbe 
výťahu od Dunaja na Hrad, zmena regulácie Odborárskej cesty a priemyselnej školy. 
Hodnotenie možnosti vojenského využitia sedačkového výťahu Vrátna - Chleb. 
Program osláv 5. výročia oslobodenia Bratislavy. Pokyny k oslavám 1. mája a 5. 
výročia oslobodenia republiky. Zabezpečenie vládnej delegácie za účasti arm. gen. 
Ludvíka Svobodu na ceste z Prahy cez Bratislavu do Budapešti. Zabezpečenie účasti 
predsedu vlády Antonína  Zápotockého a ministra národnej obrany armádneho 
generála Ludvíka Svobodu na lyžiarskych pretekoch o Tatranský pohár. Vykonanie 
pohrebu exhumovaného dôstojníka Červenej armády v Stupave na Slavíne.  
Šk. č. 31, 35 listov (208 - 242) 
 
150 Uhoľné bane 
Nové smernice vnútornej služby vo Vojenských baníckych oddieloch. Hlásenie o 
odovzdaní a prevzatí funkcie veliteľa Vojenského baníckeho oddielu v Handlovej. 
Šk. č. 31, 108 listov (243 - 350) 
 
 
 
 



151 Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska 
Povolenie skartácie situačných hlásení o banderovcoch. Určenie dorozumievacích 
znamení pri spoločnom postupe s poľskými jednotkami proti banderovcom. 
Šk. č. 31, 4 listov (351 - 354) 
 
152 Ženijné vojsko 
Plán odmínovacích prác, zn. sp. 335/1 8, 992/7 5. Správa o vykonanej kontrole 
odmínovacích jednotiek. Zriadenie vyťahovacej čaty „Slovensko“, jej odoslanie do 
Prešova a jej organizácia.  
Rozkaz veliteľa ženijného vojska k osvojeniu si dôstojníkmi sovietskej vojenskej 
vedy. Výsledok skúšok guľových streleckých stanovíšť s fotografickým     zobrazením 
deštrukcie.  
Smernice pre odmínovacie práce na Slovensku. Pracovný denník práce vykonanej 
ženijnými jednotkami, č. sp. 100108, 102582, 103620, 103850, 104601, 105472, 
105618, 106458, 106459, 106634, 107519, 107572, 107739, 108360, 108388, 108425. 
Hlásenie o výcviku mužstva vo Vojenskom železničnom sklade 2 v Bošanoch. 
Hlásenie o výcviku v jednotkách Ženijného pluku 4. Rozdelenie dôstojníkov a 
poddôstojníkov Ženijného práporu 18 Komárno. Stav pracovného oddielu Vysoké 
Tatry, č. sp. 107702. Hlásenie o priebehu ženijného štúdia v predĺženej 
Poddôstojníckej škole v Seredi. 
Šk. č. 31, 499 listov (355 - 853) 
 
 
 

Obyčajné písomnosti! 
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153 Osveta, telovýchova a branná výchova 
Hlásenia o tlačovej činnosti /príspevkoch do tlače/ príslušníkov vojenských      
útvarov. Zisťovanie údajov o pobyte ruského vojska na Slovensku v rokoch 1086 a 
1848/1849 a získané informácie o Múzeu Slovenskej armády zriadeného v roku 1940, 
č. sp. 13025. Zabezpečenie prednášky v kurze pre osvetových dôstojníkov.  
Šk. č. 32, 26 listov (1 - 26) 
 
154 Organizačná oblasť 
Nariadenie k demobilizácii záložníkov a priložená „Demobilizačná vyhláška“. 
Šk. č. 32, 7 listov (27 - 33) 
 
155 Personálna oblasť 
Počty občanov Zakarpatskej Ukrajiny a Zväzu sovietskych socialistických         
republík slúžiacich v česko-slovenských vojenských útvaroch. Zaslanie legitimácií k 
udeleným vyznamenaniam. Doručenie dekrétov k udeleným vyznamenaniam. 
Šk. č. 32, 49 listov (34 - 82) 
 
 



156 Úrazy - usmrtenia - úmrtia 
- voj. Pavel Pomykal - utopenie sa pri kúpaní služobného koňa, 
- voj. Juraj Hotovčin - zranenie pri jazde na koni, 
- čat. František Danielik - exhumácia príslušníkov 1. čs. samostatného zboru,  
- des. Ladislav Přikryl - zachytenie idúcim vlakom, 
- voj. Jozef Pavlovič - strelné zranenie, 
- voj. Pavel Pastucha - autonehoda so služobným vozidlom, 
- voj. Ján Poljak - samovražda, 
- voj. Urban Vrábel - usmrtenie pri zoskoku z idúceho vlaku, 
- voj. Rudolf Birčák - dobodaný nožom. 
Šk. č. 32, 69 listov (83 - 151) 
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157 Duchovná služba a matriky 
Pátranie po matrike evanjelickej duchovnej správy. 
Šk. č. 32,  5 listov (152 - 156) 
 
158 Personálna oblasť 
Priznanie hodnosti rotného v zálohe vojakom invalidom. Udelenie vyznamenania 
príslušníkom odbojovej skupiny „Šrobár“ a „Flora-Pisár“. 
Šk. č. 32,  22 listov (157 - 178) 
 
159 Spisová a archívna služba 
Odovzdávanie spisového materiálu vojenských útvarov na Slovensku do Vojenského 
spisového úradu v Prahe. Odsun vojenského archívu z doby Rakúsko-Uhorska so 
zameraním na V. armádny zbor Bratislava a VI. armádny zbor Košice do vojenského 
archívu v Prahe. Zoznam spisového materiálu odovzdaného  zo Slovenska do archívu 
v Prahe.  
Šetrenie po matričnom archíve Duchovnej správy Ministerstva národnej obrany 
Slovenskej republiky. Odovzdanie archívu Pešieho pluku 1 v Malackách do Trnavy. 
Potvrdenie o prevzatí archívu Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave do 
Vojenského ústredného archívu v Prahe. 
Šk. č. 32,  77 listov (179 - 255) 
 
160 Úrazy - usmrtenia - úmrtia 
- slob. Michal Miklovič - zranenie výstrelom z pištole, 
- slob. Ján Bača - zranenie pri cvičení nášľapnou mínou, 
- slob. Jozef Jančo - zlomenina nohy pri vykladaní kanónov, 
- rtm. žen. Július Miklošík, des. Bartolomej Sýkora - úraz tváre pri odmínovaní, 
- ppor. František Stredák, voj. Bollo Ján, voj. Kamil Adamek - ťažké a smrteľné 
zranenia pri odmínovaní, 
- voj. Rostislav Mezihorák - priestrel ruky a kolena, 
- voj. Ján Valach - úraz hlavy úderom o stĺp pri jazde električkou, 
- voj. František Košš - úraz nohy, 
- voj. Jozef Kapičák - zranenie pri odmínovaní, 



- voj. František Hanák - priestrel ľavého boka a brušnej dutiny, 
- hromadné zranenie osôb pri havárii vojenského auta v Hunkovciach, 
- voj. Anton Hrnčiar - zranenie oceľovým úlomkom z vrtáka, 
- voj. Ondrej Boško - priestrel členka pri streľbách, 
- rtm. Jozef Bittara, voj. Ondrej Kapusta - zranenie pri autonehode, 
- voj. Miroslav Papšo - pád z povale stajne, 
- voj. Ján Králík - úraz hlavy úderom o stĺp pri jazde električkou, 
- slob. Štefan Trnka - priestrel brucha v strážnej službe, 
- voj. Tibor Keresteš, Demeter Krajčík, Michal Hlávek - úraz pri autonehode, 
- čat. Jozef Košek - zrazenie cúvajúcim autom, 
- voj. Ján Hlinka - úraz hlavy pri prepadnutí neznámou osobou, 
- voj. Jozef Bočkay - zranenie boxerom pri bitke v hostinci, 
- des. Štefan Šebek - úraz hlavy pri prepadnutí neznámou osobou, 
- voj. Ján Nemčík - zranenie pri manipulácii so zbraňou, 
- voj. Josef Pešek - zranenie nákladným autom školáka Alexandra Tótha, 
- Peter Novikov - autonehoda vojaka Červenej armády, 
- voj. Adolf Knezek - vojenským autom narazil do civilného konského povoza, 
- autonehoda pri školskej jazde a zranenia frekventantov kurzu, 
- voj. Anton Dostalík - neoprávnená jazda a zabitie spolujazdca, 
- znesenie obetí havárie lietadla na Gerlachovskom štíte, 
- voj. Tibor Tomečko - úmrtie pri zrazení autom, 
- slob. Michal Černický - smrteľné zranenie pri odmínovaní, 
- čat. ašp. Jozef Cimra - smrteľné zranenie pri vypadnutí z okna, 
- voj. Pavol Legény - lúpežná vražda, 
- voj. Ján Vrúbeš - usmrtený pri zoskočení z idúceho nákladného vlaku,  
- voj. Ľudevít Ocvirk - smrteľné zranenie pri odstrelení kaťušového náboja, 
- voj. Ján Ďurčo - smrteľné zranenie pri manipulácii so zbraňou, 
- voj. Ján Kubis - zápis do matriky padlých, 
- voj. Karol Šešulka - usmrtený zásahom do hlavy pri manipulácii so zbraňou, 
- voj. Ján Liščiak , František Rác - strelné poranenie, 
- slob. Jozef Červeňanský - v boji proti banderovcom, 
- voj. Gejza Sýkora - zahynul pri motocyklovej nehode v Budapešti, 
- voj. Ján Kolenčík - utopenie sa pri kúpaní v rieke, 
- voj. František Vrana, Juraj Baran - ťažké strelné zranenie, 
- voj. Alojz Kováčik - utopenie vo Váhu, 
- slob. Miloslav Kučera - smrteľný úraz pri odmínovaní, 
- slob. Ondrej Lašan - zastrelený vojakom na stráži, 
- čat. Alexander Lenorák - samovražda, 
- slob. Jozef Fuňák - samovražda, 
- voj. Štefan Thier - samovražda,  
- voj. Jozef Šatara - samovražda, 
- voj. Ján Čech - pokus o samovraždu, 
- voj. Ján Žilínek - samovražda, 
- voj. Viktor Zábavčík - samovražda, 
- voj. Štefan Brdo - strelné zranenie pri manipulácii so zbraňou, 
- rtm. Ladislav Šimkovič - vražda,  



- voj. Emil Škoda - utopenie sa v službe, 
- voj. Štefan Grman - utopenie sa v rieke Nitre,   
- voj. Ján Riapoš - utopenie sa vo Váhu, 
- pohreb obetí leteckej havárie na Gerlachu z doby Slovenského národného    
povstania, 
Šk. č. 32, 334 listov (256 - 589) 
 
161 Vojnové obdobie a odboj na Slovensku 
Spomienky na prípravu a priebeh Slovenského národného povstania brigádneho 
generála Mikuláša Markusa, doklady partizánskej skupiny „Kriváň“ a ďalšie materiály 
s mapami k celoštátnej výstave odboja.  
Šk. č. 32,  322 listov (590 - 911) 
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162 Duchovná služba a matriky 
Pokyny pre vedenie matriky zomretých v Slovenskom národnom povstaní.      
Zisťovanie údajov a zoznamy osôb na zapísanie do vojenskej matriky zomretých. 
Výťah z matrík zomretých Francúzov z Alsaska a Lotrínska, sp. zn. 13 5/1 75 a 83. 
Zoznam Slovákov zomretých v nemeckom koncentračnom tábore Staalag XI-B, sp. 
zn. 13 5/1 105. Zaslanie úmrtných listov z farských úradov pre Duchovnú správu 4. 
oblasti. Účasť vojenských evanjelických duchovných na konferencii evanjelických 
kňazov vo Vsetíne a na Štefánikových slávnostiach na Bradle. Vianočné a novoročné 
blahoželanie. Pátranie po archívoch      duchovnej správy a ich  uloženie.  
Šk. č. 33,  96 listov (1 - 96) 
 
163 Disciplinárne (kárne) konanie, sťažnosti a ich riešenie 
Sťažnosti mužstva posádky Brezno nad Hronom na chovanie nadriadených  a na 
stravu. Vysvetlenie sťažností na stravu vojakov českej národnosti slúžiacich na 
Slovensku. Rozhodnutie vojenského prokurátora o upustení od stíhania. 
Šk. č. 33,  10 listov (97 - 106) 
 
164 Legionárska obec 
Povolenie účasti na zjazde Československej obce legionárskej príslušníkom armády. 
Účasť na župnom legionárskom zjazde v Hraniciach na Morave. Pietna slávnosť 
odhalenia pamätnej dosky Dr. Ivanovi Markovičovi v Novom Meste nad Váhom. 
Pokyny pre vyslanie plukovných zástav so strážou do manifestačného sprievodu 
legionárov a účastníkov zahraničného odboja, ktorý sa konal v Prahe.  
Šk. č. 33,  15 listov (107 - 121) 
 
165 Organizačná oblasť 
Zriadenie Plavebného oddielu Národnej bezpečnosti s organizáciou a úlohami. 
Zriadenie Vojenského ústavu vedeckého. 
Šk. č. 33,  9 listov (122 - 130) 
 
 



 
166 Osveta, telovýchova a branná výchova 
Organizácia a prehľad činnosti Armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého. 
Cestovný program súboru na Slovensko. Pridelenie gramofónových platní pre 
vojenské zátišia so sovietskou hudbou.  
Zoznam autorov trvalo vylúčených   z akejkoľvek produkcie, sp. zn. 241/1. Zápis o 
programovej porade armádneho rozhlasu. Vyslanie mužstva na Štefánikov týždeň 
česko-slovenského bratstva do Prahy. Zápisnica z porady o Slovenskom národnom 
povstaní (pozri v inventárnej jednotke číslo 161). Hlásenia o telovýchovnej činnosti od 
jednotiek. Hlásenie skúseností zo IV. Zborovských závodov. Odovzdanie putovnej 
ceny víťazovi Zborovského závodu v Košiciach. Účasť inšpektorov brannej výchovy 
na štafetovom behu škôl. Pokyny pre rôzne športové podujatia a účasť príslušníkov 
armády v nich.   
Programy a činnosť v kurzoch negramotných. Vydanie rozkazu k 30. výročiu vydania 
dekrétu prezidenta Francúzskej republiky o zriadení autonómnej česko-slovenskej 
armády dňa 16. decembra 1917. Vydanie letákov s priloženými exemplármi pre 
banderovcov, sp. zn. 862/2 4 a 5. Hodnotenie skúseností s rámcovými osnovami pre 
mravno-politickú výchovu. Periodické hlásenia osvetových dôstojníkov. Pokyny pre 
hlásenie o vykonaných skúškach z mravno-politickej výchovy v skrátených školách na 
dôstojníkov v zálohe. Rámcové osnovy mravno-politickej výchovy vo vojenských 
školách, sp. zn. 862/7 7 a 8.   
Prednášky: 
- 30 ročná tradícia „Zborova“, sp. zn. 592/1 25, 
- Štátny sviatok Juhoslávie, sp. zn. 592/1 71, 
- 1. máj, sp. zn. 739/2 6, 
- Štefánik, sp. zn. 739/2 8, 
- Moskovská konferencia, sp. zn. 739/5 13, 
- Narodeniny maršala Titu /predstaviteľa Juhoslávie/, sp. zn. 739/5 14, 
- Narodeniny prezidenta ČSR dr. Eduarda Beneša, sp. zn. 739/5 16, 
- Mníchov - výstraha stále živá, sp. zn. 739/5 22, 
- Výročie smrti T. G. Masaryka, sp. zn. 739/5 23, 
- 30. výročie vzniku Zväzu sovietskych socialistických republík, sp. zn. 739/5 30, 
- Kniha - priateľ vojaka, 
- Prednášky pre tábory brannej výchovy, sp. zn. 862/5 50.  
Šk. č. 33,  504 listov (131 - 634) 
 
167 Partizánske jednotky v boji proti banderovcom 
Poďakovanie príslušníkom dobrovoľných partizánskych jednotiek nasadených proti 
banderovcom za pozdravný telegram zaslaný prezidentovi republiky.  
Poďakovanie veliteľa ženijného vojska 4. oblasti plk. žen. Jozefa Nováka pri odchode 
do výslužby. 
Šk. č. 33,  11 listov (635 - 645) 
 
168 Personálna oblasť 
Vylúčenie zo zboru poddôstojníkov z povolania a degradovanie v hodnosti podľa 
rozhodnutí Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky. Povyšovania vo 



vojenských hodnostiach. Personálne záznamy o trestne stíhaných osobách. Žiadosti o 
priznanie charakteru ašpiranta.  
Pátranie po osobách, ktorým bolo udelené česko-slovenské vyznamenanie a nie sú 
známe ich osobné údaje. Povolenia na zmeny priezviska. Menné zoznamy  osôb a 
legitimácií vydaných posádkovým veliteľstvom Bratislava. Ukončenia služobného a 
pracovného pomeru. Prepustenia a vylúčenia frekventantov z vojenských škôl. 
Udelenie pochvalného uznania III. stupňa des. Michalovi Michúcovi a des. Jozefovi 
Zuzčákovi za obetavú službu na južnom pohraničí Slovenska. 
Šk. č. 33,  205 listov (646 - 850) 
 
169 Spisová a archívna služba 
Oznámenie o odovzdaní spisového materiálu Veliteľstva „Teplice“. Pátranie po 
osobách a písomnom materiáli zo Slovenského národného povstania. Pátranie po 
archíve Pracovného zboru z čias Slovenského štátu. Upresnenie odovzdávania 
písomností do Vojenského spisového úradu Praha.  
Vyžiadanie rozhodnutia o archíve 1. československého armádneho zboru vo Zväze 
sovietskych socialistických republík.  
Šk. č. 33,  20 listov (851 - 870) 
 
170 Spoločenské dianie a armáda 
Finančná výpomoc v prospech povodňou postihnutých obyvateľov Bratislavy z 
verejného koncertu vojenskej hudby. Dobročinná zbierka príslušníkov 4. oblasti v 
prospech postihnutých povodňou. Výzva Matice slovenskej na pomoc presídleným 
Slovákom zo zahraničia späť do vlasti a peňažné príspevky zbierky od príslušníkov 4. 
oblasti.  
Prevzatie obcí Jarovce, Rusovce a Čunovo od Maďarska pod slovenskú správu. 
Povolenie účasti vojenským osobám na Štefánikových oslavách na Bradle.       
Zabezpečenie návštevy ministra vojny Rumunskej republiky. Zápisnica zo schôdze 
založenia prípravného výboru osláv 100. výročia bitky Hurbanových dobrovoľníkov s 
Maďarmi v septembri 1848. Prevzatie patronátu nad oslavami 3. výročia Slovenského 
národného povstania v Lučenci ministerstvom národnej obrany.  
Odovzdávanie prstí zeme z bojísk v sovietskom zväze v Michalovciach. Prípravy na 
položenie základného kameňa pomníka na Dukle. Odhalenie pomníka padlým 
hrdinom na zadnom Gerlachu. Postavenie pomníka padlým Slovákom vo Fryštáte, okr. 
Holešov.  
Príspevky na postavenie pomníka absolventom Vojenskej akadémie v Holešove, ktorí 
padli za slobodu Česko-Slovenskej republiky.  
Šk. č. 34,  161 listov (1 - 161) 
 
171 Spoločenské organizácie 
Menovanie zamestnaneckého zastupiteľstva civilných zamestnancov a ustanovenie 
funkcionárov. 
Šk. č. 34,  5 listov (162 - 166) 
 
172 Úrazy - usmrtenia - úmrtia  
- des. Ján Ferienčík - úraz hlavy pri páde z nákladného auta, 



- voj. Vojtech Bado - úraz ruky pri štartovaní motorového vozidla, 
- voj. Ján Bernát, Štefan Školár - úraz hlavy o most pri jazde na nákladnom aute, 
- voj. Matúš Hlina, Oldřich Vanžura - popáleniny pri hasení príručného skladu, 
- voj. Jozef Šuhajík - zlomenina nohy pri havárii na motocykli, 
- voj. Július Havlíček - úraz hlavy pri prudkom zabrzdení auta, 
- voj. Ján Šeliga - zranenie nohy pri šmyknutí sa na lávke cez potok, 
- slob. Vladimír Petho - odtrhnutie nechtového článku prsta pravej ruky, 
- voj. Jaroslav Gajdušek - vyvrtnutie členka pravej nohy,  
- voj. Jozef Stachovič -  zlomenie nohy na klzkej ceste, 
- zranenie vojakov pri hasení garáže Štátneho stavebného úradu v Žiline, 
- des. Anton Hulka - zlomenie pravej nohy v ubytovacom priestore, 
- voj. František Polkoráb - poranenie nohy na hromade drevnej guľatiny, 
- voj. Štefan Jacko, Vladimír Prokop - zranenie v bani nedodržaním bezpečnosti, 
- zoznam padlých, umučených a zavraždených dôstojníkov a rotmajstrov            
- usmrtenie dieťaťa vojenským nákladným autom, 
- voj. Daniel Nosál - utopenie sa po prelomení ľadu pri výkone služby, 
- voj. Alojz Baláž - zranený iným vojakom výstrelom zo zbrane, 
- voj. Ľudovít Brichta - smrteľné strelné zranenie zapríčinené iným vojakom, 
- slob. ašp. Jozef Coufal - úmrtie s podozrením na toxicitu požitých potravín, 
- slob. Ján Zvoláreň - smrteľné strelné zranenie zapríčinené iným vojakom, 
- des. ašp. Ondrej Slivka - padol pri akcii proti banderovcom, 
- voj. Ján Adami, Imrich Mazáň - utopenie sa vo Váhu v dobe voľna, 
- voj. Ľudovít Čonka - samovražda, 
- voj. Štefan Klúčik - smrteľné zranenie vlastnou pištoľou, 
- voj. Rudolf Gavenda - samovražda. 
Šk. č. 34, 176 listov (167 - 342) 
 
173 Vojenská asistencia a výpomoc 
Výpomoc vojska pri cukrovarskej kampani. Nariadenie k národnej zmene mládeže a 
hlásenia o jej vykonaní.  
Pochvalné uznanie príslušníkom vojenských asistencií pri záchranných prácach počas 
povodne v Bratislave. Výpomoc počas žatevných prác a zvážaní obilia. 
Šk. č. 34,  53 listov (343 - 395) 
 
174 Vojnové obdobie a odboj na Slovensku 
Prehľad bojovej činnosti a situačné náčrty rozloženia jednotiek v dobe Slovenského 
národného povstania. 
Šk. č. 34,  31 listov (396 - 426) 
 
175 Zdravotná služba 
Nariadenie na podrobenie sa lekárskej prehliadke vo Vojenskej nemocnici v Bratislave 
pre Viktora Suchánka. Zrušenie zdravotnej dovolenky pre Júliusa Končeka. 
Šk. č. 34,  5 listov (427 - 431) 
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176 Duchovná služba a matriky 
Pátranie po nezvestných  - slob. Ondrej Kanda, slob. Július Urbanský, Ladislav Obuch. 
Šk. č. 34, 10 listov (432 - 441) 
 
177 Disciplinárne (kárne) konanie 
Zastavenie stíhania proti slob. Jozefovi Utekalovi. Zrušenie vyšetrovacej väzby voj. 
Michala Benčíka podozrivého zo zbehnutia. Odpustenie trestu voj. Markovi Vajajimu, 
voj. Bedřichovi Bartošekovi a voj. Klementovi Rolkovi na amnestiu prezidenta ČSR. 
Šk. č. 34,  8 listov (442 - 449) 
 
178 Legionárska obec 
Slávnostné odovzdanie zástavy Česko-slovenskej obci legionárskej od Okresného 
národného výboru v Banskej Bystrici. 
Šk. č. 34,  9 listov (450 - 458) 
 
179 Osveta, telovýchova a branná výchova 
Zbierka medzi príslušníkmi armády na výzvu Spojených národov na pomoc deťom. 
Peňažné zbierky na pomoc štrajkujúcim baníkom vo Francúzsku. Účasť armády na 
verejnej diskusii o návrhu ústavy a hlásenia od jednotiek. Hlásenia výsledkov národnej 
zmeny víťazstva, sp. zn. 411/15.  
Hlásenia od posádkových správ o práci vojakov pri plnení dvojročného plánu, sp. zn. 
411/17. Spomienka na 30. výročie založenia samostatnej Česko-slovenskej jednotky v 
Taliansku. Pokyny pre účasť armády na oslavách 1. mája. Oslavy   30. výročia 
založenia Pešieho pluku 32 „Gardského“, venovanie nového plukovného práporu a 
jeho dekorovanie vyznamenaniami. Príprava osláv 4. výročia Slovenského národného 
povstania.  
Zriadenie kurzov negramotných a smernice pre vyučovanie a záverečné skúšky. 
Príhovor poslanca dr. Bedřicha Šteinera pri premenovávaní podniku „Českomoravská“ 
na „Závod Sokolovo“ v Prahe - Libni. Príhovor britského labouristického poslanca 
Johna Platts-Millsa k anglickej verejnosti o dianí v Česko-Slovensku. Nariadenie a 
smernice oblastnej správy výchovy a osvety č. sp. 5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
Náborová akcia  v priemyselných školách.  
Osvetový rozkaz pre jednotky nasadené proti banderovcom. Smernice pre morálno-
politickú výchovu na november, zn. sp. 865/515.  
Prednášky: 
- Prínos sovietskej armády k porážke hitlerovského Nemecka.   
- Jan Masaryk znamená mier. 
- Podpísanie zmluvy o priateľstve a vzájomnej pomoci medzi Česko-Slovenskom a 
Poľskom.  
- Prezident ČSR Dr. Eduard Beneš. 
- ČSR - silná ako nikdy. 
- Voľby a česko-slovenská armáda. 
- Armáda v novom období budovania, /gen. Dr. J. Procházka/. 
- Anglo - americké plány s Nemeckom. 



- Ľudová obrana vlasti a Mníchov. 
- Výročie úmrtia Jána Švermu. 
- J. V. Stalin - 69. narodeniny. 
- Päť rokov sovietsko – česko-slovenskej zmluvy. 
- O živote a diele predsedu vlády ČSR Antonína Zápotockého. 
- Nemecko. 
- Rozvratná činnosť reakcie od májových dní k vládnej kríze. 
Šk. č. 34, 569 listov (459 - 1027), zn. sp. 146/36 až 411/15, 
Šk. č. 35, 531 listov (1 - 531), zn. sp. 411/17 až  866/313  
 
180 Personálna oblasť 
Zmena priezviska voj. Vlastimil Kořalník na Vlastimil Klenovský. Prepustenia  
a vylúčenia zo školy. 
Šk. č. 35, 22 listov (532 - 553)  
 
181 Spoločenské dianie a armáda 
Armádny rozkaz v súvislosti s odstúpením prezidenta ČSR Dr. Eduarda Beneša. 
Šk. č. 35, 5 listov (554 - 558)  
 
182 Úrazy - usmrtenia - úmrtia 
- slob. Pavol Poloni a  Zdeněk Hrazdil - usmrtení pri zvážaní vojenskej munície, 
- voj. Štefan Židela - samovražda. 
Šk. č. 35, 31 listov (559 - 589)  
 
183 Vojenská asistencia a výpomoc 
Výpomoc na záchranných prácach pri povodni v obciach okresu Ružomberok, 
Sabinove a Dolnom Kubíne. Výpomoc pri hasení požiaru v Lúčke, okr. Ružomberok.  
Šk. č. 35, 4 listy (590 - 593)  
 
184 Vojenské školstvo 
Nábor uchádzačov do školy na dôstojníkov letectva v zálohe s priloženou         
vyhláškou. 
Šk. č. 35, 4 listy (594 - 597)  
 
185 Vojenské výcvikové tábory 
Rozšírenie vojenského výcvikového tábora Oremov Laz pri Lešti a zoznam osôb, ktoré 
žiadajú presídlenie. 
Šk. č. 35, 17 listov (598 - 614)  
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186 Duchovná služba a matriky 
Odovzdanie agendy a archívu evanjelickej duchovnej správy v Košiciach. 
Šk. č. 35, 4 listy (615 - 618)  
 



187 Disciplinárne (kárne) konanie 
- voj. Jozef Janovec - sťažnosť proti odňatiu poddôstojníckej hodnosti, 
- voj. Erich Július Svačina - odňatie dôstojníckej hodnosti.  
Šk. č. 35, 7 listov (619 - 625)  
 
188 Organizačná oblasť 
Vydanie nového telefónneho zoznamu Veliteľstva 4. oblasti Bratislava. 
Šk. č. 35, 9 listov (626 - 634)  
 
189 Osveta, telovýchova a branná výchova 
Pridelenie vozidla pre osvetovú činnosť. Memorandum o organizácii cestovného 
ruchu. Účasť vojenských záujmových krúžkov v oblastnej a armádnej súťaži a 
hlásenia o zapojení útvarov. Nábor vojakov na súťaž divadelných odborov v 
Bratislave. Hlásenie o ohlase na IX. zjazd komunistickej strany. Zápisnice z porád k 
oslave 5. výročia bojov na Dukle. Zriadenie Vojenskej sokolskej jednoty  v Bratislave. 
Pripomienky k masovej výchove a využitiu voľného času vojaka. Pokyny a smernice 
oblastnej správy výchovy a kultúry č. sp. 1, 5, 6, 7,  8, 9 /oslavy 70. narodenín J. V. 
Stalina/, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19    a 20. Hlásenia od útvarov o zapojení sa 
do prípravy darov pre J. V. Stalina.     Hlásenia o osvetovej činnosti v útvaroch. Plán 
kontrol a inštruktáží v útvaroch. Zrieknutie sa prídelu cukru v prospech Bulharských 
detí. Pokyny pre informácie k uzavretiu Česko-Slovensko - Maďarskej zmluvy o 
priateľstve, spolupráci        a vzájomnej pomoci.  
Šk. č. 35, 209 listov (635 - 843)  
 
190 Spisová a archívna služba 
Príprava rokovania k spisovej rozluke s Maďarskom. 
Šk. č. 35, 9 listov (844 - 852)  
 
191 Spoločenské dianie a armáda 
Zisťovanie ohlasu katolíckej akcie na Slovensku. Účasť vojenských jednotiek na 
oslavách 5. výročia Slovenského národného povstania. Posolstvo prezidenta ČSR k 1. 
máju. Poďakovanie Povereníctva vnútra za účasť príslušníkov armády na oslavách V. 
Slovanského dňa na Devíne. 
Šk. č. 35, 23 listov (853 - 875)  
 
192 Úrazy - usmrtenia - úmrtia 
- voj. Anton Staríček, Michal Laboň, Ján Barna - zranenie pri autonehode, 
- slob. Jozef Pánek - napichnutie sa na bodák pri nočnom cvičení, 
- voj. Ľudevít Galšnajder - zranenie pri lyžiarskych pretekoch 4. oblasti, 
- voj. Ján Kňažinský - zranenie nohy pri páde z postele, 
- voj. Emil Palmon - zlomenina kľúčnej kosti pri lyžiarskom tréningu, 
- voj. Vladislav Butko - vyvrtnutie členka ľavej nohy pri výcviku, 
- voj. Miloslav Ružička - nalomenie pravého členka pri futbalovom tréningu, 
- voj. Ján Fonfer - úraz hlavy pri futbalovom zápase, 
- voj. Michal Korbuľak - priestrel palca ľavej nohy pri čistení pušky, 
- voj. Jozef Kosmel - úraz nohy pri štiepaní dreva, 



- voj. Ján Fondrk - poranenie hlavy pri rúbaní dreva v lese, 
- voj. Štefan Bederka - poranenie hlavy pri bitke pod vplyvom alkoholu, 
- voj. MUDr. Vladimír Pur - zlomenina v pravom kolene pri zosadaní z auta, 
- voj. Juraj Ozimanič - úraz ľavej nohy pri vození dreva z lesa, 
- voj. Zdeněk Kříž - zranenie pri dopravnej nehode, 
- des. Severín Melichárek - zlomenina ľavej ruky pri pretáčaní vrtule lietadla, 
- des. Filip Bureš - zlomenina nohy pri pracovnej brigáde, 
- voj. ašp. MUDr. František Konečný - zlomenina ruky pri artistickom skoku,  
- slob. ašp. Emanuel Matýsek - odtrhnutie pravého varlata pri havárii otocykla, 
- slob. Bedřich Pavlacký - ťažké zranenie pri havárii lietadla, 
- voj. Anton Kotrba - zranenie prsta ľavej ruky, 
- voj. František Janeček - zlomenina kľúčnej kosti pri vypadnutí z kolotoča, 
-slob. Juraj Štreba - ťažké poranenie prsta na okružnej píle pri rezaní dreva, 
- slob. Pius Tichý - pri zvarovaní plynom mu odletela iskra do oka, 
- voj. Štefan Tóth - priestrel stehna inou osobou, 
- voj. Michal Žolna - popáleniny ruky a tváre horúcou smolou /térom/, 
- voj. Ján Kročák - priestrel ruky pri neopatrnej manipulácii so zbraňou, 
- voj. Jozef Burkyt - bolesti v krížoch po páde na schodoch, 
- voj. Vasil Lisák - úmrtie na zápal brušnej dutiny, 
- voj. Jozef Lakata- úmrtie na zápal mozgu, priedušiek a pľúc, 
- voj. Jozef Hruška - popáleniny vysokým napätím s následkom smrti, 
- voj. Josef Zouhar - smrteľné zranenie pri náraze motocyklom do auta, 
- voj. Ľudevít Truhlík - samovražda obesením. 
Šk. č. 36, 217 listov (1 - 217)  
 
193 Vojenská asistencia a výpomoc 
Výpomoc vojska pri rozvodnení rieky Hron z dôvodu hromadenia ľadových krýh. 
Šk. č. 36, 5 listov (218 - 222)  
 
Rok    1 9 5 0 
 
194 Duchovná služba a matriky 
Vyhlásenia za mŕtvych: 
- Ján Pataki, nar. 1.1.1920 v Gemerskej Hôrke, 
- Peter Bálint, nar. 17.11.1896 v Bonyi /Maďarsko/, 
- Pavol Szabo, nar. 4.12.1910 v Trebušovciach, 
- Ladislav Egri, nar. 22.5.1925 v Lučenci, 
- Ondrej Kuzma, nar. 5.12.1911 v Panských Dravcoch, 
- Gejza Trizna, nar. 10.9.1911 vo Fiľakovských Kováčoch, 
- Michala Fábika, nar. 28.5.1917 v Aragdáji, 
- Gašpar Súča, nar. 16.1.1916 v Otománi /Maďarsko/, 
- Jozef Rutár, nar. 27.8.1895 v Osovej Bitýške, 
- Jozef Juhás, nar. 10.11.1920 vo Vrbovke, 
- Štefan Molnár, nar. 26.7.1913 vo Fiľakove. 
Nariadenie k vykonaniu pôstnej spovede evanjelikov a. v. v posádke Piešťany. 
Upozornenie veliteľov všetkých stupňov na umožňovanie plnenia náboženských 



povinností svojim podriadeným. Organizačné zabezpečenie vykonania veľkonočnej 
spovede katolíkmi a veľkonočných náboženských cvičení grékokatolíkov v posádkach. 
Stavba vojenského cintorína v Liptovskom Sv. Mikuláši. 
Šk. č. 36, 25 listov (223 - 247)  
 
195 Organizačná oblasť 
Zvláštny rozkaz veliteľa 4. oblasti k nástupu II. turnusu záložníkov. Organizačný 
poriadok Ústavu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. 
Šk. č. 36, 60 listov (248 - 307)  
 
196 Osveta, telovýchova a branná výchova 
Pokyny pre Zborovský závod brannej zdatnosti v Banskej Bystrici. Poďakovanie za 
zabezpečenie exkurzie príslušníkov armády v Štátnej strojovej stanici a Štátnom 
majetku v Galante a Jednotnom roľníckom družstve v Čečiňskej Pôtoni. Hlásenie o 
úspechu mierovej podpisovej akcie.  Hlásenia o oslavách 32. výročia vzniku sovietskej 
armády. Poďakovanie za účasť jednotiek na slávnostnej  prehliadke v Bratislave a 
hodnotenie ich vystúpenia. 
Šk. č. 36, 26 listov (308 - 333)  
 
197 Patronáty podnikov s vojenskými útvarmi 
Žiadosť o prevzatie patronátu nad jubilejným preborom Poľovníckeho ochranného 
spolku v Piešťanoch. 
Šk. č. 36, 2 listy (334 - 335)  
 
198 Personálna oblasť 
Premiestnenie voj. Vincenta Krahulca na žiadosť závodnej organizácie komunistickej 
strany v Nováckych chemických závodoch. Zoznam vyznamenaných „in memoriam“.  
Šk. č. 36,  9 listov (336 - 344)  
 
199 Spisová a archívna služba 
Pátranie po archívoch vojenských telies. Pokyny pre likvidáciu Veliteľstva       4. 
oblasti. Pokyny pre vytriedenie, odvoz a skartáciu spisového materiálu.  
Šk. č. 36, 55 listov (345 - 399)  
 
200 Spoločenské dianie a armáda 
Organizovanie štafetového behu na počesť IX. zjazdu Komunistickej strany 
Slovenska. Politická informácia k VI. Slovanskému dňu na Devíne. Výpomoc        
 
armády pri stavbe pomníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. 
Poďakovanie za venovanú cenu na preteky izbových leteckých modelov, ktoré boli 
12.3.1950 v Bratislave. Propozície „Zborovského závodu brannej zdatnosti“.  
Šk. č. 36, 29 listov (400 - 428)  
 
201 Úrazy - usmrtenia - úmrtia 
- Anna Kozáková - úraz prsta na stoličke pri štedrovečernom posedení, 
- voj. Jozef Majtner, voj. Vladimír Pavel - pokus o samovraždu, 



- voj. Albín Korenačka - pri výcviku narazil hrudníkom na rukoväť bodáka , 
- slob. Martin Beňo - poranenie nohy výbuchom cvičného granátu, 
- voj. Alois Valouch - poranenie ruky pri futbale, 
- des. Bohumil Marek - odtrhnutie článku prsta v opravárenskej dielni, 
- voj. Zdeněk Vyhnálek - kopnutie koňom do boka pri páde z voza, 
- voj. Valentín Polka - smrteľné zranenie v uhoľnej bani, 
- voj. František Valček - po návrate z vychádzky vypadol z okna 2. poschodia, 
- voj. Vasil Šebák - zranenie pri odmínovaní,  
- des. Oldřich Šála - popáleniny tváre a rúk pri odmínovaní, 
- voj. Ján Trela - samovražda, 
- voj. Ján Lukniš - oznámenie o úmrtí v Holandsku v roku 1945,   
Šk. č. 36, 101 listov (429 - 529)  
 
202 Vojenské školstvo 
List ministra národnej obrany JUDr. Alexeja Čepičku k slávnostnému ukončeniu roka 
na školách dôstojníckeho dorastu. 
Šk. č. 36, 2 listy (530 - 531)  
 
Rok    1 9 4 5 
 
203 Obranné spravodajstvo 
Pátranie po príslušníkoch teroristickej skupiny z kurzu v Sekuliach pri Malackách. 
Šk. č. 36, 18 listov (532 - 549)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- štáb -                    
kádrové /personálne/ oddelenie 

 
 
Rok    1 9 5 0 
 
204 Disciplinárne (kárne) konanie, sťažnosti a ich riešenie 
Sťažnosť na nevhodné vzťahy vo velení Vojenského výcvikového tábora v Kamenici 
nad Cirochou. Vyšetrovanie potrestania dôstojníkov Pešieho pluku 20 pokutami. 
Návrh na prepustenie z armády por. tech. Jána Páleníka. Kádrová porada k výberu 
frekventantov do kurzu veliteľov oddielov. Návrhy na odňatie vojenskej hodnosti 
dôstojníkom a rotmajstrom, č. sp. 15959. 
Kárne pokračovania: 
- plk. Zigmund Harlender, 
- pplk. int. Junas a manželka, 
- mjr. pech. Miloslav Votruba, 
- škpt. Ján Šmída, 
- škpt. Vladimír Štepánek, 
- škpt. Karol Musil, 
- škpt. Jozef Terifaj, 
- ppor. Ján Štilla, 
- kpt. František Barič  - konečné rozhodnutie, 
- por. Miroslav Dušek,  
- por. tech. Leopold Budaj, 
- mjr. Ľudovít Šteiner, škpt. Ján Veselý - v rokoch 1942 až 1944 spolupráca       s 
Nemcami a iniciatívne pronemecké konanie v sovietskom zväze a Taliansku. 
- škpt. Ladislav Rojan, 
- škpt. Jaroslav Bešťák, 
- ppor. Vojtech Kádera - výtržnosti, 
- škpt. Alojz Naňák - výtržnosti, 
- plk. Zigmund Harlender - v roku 1939 žiadal o zmenu národnosti na nemeckú,   
- ppor. Cyril Ostatník - vystupovanie proti väzneným partizánom, 
- mjr. Ľudovít Šteiner - za pronemecké vystupovanie v Taliansku, 
- mjr. Ján Vig, 
- mjr. Boris Pivko, mjr. Ján Mráz - výtržnosti, 
- škpt. Leopold Unzeitig - v roku 1939 sa hlásil k nemeckej národnosti, 
- plk. Karol Šima - zamestnávanie vojaka na súkromné služby, 
- mjr. Peter Gašparovič - pronemecké názory, 
- ppor. Ernest Grman, 
- npor. Vojtech Lisý,     
- npor. v zál. Juraj Schmidt - pronemecká činnosť, 
- pplk. v zál. Štefan Murgaš - nesplnil úlohy gen. Goliána k povstaniu, 
- škpt. František Pavlík- pronemecká činnosť. 
Šk. č. 36, 243 listov (550 - 792)  
 
 



205 Organizačná oblasť 
Rozdeľovník - zoznam vojenských útvarov a ich dislokácia, č. sp. 10060. Zisťovanie 
podriadenosti vo veciach personálnych. Pokyn pre urýchlenie práce kárnych výborov z 
dôvodu veľkého počtu neukončených prípadov. Prešetrenie       účasti mužstva na 
rímsko-katolíckych bohoslužbách v Topoľčanoch. Slávnostné ukončenie ročníka 
1949/50 prvými absolventmi Vojenskej školy Jána Žižku. Určenie sudcov z ľudu pre 
vojenské súdy, č. sp. 14772 a 15378. Pokyny         pre privítanie absolventov vojenskej 
akadémie pri nástupe služby v jednotkách. 
Zriadenie dôstojníckych čestných súdov, č. sp. 15630 a 16466.  
Čepičkova výzva k náboru špecialistov zo základnej služby. Likvidácia kárnych 
výborov. Zápis o odovzdaní spisového materiálu po zlúčení Veliteľstva 3. oblasti so 4. 
oblasťou, č. sp. 16988.  
Šk. č. 36, 134 listov (793 - 926), č. sp. 10060 až 15629 
Šk. č. 37, 257 listov (1 - 257),     č. sp. 15630 až 16988  
 
206 Oznámenia, šetrenia a previerky spoľahlivosti 
- škpt. Zoltán Cibulka - o prešetrení stykov, 
- Mária Michalisová - ako civilná pracovníčka vyšetrovaná za styky, 
- pplk. Masný a dôstojníci učilišťa Nitra - udanie na ich chovanie, 
- škpt. Ján Majer - ako veliteľ školy mal konflikt s politickým pracovníkom, 
- kpt. pech. Ladislav Gindl - preverovaná politická spoľahlivosť, 
- npor. del. Ladislav Soldát - prešetrované rodinné zázemie, 
- kpt. Ondrej Bednár Gondol - preverovaný povereníctvom vnútra, 
- plk. pech. Ján Korenko - previerky k štúdiu v zahraničí, 
- por. Jozef Jantoš - preverované rodinné zázemie pre zlé zaobchádzanie             s 
manželkou,  
- voj. Ing. Jiří Otáhal - preverenie dôvodov vylúčenia zo školy, 
- rtm. kanc. Gustáv Gašpar - prešetrovanie postojov,  
- ppor. hosp. Ján Barták - šetrenie anonymného udania, č. sp. 10946 a 11362, 
- kpt. kanc. Karol Pustajovský - preverovanie postojov, 
- kpt. hosp. Štefan Beránek - preverovanie postojov, 
- por. Imrich Vojtech - trestné stíhanie manželky, 
- previerka brigádnickej činnosti vojenského útvaru 6979 v Žiline, 
- práp. hosp. Kornel Borik - preverovanie postojov, 
- npor. del. Ján Pivoňka - preverenie postojov v dobe protektorátu, 
- kpt. Leopold Štefanko - preverenie činnosti na východnom fronte pri Zborove, 
- práp. del. Adam Podhorský - odvolanie proti prepusteniu z armády, 
- ppor. kanc. Anton Sitarik - rozširovanie nepravdivých správ, 
- škpt. del. Rudolf Kolník - preverovanie nadobudnutia majetku,  
- pplk. Bohuslav Vaisar - preverenie rodinného zázemia, 
- mjr. duch. Anton Varga - prevzatie kaplnky Vojenskej nemocnice 13, 
- plk. gšt. Miloslav Voves - preverenie rodičov manželky, 
- ppor. Pavel Lukáč - preverenie kúpy domu v Banskej Štiavnici, 
- posudky na zástupcov náčelníkov doplňovacej služby, 
- mjr. Miloslav Votruba - previerka postojov vo vojnovom období, 
- voj. Jiří Křížek - preverenie vylúčenia z vojenskej akadémie, 



 
- npor. Fedorčík Michal - preverenie výrokov o sovietskom zväze,  
- npor. pech. Vladimír Zezula - preverenie k návrhu na neprijatie do armády, 
- pplk. žel. Zdeněk Neth - preverenie správ o cestách do Pardubíc, 
- mjr. žen. Ján Fiam - previerka prihlášky do komunistickej strany a hrubého chovania 
k podriadeným, 
- kpt. spoj. Ján Lichý - preverenie chovania a výroku na veliteľa spojovacieho učilišťa,     
- por. del. František Šulaj - diktátorské spôsoby osvetového dôstojníka, 
- škpt. tech. Jozef Jeremiáš - nevhodné vyjadrenie k podriadeným, 
- škpt. Július Kováčik - preverenie vyjadrenia, 
- plk. MUDr. Pavol Trusík - preverenie služobnej činnosti a plnenia úloh, 
- Jozef Stríhovský - preverenie výrokov, 
- František Groman - šetrenie k suspendácii, 
- ppor. Cyril Ostatnik - popretie obvinení, 
- kpt. Ján Lukáč - preverenie rodinného zázemia, 
- ppor. Anton Galko - preverenie výrokov na chválu amerického života, 
- škpt. Boleslav Šindler - preverenie výrokov o zbytočnosti osláv IX. zjazdu      
komunistickej strany, 
- por. Karol Junek - preverenie spoľahlivosti a osobného života, 
-  mjr. pech. Ján Hudec - preverenie celkovej činnosti a rodinného zázemia, 
- por. František Blaheta - preverovanie postojov, 
- oznámenia o por. pech. Vilibaldovi Kučerovi, por. hosp. Michalovi Ješkovi     a ppor. 
Jánovi Kudrym, 
- ppor. kanc. Jozef Jurkovič - vylúčenie z komunistickej strany a neusporiadaný život, 
- mjr. int. Juraj Kosorinský - preverenie rozširovania poplašných správ o režime, 
- škpt. del. Ján Hudec - preverovanie plnenia služobných úloh, 
- mjr. zdrav. Jozef Šteiner - nesúhlas s premiestnením a preverovanie činnosti, 
- škpt. Ladislav Sýkora - správa o vystupovaní, 
- por. hosp. Jozef Vinický /Vinkler/ - anonymné udanie na činnosť v dobe vojny, 
- škpt. Tibor Samo - šetrenie udania na chovanie v dobe povstania, 
- mjr. MUDr. Ján Kušnír - previerka manželkinej rodiny, 
- por. pech. Jozef Kraus - politická spoľahlivosť a odvolanie z funkcie, 
- hlásenie o chovaní dôstojníkov pri manifestácii za odsúdenie zradcov „Milada 
Horáková a spol.“, 
- Ján Maria Stančík - poznatky z personálneho pohovoru, 
- škpt. Ľudovít Drobný - previerka manželkinej rodiny z obdobia vojny, 
- civilný zamestnanec Linus Nemček - hlásenie o postojoch, 
- npor. del. Vladimír Lajčiak - hlásenie o činnosti v Hlinkovej mládeži a počas vojny, 
- ppor. kanc. Anton Galko - hlásenie o postojoch, 
- pplk. zdrav. MUDr. Ondrej Halák - preverovanie udania, 
- kpt. Ján Špála - preverovanie činnosti v dobe okupácie a rodiny, 
- npor. Blažej Greguš - previerka rodinného zázemia, 
- škpt. tech. Boleslav Šindler - previerka výroku na Antonína Zápotockého, 
- hlásenie o politických nedostatkoch vo Vojenskej nemocnici 13, 
- mjr. int. Juraj Račica - hlásenie o postojoch ako buržoázneho dôstojníka, 
- kpt. hosp. Juraj Gavula, ppor. hosp. Pavel Blaho - hodnotenia činnosti a úloh,  



- škpt. Čillík - správa o činnosti z vojnového obdobia, 
- mjr. zdrav. MUDr. Ján Kušnír - správa o intervenovaní za zadržanú známu, 
- mjr. žen. Ján Fiam - hrubé chovanie k podriadeným, 
- pplk. pech. Martin Kučera - hodnotenie činnosti  a návrh na odňatie hodnosti, 
- škpt. Štefan Šipoš - hlásenie o výrokoch pri pobyte v kúpeľoch, 
- plk. Ján Brožek - hlásenie o rodinných pomeroch menovaného, 
- plk. Ernest Spišiak - hlásenie o činnosti a návrh na prepustenie z armády. 
Šk. č. 37, 457 listov (258 - 714)  
 
207 Personálna oblasť 
Personálne riešenie: 
- kpt. pech. Ľudovít Marinčák - odvolanie z funkcie za protištátnu činnosť, 
- plk. žen. Ing. Bohuslav Kružík - preverovacie hodnotenie, 
- mjr. pech. František Pisk - overovanie štúdia na vojenskej a civilnej škole, 
- ppor. pech. Ján Žiak - posudky, 
- ppor. tech. Jozef Donoval - návrh na pozbavenie výkonu funkcie, 
- kpt. žen. Augustín Matúšek – odvolanie sa  proti prepusteniu z armády, 
- kpt. spoj. Ján Farbák - uvoľnenie zo služby pre vzatie do väzby, č. sp. 10546, 
- mjr. pech. Ján Novák - návrh na odňatie hodnosti, 
- kpt. pech. Stanislav Hradil - odňatie voj. hodnosti podľa zákona 59/1949 Zb., 
- npor. del. Zdeněk Trnka - šetrenie vzťahov, 
- škpt. pech. Ondrej Orlík - veliteľ fašistickej organizácie „Levente“, 
- npor. del. Ľudovít Ilečko - odňatie vojenskej hodnosti, 
- špráp. let. Juraj Šturcel - odňatie hodnosti podľa zákona 59/1949 Sb., 
- čat. z povolania Jozef Mierny Pristač - prepustenie z činnej služby, 
- por. Jozef Vanta, ppor. Ján Sochor - premiestnenie, 
- kpt. del. František Mazur - odvolanie z chemického kurzu pre neznášanlivosť, 
- plk. tank. Ján Malár - odňatie hodnosti podľa zákona 59/1949 Sb., 
- npor. pech. Vladimír Zezula - neprijatie do činnej služby, 
- práp. Juraj Puziak - posudok, 
- ppor. Jozef Karaba - udelenie zvláštnej dovolenky / list z Ukrajiny/, 
- mjr. zdrav. MUDr. Zdenek Herda - návrh na prepustenie z armády, 
Zaradenie do tábora nútenej práce v Mierove a odňatie vojenských hodností:  
- plk. Milan Veseľ, 
- škpt. Ján Bohunický, 
- kpt. Jozef Valášek, 
- práp. Ján Palkech.  
Výpovede zo zamestnania a rozviazanie pracovného pomeru civilných zamestnancov 
vojenskej správy. Očista civilných zamestnancov vojenských lesov prepúšťaním 
politicky nespoľahlivých pracovníkov. Výber odborníkov z mužstva základnej služby 
pre špeciálne práce vojenskej správy. Prepustenia a vylúčenia frekventantov zo školy 
dôstojníckeho dorastu a školy dôstojníkov v zálohe, č. sp. 11678, 11991, 15607. 
Žiadosti o prepustenie z činnej služby poddôstojníkov z povolania a personálne 
pohovory s nimi.  
 
 



Odvolanie a ustanovenie dôstojníkov do funkcií vo vojenských justičných úradoch, č. 
sp. 13487. Poznatky o dôstojníkoch, č. sp. 13800, 14190. Návrhy na odňatie 
vojenských hodností podľa zákona číslo 59/1949 Zb. Návrhy na udelenie zvláštnych 
dovoleniek /prepustenie z armády/ dôstojníkom  a rotmajstrom a odvolania proti 
rozhodnutiu. Hlásenie o záverečnej etape náboru za poddôstojníkov z povolania, č. sp. 
16121.  
Šk. č. 37, 229 listov (715 - 943), č. sp. 10006 až 10546, 
Šk. č. 38, 255 listov (1 - 255), č. sp. 10547 až 16121 
 
208 Porady a zhromaždenia 
Zápis z pracovnej porady náčelníkov osobných oddelení. Zápis z porady posádkových 
veliteľov v pôsobnosti 9. divízie v Trenčíne k stavebným nedostatkom. Zápis z 
kádrovej porady Veliteľstva 4. oblasti. Zápis z kádrovej porady Veliteľstva 9. pešej 
divízie. 
Šk. č. 38, 73 listov (256 - 328) 
 
209 Súhrnné hlásenia 
Periodické hlásenia od útvarov a zariadení. Skúsenosti z 1. a 2. turnusu oblastného 
kurzu poddôstojníkov vojska z povolania - pechoty, č. sp. 100064 a 15095. Správa o 
prejavenej nespokojnosti s platmi na schôdzi odborového hnutia Vojenského útvaru 
5201 Košice. Hodnotenie maturitných skúšok vo Vojenskej škole Jána Žižku z 
Trocnova v Spišskej Novej Vsi.  
Udelenie odmien za zlikvidovanie skupiny záškodníkov. Hlásenia o záverečných 
skúškach v školách dôstojníckeho dorastu, č. sp. 14008 a 15575. Výťah    z nálad 
sledovaných v armáde. 
Šk. č. 38, 111 listov (329 - 439) 
 
210 Rozkazy 
Dôverné Veliteľstva 4. oblasti: 
- ročník 1945 , čísla 1 až 94 s menným a vecným registrom (šk. č. 38), 
  a  duplikáty rozkazov (šk. č. 39), 
- ročník 1945, osvetové rozkazy čísla 1 až 5 (šk. č. 39), 
- ročník 1946, čísla 1 až 51 s menným a vecným registrom (šk. č. 39), 
- ročník 1947, čísla 1 až 50 s menným a vecným registrom (šk. č. 39)  
  a duplikáty rozkazov (šk. č. 40), 
- ročník 1947, osobitné rozkazy čísla 1 a 2 (šk. č. 40), 
- ročník 1948, čísla 1 až 50 s menným a vecným registrom (šk. č. 40), 
- ročník 1949, čísla 1 až 45 s menným a vecným registrom (šk. č. 40), 
- ročník 1950, čísla 1 až 31 bez registrov (šk. č. 40).  
 
Obyčajné Veliteľstva 4. oblasti: 
- ročník 1945, čísla 1 až 77 s menným a vecným registrom (šk. č. 41), 
- ročník 1946, čísla 1 až 52 s menným a vecným registrom (šk. č. 41), 
- ročník 1947, čísla 1 až 50 s menným a vecným registrom (šk. č. 42), 
- ročník 1948, čísla 1 až 50 s menným a vecným registrom (šk. č. 42) 
  a duplikáty rozkazov (šk. č. 43), 



 
- ročník 1949, čísla 1 až 45 a duplikáty rozkazov (šk. č. 43), 
- ročník 1950, čísla 1 až 29 a neúplné duplikáty rozkazov (šk. č. 43). 
 
Dôverné domáce Veliteľstva 4. oblasti: 
- ročník 1945, čísla 1 až 37 (šk. č. 44), 
- ročník 1946, čísla 1 až 54 (šk. č. 44), 
- ročník 1947, čísla 1 až 51 (šk. č. 44), 
- ročník 1948, čísla 1 až 50 (šk. č. 44). 
 
Obyčajné domáce Veliteľstva 4. oblasti: 
- ročník 1945, čísla 1 až 57 (šk. č. 44), 
- ročník 1946, čísla 1 až 52 (šk. č. 45), 
- ročník 1947, čísla 1 až 51 (šk. č. 45), 
- ročník 1948, čísla 1 až 50 (šk. č. 45). 
 
Šk. č. 38, 336 listov (440 - 775), 
Šk. č. 39, 798 listov (1 - 798), 
Šk. č. 40, 650 listov (1 - 650), 
Šk. č. 41, 953 listov (1 - 953), 
Šk. č. 42, 803 listov (1 - 803), 
Šk. č. 43, 714 listov (1 - 714), 
Šk. č. 44, 555 listov (1 - 555), 
Šk. č. 45, 683 listov (1 - 683), 
 
211 Rozkazy 
Dôverné Posádkového veliteľstva Humenné: 
- ročník 1946, čísla 1 a 2, 
- ročník 1947, čísla 1 až 7. 
 
Obyčajné Posádkového veliteľstva Humenné: 
- ročník 1946, čísla 1, 13 až 22, 24 až 28, 
- ročník 1947, čísla 1 až 11. 
Šk. č. 46,   58 listov (1 - 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veliteľstvo 4. oblasti  Bratislava 

 - tylo - 

 

Tajné písomnosti! 

 
Rok    1 9 4 5  
 
212 Organizačná oblasť 
Všeobecný operačný rozkaz na rozmiestnenie divízií na Slovensku a určenie  úloh 4. 
oblasti po vojenskom obsadení územia Slovenska, č. sp. 150006. Zriadenie 
hospodárskej správy 4. ťažkej delostreleckej brigády v Malackách, č. sp. 150054. 
Zriadenie asistenčnej roty v posádke Bratislava. Rozkaz Veliteľstva    2. pešej divízie 
pre sústredenie vojenského materiálu zanechaného v okolí Banskej Bystrice po 
národnom povstaní. Doplnky k mierovej dislokácii jednotiek 4. oblasti, č. sp. 150135 a 
150136.  
Šk. č. 46,   9 listov (59 - 67) 
 
213 Stav podnikov a kapacita výroby 
Hlásenia národných výborov a podnikov o stave hospodárstva a priemyselnej výrobe, 
č. sp. 150062. Hlásenie o škodách zapríčinených vojnovými udalosťami zo Škodových 
závodov v Dubnici nad Váhom - č. sp. 150078 a z Vojenského technického a 
chemického ústavu v Zemianskych Kostolanoch - č. sp. 150091. Hlásenie požiaru v 
továrni Tiberghien v Trenčíne. Zoznam podnikov dôležitých pre obranu štátu, č. sp. 
150199.  
Šk. č. 46,  557 listov (68 - 624) 
 
Rok    1 9 4 6  
 
214 Obranné spravodajstvo 
Pokyny pre ochranu proti priemyselnému vyzvedačstvu. 
Šk. č. 46,   10 listov (625 - 634) 
 
215 Odsun obyvateľstva 
Odsun Nemcov a pokyny o príslušníkoch nacistických organizácií, č. sp. 290369. 
Výpis z denníka o presídľovaní Maďarov, č. sp. 290683 a 290697. 
Šk. č. 46,   5 listov (635 - 639) 
 
216 Organizačná oblasť 
Pôsobnosť zložiek tyla vyšších veliteľstiev 4. oblasti. Organizácia a činnosť tyla 
vyšších jednotiek, č. sp. 290130. Pridelenie krycích čísiel veliteľstvám a útvarom 4. 
oblasti, č. sp. 290147. Zriadenie hospodárskej správy strážneho práporu v Bratislave. 
Určenie vojenskej asistencie pri nástupe nováčikov a náhradnej zálohy k zabezpečeniu 
poriadku a informačnej služby. Premiestnenie časti  Vojenskej nemocnice 8 z Košíc do 



Prešova. Zabezpečenie cesty prezidenta republiky Dr. Beneša z letného pobytu v 
Topoľčiankach späť do Prahy. Prehľad hospodárskych správ s pridelenými útvarmi, č. 
sp. 290576. 
Šk. č. 46,  118 listov (640 - 757) 
 
217 Personálna oblasť 
Predbežná úprava počtov personálu intendančnej služby, č. sp. 290076. Určenie 
dôstojníkov do funkcií v intendančnej službe. Pripomienky k mierovým počtom 
personálu hospodárskej správy 4. oblasti, č. sp. 290500. 
Šk. č. 47,  40 listov (1 - 40) 
 
218 Regeneračná stanica 
Hlásenie o stave regeneračnej stanice v Skalke pri Trenčíne. 
Šk. č. 47,   6 listov (41 - 46) 
 
219 Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska 
Tylové zabezpečenie jednotiek nasadených do boja proti banderovcom, č. sp. 290150. 
Zriadenie hospodárskych správ a hospodárske pričlenenie útvarov (s krycím 
pomenovaním) pri veliteľstve „Oceľ“, č. sp. 290183. Odsun jednotiek veliteľstiev 
„Ruka“ a „Karol“ do mierových posádok. Presun veliteľstva „Jozef“ do nového 
priestoru, č. sp. 290435 a 290627 a jednotky „Ivan“ č. sp. 290736. Tylové 
zabezpečenie práporov „Čechy“ a „Morava“. Rozkazy pre odsun jednotiek „Železo“, 
„František“, „Jaroslav“ a „Otto“. Smernice pre chod tylovej služby. Poskytnutie 
vojenskej asistencie k presídľovaniu Maďarov. Opatrenia pre zabezpečenie južného 
pohraničia, č. sp. 290793. 
Šk. č. 47,  72 listov (47 - 118) 
 
220 Zbrojnice a muničné sklady 
Zriadenie Zbrojno-technického úradu 4 v Považskej Bystrici. 
Šk. č. 47,   5 listov (119 - 123) 
 
Rok    1 9 4 7 
 
221 Odsun obyvateľstva 
Poskytnutie asistencie k odsunu Nemcov zo Slovenska a náležitosti patriace 
vojenským gážistom. Účasť vojenskej správy na výmene obyvateľstva. Prevádzka 
vysielačov pri československej presídľovacej komisii v Maďarsku. 
Šk. č. 47,  12 listov (124 - 135) 
 
222 Organizačná oblasť 
Zmeny adries vojenských útvarov, č. sp. 292314, 292560, 292958, 293420. Prehľad 
hospodárskych správ, č. sp. 292470. Mierová organizácia armády od 1. októbra 1947, 
č. sp. 292925, 293032, 293041, 293075, 293089, 293173, 293246. Poplachové 
smernice pre posádku Bratislava, č. sp. 293013 a 293462. Premiestnenie náhradnej 
roty Automobilového práporu 8 z Prešova do Košíc. Zriadenie a ubytovanie 
Automobilovej roty 15 v Štefánikových kasárňach v Žiline, č. sp. 293082, 293139. 



Zriadenie hospodárskych správ pri prápore XI v Žiline a XII v Prešove. Hlásenie o 
likvidácii hospodárskej správy pri Pešom pluku 23 v Trnave (VÚ 4620), č. sp. 293651. 
Likvidácia intendančného skladu 15 v Nemšovej. 
Šk. č. 47, 268 listov (136 - 403) 
 
223 Partizánske jednotky v boji proti banderovcom 
Pokyny pre automobilovú službu pri povolaní a zostavení rôt partizánov. 
Šk. č. 47,  3 listy (404 - 406) 
 
224 Personálna oblasť 
Zoznam dôstojníkov zaradených k veliteľstvu tyla. Prezentácia náhradnej zálohy. 
Povolanie /vtelenie/ náhradných záložníkov na vojenský výcvik. Zoznam dôstojníkov 
a rotmajstrov Slovákov, ktorí si podali prihlášku do československej armády, č. sp. 
292445. Preverovanie prejavu predneseného v závodnom rozhlase Považských 
strojární v Považskej Bystrici. 
Šk. č. 47,  43 listov (407 - 449) 
 
225 Veliteľské cvičenia a výcvikové smernice 
Smernice pre výcvik služieb pri sústredení II. ročníka prezenčnej služby vo 
výcvikových táboroch. 
Šk. č. 47,  45 listov (450 - 494) 
 
226 Vojenské objekty 
Zakreslenie vojenských objektov na mapách pre kontrolu leteckých snímkov,    č. sp. 
291089. Zriadenie Vedeckého technického ústavu v priestoroch Vojenskej továrne 5 v 
Zemianskych Kostolanoch. Riešenie výroby lietadiel firmy „Mráz“  v Nitre a Chocni a 
v „Továrni na dopravné prostriedky“ v Trenčianskych Biskupiciach, č. sp. 293361. 
Dostavba mestskej kasárne v Seredi nad Váhom. Stavebný program a výstavba 
vojenských objektov na rok 1948, č. sp. 293753. 
Šk. č. 47,  43 listov (495 - 674) 
 
227 Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska 
Náležitosti pre jednotky veliteľstva „Teplice“ a hlásenie zo schôdzky s poľskými 
zástupcami  konanej 8. mája o 11.00 hodine, č. sp. 291066. Hygienická a 
epidemiologická situácia v jednotkách podriadených veliteľstvu Teplice, č. sp. 
292058, 292099, 292140, 292169, 292250, 292251, 292358, 292359. Tylové 
zabezpečenie presunu na nové stanovište veliteľa jednotky „Ipeľ“ - č. sp. 292065, 
jednotky „Oldrich“ - č. sp. 292166, jednotky „SO-Čechy“ - č. sp. 292303. 
Situácia na južnom pohraničí a reorganizácia zabezpečenia pohraničného            
územia 2. divízie, č. sp. 292165, 292172, 292176, 292189, 292197. Hlásenie  o 
asistencii pri nábore pracovných síl v oblasti Nových Zámkov do Čiech.  
Tylové nariadenie pre likvidáciu veliteľstva „Teplice“ a podriadených jednotiek a 
pozdržanie likvidácie s priradením nových jednotiek, č. sp. 292480, 292616, 292873, 
292966. Odstránenie nedostatkov v zásobovaní jednotiek veliteľstva „Teplice“, č. sp. 
293176. Súhrn tylových nariadení pre zabezpečenie jednotiek stíhajúcich 
banderovcov, č. sp. 293266, 293723, 293743. Šetrenie škody spôsobenej odobratím 



materiálu pri zajatí banderovcami, č. sp. 293692. Odovzdanie  a likvidácia 
automobilového materiálu veliteľstva „Teplice“, č. sp. 293706. Skúsenosti tyla pri 
stíhaní banderovcov, č. sp. 293825. 
Šk. č. 48,  297 listov (1 - 297) 
 
228 Zdravotná služba 
Posudky na poľnú zdravotnú výstroj československej armády. Šetrenie vyčerpania 4 
mužov od Veliteľstva „Teplice“ následkom nedostatočnej výživy. Opatrenia 
zdravotnej služby k novej mierovej organizácii česko-slovenskej armády od 1. októbra 
1947. Hodnotenie výcviku pomocného zdravotného personálu vo vojenských  
útvaroch. 
Šk. č. 48,  24 listov (298 - 321) 
 
Rok    1 9 4 8 
 
229 Odsun obyvateľstva 
Zrušenie dopravného oddielu pri česko-slovenskej presídľovacej komisii. 
Šk. č. 48,  12 listov (322 - 333) 
 
230 Personálna oblasť 
Zaraďovacia listina dôstojníkov Veliteľstva tylu 4. oblasti. 
Šk. č. 48,  3 listy (334 - 336) 
 
231 Porady a zhromaždenia 
Zhromaždenie veliteľov tyla vojskových telies s veliteľom 10. divízie (prednáška gen. 
intend. Danieloviča). 
Šk. č. 48,  26 listov (337 - 362) 
 
Rok    1 9 4 9 
 
232 Organizačná oblasť 
Prehľad hospodárskych správ, ich podriadenosť a pričlenenie útvarov, č. sp. 196311, 
197181. Mierová organizácia delostrelectva od 1. októbra 1949, č. sp. 196505. 
Materiálne opatrenie pre novú mierovú organizáciu vojska, č. sp. 196680. Vojenské 
správy budov 4. oblasti a ich hospodárske pričlenenie  od 1. januára 1950, č. sp. 
197768. 
Šk. č. 48,  67 listov (363 - 429) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôverné písomnosti! 

 
Rok    1 9 4 5  
 
233 Organizačná oblasť 
Ukončenie činnosti „Československej intendančnej skupiny v Bratislave“.       
Zaradenie hospodárskeho personálu Veliteľstva 4. oblasti, č. sp. 95254. Zrušenie 
práporu rekonvalescentov v Tatranskom domove. Zrušenie 1. československej 
odsunovej nemocnice Vyšné Hágy, č. sp. 95432. Zriadenie hospodárskych správ 
vojskových jednotiek, ústavov a úradov 4. oblasti, č. sp. 95538. Premenovanie 
Technickej roty Automobilového práporu 7 na Premávkovú automobilovú kolónu, č. 
sp. 98774. Využitie vojenského vysokoškolského internátu. 
Šk. č. 48,  22 listov (430 - 451) 
 
Rok    1 9 4 6  
 
234 Obranné spravodajstvo 
Prejavy nespokojnosti robotníctva továrne „Franck“ v Košiciach. 
Šk. č. 48,  6 listov (452 - 457) 
 
235 Odsun obyvateľstva 
Odsun  spišských Nemcov z odsunového strediska Poprad. Odsun Nemcov do 
amerického okupačného pásma v Nemecku.   
Šk. č. 48,  7 listov (458 - 464) 
 
236 Úrazy - usmrtenia - úmrtia 
- des. inv. Ladislav Zbúr - samovražda obesením. 
Šk. č. 48,  3 listy (465 - 467) 
 
237 Zbrojnice a muničné sklady 
Výbuch muničného skladu v Nitre - Malante. 
Šk. č. 48,  5 listov (468 - 472) 
 
Rok    1 9 4 7  
 
238 Disciplinárne (kárne) konanie 
Vyšetrovanie dopravnej nehody s usmrtením civilnej osoby. 
Šk. č. 48,  12 listov (473 - 484) 
 
239 Úrazy - usmrtenia - úmrtia 
- por. žen. Rudolf Pupák a des. ašp. MUDr. Jozef Chytráček - usmrtenie výbuchom 
míny pri odmínovacích prácach. 
Šk. č. 48,  8 listov (485 - 492) 
 



 
240 Zabezpečenie územia a hraníc Slovenska 
Prehľad personálu automobilovej služby zaradeného vo Veliteľstve „Teplice“ 
Šk. č. 48,  20 listov (493 - 512) 

 
 
 

Obyčajné písomnosti! 
 
Rok    1 9 4 5  
 
241 Disciplinárne (kárne) konanie 
Súdny spor vdovy Margity Hasárovej proti česko-slovenskému štátu. Vyšetrovanie 
dopravnej nehody vojenského vozidla vedeného čat. v zál. Jozefom Hricom. 
Šk. č. 48,  29 listov (513 - 541) 
 
242 Organizačná oblasť 
Hlásenie o postupe práce pri organizovaní jednotiek automobilového vojska. 
Šk. č. 48,  1 list (542) 
 
243 Spisová a archívna služba 
Presun evakuovaného spisového materiálu Doplňovacieho okresného veliteľstva 
Prešov  z Dovalova späť do Prešova. 
Šk. č. 48,  4 listy (543 - 546) 
 
Rok    1 9 4 6 
 
244 Vojnové škody 
- Jozef  Hajdin - žiadosť o náhradu škody spôsobenej nemeckou brannou mocou. 
Šk. č. 48,  22 listov (547 - 568) 
 
Rok    1 9 4 7  
 
245 Úrazy - usmrtenia - úmrtia 
- voj. Pitschek (vojnový zajatec Nemec) - havária vozidla BMW, 
- Štefan Ostertág z Molnoša - usmrtenie vojenským vozidlom, zn. sp. 772/1 66,   
   87 a 96, 
- Rudolf Kuzma z Trenčianskych Biskupíc - usmrtený vojenským vozidlom, 
- Martin Pjatko - usmrtenie pri havárii vojenského vozidla, 
- Daniel Rojko - usmrtenie vojenským vozidlom, 
- slob. Jozef Lučanský - zranenie pri dopravnej nehode, 
- Matúš Hanuska - usmrtenie vojenským vozidlom, 
- rtm. hud. František Boho a spol. (Peší pluk 32) - zranenia pri havárii    
   vojenského  vozidla, 
 



- Anna Taubová a spol. (zo Záhorskej Bystrice) - zranenia pri havárii vojenského 
vozidla. 
Šk. č. 48,  167 listov (569 - 735) 
 
246 Zmluvné pozemky 
Pozemkové vyrovnanie provizórnej strelnice v Banskej Štiavnici s prenajímateľom 
Jozefom Zachejom. 
Šk. č. 48,  4 listy (736 - 739) 
Rok    1 9 4 8  
 
247 Úrazy - úmrtia - usmrtenia 
- Ján Repčík (zo Žiliny) - smrteľné zranenie vojenským vozidlom, 
- Michal Tóth (z Kajalu) - smrteľné zranenie vojenským vozidlom, 
- voj. Oldřich Novák a spol. - zranenia pri výbuchu granáta na námestí v Starej 
Ľubovni, 
- Milan Blaško - zranenie pri páde z okna 2. poschodia ozdravovne pre deti       
vojenských gážistov na Železnej studničke. 
Šk. č. 48,  49 listov (740 - 788) 
 
Rok    1 9 4 9  
 
248 Úrazy - úmrtia - usmrtenia 
- voj. Anton Andrášek - zranenie ľavej ruky výstrelom zbrane pri havárii vozidla, 
- voj. Ján Šipkovský a spol. (jednotka „Jozef“) - zranenia pri havárii vozidla, 
- Július Berith (z Leopoldova) - zrazenie vojenským vozidlom v roku 1945, 
- voj. Rudolf Zelík a spol. (VÚ 8127) - zranenia pri havárii vojenského traktora, 
- voj. Vladimír Bartko a spol. (VÚ 2237) - havária vojenského motorového      vozidla, 
zn. sp. 203/1 46, 722/1316, 
- voj. Vladimír Vašíček - zranenie pri havárii vojenského motorového vozidla, 
- Anna Tomeková (Čadca) - zranenie pri zrazení vojenským vozidlom, 
- voj. Karol Hasík - ťažké zranenie priestrelom brucha, 
- Gregor Horňák (Omšenie) - zrazenie vojenským vozidlom, 
- voj. Fridolín Šterba - zranenie pri havárii vojenského vozidla, 
- voj. Václav Veselý a František Latner - úraz pri prevážaní agregátu. 
Šk. č. 49,  531 listov (1 - 531) 
 
Rok    1 9 5 0  
 
249 Organizačná oblasť 
Zriadenie „Ministerstva národnej bezpečnosti - materiálneho oddelenia“             v 
Bratislave. 
Šk. č. 49,  1 list (532) 
 
 
 



250 Socialistická súťaž 
Socialistický záväzok VÚ 3987 k IX. zjazdu Komunistickej strany Slovenska. 
Socialistické záväzky VÚ 9138. 
Šk. č. 49,  6 listov (533 - 538) 
 
251 Úrazy - úmrtia - usmrtenia 
- Veronika Mituchová (Žilina) - ťažké zranenie vojenským vozidlom, 
- Mária Beňušová (Voznica) - usmrtenie voj. vozidlom, zn. sp. 26/143 a 56, 
- Martin Pjatka - smrteľný úraz vojenským vozidlom, zn. sp. 202/170, 212/113, 
- Silvester Slovák - zlomenina nohy pri dopravnej nehode vojenského vozidla, 
- Jozef Šípek - smrteľné zranenie pri havárii vojenského vozidla, 
- Mária Tóthová (Štúrovo) - zranenie vojenským vozidlom, 
- Ľudovít Žambokrety - zrazenie vojenským vozidlom, 
- Andrej Hacala (Henclová) - zastrelený strážnym, 
- brig. gen. Mikuláš Markus - zranenie pri dopravnej nehode v Jihlave, zn. sp. 722/190, 
- slob. Peter Kačka - úraz pri zrazení vojenským vozidlom, 
- slob. Ján Kalaš  a spol. - zranenia pri dopravnej nehode vojenského vozidla, zn. sp. 
722/1166, 
- Štefan Obložinský - zranenie pri šmyku vojenského vozidla, zn. sp. 722/1191, 
- voj. Ján Novák (veliteľstvo „Teplice“) - ťažké popáleniny pri požiar v dielni, 
- František Belušský (Lehota) - zranenie pri zrazení vojenským vozidlom, 
- voj. Juraj Jágri - otras mozgu pri futbale, 
- slob. Zdenek Tešký - zlomenina ruky pri preskakovaní potoka, 
- voj. Ján Hadrava - zlomenina ruky pri futbale, 
- voj. Jozef Semerák - fraktúra pravého berca pri práci v dielni, zn. sp. 762/113. 
Šk. č. 49,  434 listov (539 - 972), zn. sp. 26/125 - 722/1190, 
Šk. č. 50,  168 listov (1 - 168), zn. sp. 722/1191 - 762/113 
 
Rok    1 9 4 5  
 
252 Rozkazy 
Dôverné veliteľstva tyla 4. oblasti: 
- ročník 1945, čísla 1 až 18 s duplikátmi. 
 
Obyčajné veliteľstva tyla 4. oblasti: 
- ročník 1945, čísla 1 až 24 s duplikátmi. 
Šk. č. 50,  370 listov (169 - 538) 

 

 

 

 

 

 



Veliteľstvo 4. oblasti  Bratislava 

- tylo - 
Vojenské stavebné riaditeľstvo 

 
Rok    1 9 4 5  
 
253 Organizačná oblasť 
Zriadenie posádky v Liptovskom Sv. Mikuláši. 
Šk. č. 50,  3 listy (539 - 541) 
 
254 Vojenské objekty 
Hlásenie o stave vojenských objektov. Hlásenie o stave ubytovacích pomerov 
jednotiek 9. pešej divízie v Seredi, Galante, Bratislave a Trnave. Pridelenie kasární v 
Náne Ženijnému práporu 2 s nákresom do plánu.  
Prevzatie kaštieľa grófa Károlyiho v Slovenskom Mederi pre vojenskú invalidovňu, č. 
sp. 1842. 
Šk. č. 50,  65 listov (542 - 606) 
 
255 Vojenské výcvikové tábory 
Zápisy z rokovaní a nákres do mapy o rozšírení strelnice Oremov Laz a odsúhlasenie 
premiestnenia občanov s náhradou za majetok. 
Šk. č. 50,  13 listov (607 - 619) 
 
Rok    1 9 4 6  
 
256 Vojenské objekty  
Umiestnenie vojenskej nemocnice v Banskej Bystrici s plánmi. Rozdelenie konfiškácii 
podliehajúcich kaštieľov a zoznam kaštieľov podľa sídla s uvedením vlastníkov a 
popisom stavu budov. Prenájom budovy pre vojenské úrady v Ružomberku. 
Šk. č. 50,  56 listov (620 - 675) 
 
257 Vojenské správy budov 
Prehľad vojenských správ budov 4. oblasti s určením spravovaných objektov. 
Zaradenie vojenských správcov budov a ich pomocníkov. 
Šk. č. 50,  103 listov (676 - 778) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veliteľstvo 4. oblasti  Bratislava 

- tylo - 
Hospodárska správa 

 
 
Rok    1 9 4 5  
 
258 Letectvo 
Zriadenie štábnej roty Veliteľstva letectva oblasti 4 a určenie veliteľa ppor. Antona 
Németha. 
Šk. č. 51,  6 listov (1 - 6) 
 
Rok    1 9 4 9  
 
259 Proviantná služba 
Hlásenie o zásobovacej situácii za september až november. 
Šk. č. 51,  1list (7) 
 
Rok    1 9 5 0  
 
260 Proviantná služba 
Hlásenia o stave stravovania a zásobovania potravinami. 
Šk. č. 51,  4 listy (8 - 11) 
 
261 Hospodárska služba 
Prednášky Vysokého vojenského učilišťa o intendančnej službe vo vojenských  
útvaroch. 
Šk. č. 51,  35 listov (12 - 46) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veliteľstvo 4. oblasti  Bratislava 

- banderovci - 
 
Roky    1 9 4 6 - 1 9 4 7 
 
262 Spravodajská služba v boji proti banderovcom 
Prehľad agentov s osobnými údajmi a podávané hlásenia o banderovcoch  na 
Slovensku. Správa o činnosti spravodajskej služby I. česko-slovenskej partizánskej 
brigády Jána Žišku „Radhošť“. Výsledok kontroly veliteľstva „Radhošť“. Hlásenia od 
agentov Veliteľstvu „Radhošť“ o činnosti banderovcov na Morave. 
Šk. č. 51,  220 listov (47 - 266) 
 
Roky    1 9 4 7 - 1 9 4 8 
 
263 Veliteľstvo „Teplice“ - rôzne 
Zvláštny dôverný rozkaz číslo 1 z 13. 2. 1947 o poklese disciplíny a poriadku v 
ubytovacích priestoroch. Zvláštny dôverný rozkaz číslo 7 zo 6. marca 1947 na 
podmienečné potrestanie ppor. zdrav. MUDr. Antonína Antala. Trestné oznámenie a 
hlásenie o zranení vojenských osôb pri havárii vojenského vozidla. Hlásenia o 
zaradení gážistov nasadených proti banderovcom a materiálu jednotiek  Veliteľstva 
„Teplice“. 
Šk. č. 51,  29 listov (267 - 295) 
 
264 Banderovci na Morave 
Rozkazy, denné hlásenia za október až december 1947, telegramy, fonogramy a 
protokoly z vypočúvania zadržaných banderovcov. 
Šk. č. 51,  427 listov (296 - 723) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slovenská národná rada 
- Likvidačná skupina 1. československej armády - 

 
Rok    1 9 4 5 
 
265 Letectvo 
Letecké prídavky z doby povstania. 
Šk. č. 52,  1list (1) 
 
266 Náklady, výdavky, materiálne zabezpečenie likvidačnej skupiny 
Účty za opravy písacích strojov. Objednávky tlačív a ich preplatenie. Objednávka 
látky na rovnošatu pre kpt. hosp. Jána Nemčoka. Objednávka pečiatok. 
Šk. č. 52,  17 listov (2 - 18) 
 
267 Náležitosti gážistov, mužstva, partizánov, zajatých, civilných zamestnancov a 
podpora rodinám nezvestných 
Vyplácanie požitkov vojenským gážistom. Vyplácanie žoldu partizánom, č. sp. 8, 193. 
Zoznam gážistov a civilných zamestnancov, ktorým boli vyplatené zálohy na požitky, 
č. sp. 9.  
Žiadosti o výplatu zaostalých (nevyplatených) služobných platov gážistom a mužstvu. 
Protokoly (zápisnice) spísané za účelom výplaty nevyplatených náležitostí vojenským 
osobám. Doplatky poľných náležitostí (príplatkov). Vyúčtovanie záloh na vyplatené 
služobné príjmy gážistom a mužstvu. Žold pre partizánov z odriadov „Jánošík“ a 
„Petöfi“ so zoznamom,  č. sp. 114.  
Žiadosti o priznanie podpory rodinám padlých a nezvestných. Peňažná pomoc pre 
bývalých vojnových zajatcov. Prídavky na kolaudáciu pre dôstojníkov, č. sp. 204. 
Výpisy z likvidačnej knihy gážistov. Refundácia peňažných náležitostí mužstva, č. sp. 
865, 1221.  
Vyplatenie príspevku príslušníkom zahraničného vojska, č. sp. 868. Vyúčtovanie 
nevyplatených náležitostí vyplácaných mužstvu vracajúcemu sa z nemeckého zajatia, 
č. sp. 870, 1062, 1172,1262, 1267, 1271, 1285, 1315, 1317, 1319, 1321, 1331, 1351, 
1353, 1367, 1368, 1371, 1373, 1374, 1380, 1381, 1386, 1387, 1396, 1402, 1403, 1444, 
1447, 1448, 1485.  
Priznanie demobilizačného príspevku, č. sp. 875. Sťažnosť na odmietnutie vyplatenia 
žoldu po dobu zajatia Antona Andrejiho, č. sp. 1161. Žiadosť o výplatu žoldu vojaka 
Júliusa Fľašku z Levoče s priloženým „Vojenským osobným preukazom“, č. sp. 1178. 
Žiadosť Okresného národného výboru v Medzilaborciach na vydanie pokynov pre 
vyplácanie príspevkov na založenie existencie účastníkov Slovenského národného 
povstania  a vojakom zahraničnej česko-slovenskej armády, č. sp. 1192.  
Zoznam mužstva príslušníkov 1. česko-slovenského armádneho zboru v ZSSR, ktorí 
boli ranení, na liečení a podobne a ktorým boli nedoplatky peňažných náležitostí 
likvidované v Bratislave, č. sp. 1237. Výplata  náhrady za mzdu civilným zmluvným 
zamestnancom vojenskej správy.  
Poľný prídavok a rodinná sustentácia pre npor. pech. Vladislava Chamku  z Polomky, 
č. sp. 1265.  Žiadosť o vyplatenie žoldu po nebohom Jozefovi  Gubovi  z Veľkých 
Uheriec zastrelenom  Nemcami, č. sp. 1375. Žiadosti o žold za pobyt v zahraničnej 



armáde, č. sp.  1451, 1452.   
Šk. č. 52,  872 listov (19 - 872), č. sp. 1 až  1262  
Šk. č. 53,  199 listov (1 - 199),č. sp. 1265 až 1485  
 
268 Organizačná oblasť 
Zaslanie preúčtovacích dokladov. Vyžiadanie nariadení na vyplatenie náležitostí 
vojakom vracajúcim sa zo zajatia. Vyžiadanie tabuliek platov dôstojníkov. Vyžiadanie 
osobných a vecných vestníkov. Vyžiadanie výpisov z likvidačnej knihy gážistov. 
Vyžiadanie výmeny poškodených peňazí.  
Výmena českých peňazí za Koruny slovenské. Predloženie pokladničnej hotovosti k 
okolkovaniu. Zabezpečenie čistiacich potrieb pre likvidačnú skupinu. Prolongovanie 
železničných preukážok  vojenských gážistov. Presťahovanie likvidačnej skupiny z 
budovy MNO na Heydukovej ulici 26 do budovy redakcie  Slováka na Radlinskú 51, 
č. sp. 351. Výkaz potreby peňazí na mesiac september 1945 - č. sp. 609, 
november1945 - č. sp. 874 , december 1945 - 1057, január 1946 č. sp. - 1309. Zoznam 
gážistov likvidačnej skupiny na zakúpenie služobných pištolí, č. sp. 722. Platby pre 
Sociálnu poisťovňu. Upresnenie vyplácania  peňažných náležitostí, č. sp. 995.Vznik 
likvidačnej skupiny č. sp. 1078. Hlásenie o chýbajúcich rozkazoch. Vrátenie 
prebytočných rozkazov. Rôzna agenda    a uložené sprievodné spisy k nej. Pokyny pre  
výplatu zaostalých náležitostí vojakov z povstania, č. sp. 1227. Šetrenie vo veci 
majetku vojenského zátišia       Pešieho pluku 5 a tovaru v sklade.          
Šk. č. 53,  67 listov (200 - 266) 
 
269 Personálna oblasť 
Pátranie po zást. z pov. Jánovi Kmeťovi. Zaradenie osôb do počtu MNO v Prahe. 
Žiadosť o určenie nového predsedu likvidačnej skupiny. Udelenie dovoleniek 
gážistom a civilným zamestnancom. Povolanie rotmajstrov k odbornej skúške   na 
dôstojníkov. Pridelenie pisárov pre likvidačnú skupinu. Pátranie po slobodníkovi 
Štefanovi Dobiášovi a desiatnikovi Pavlovi Čuriakovi a ich vypočutie. Návrhy na 
povýšenie. Hlásenie npor. hosp. Jána Nemčoka o strate zmluvy na životnú poistku. 
Prijatia do prac. pomeru civilných zamestnancov. Pracovné premiestnenie kanc. ofct. 
Jána Rýdzeho. Bytová prehliadka  v rodine npor. Jána Nemčoka. Žiadosť  o pridelenie 
bytu npor. Jánovi Nemčokovi. Pátranie po des. Júliusovi Matúškovi.  
Šk. č. 53,  36 listov (267 - 302)  
 
270  Pohľadávky na vyúčtovanie   
Vyúčtovanie povstania por. hosp. Ing. Rudolfom Blahútom. Vrátenie zostatku štátnych 
peňazí pánom Ignácom Čillíkom, č. sp. 385570. Vyúčtovanie automobilových 
pohonných hmôt. Vyúčtovanie zrážok zo služobných príjmov rtm. hudob. Gustáva 
Holičku. Šetrenie po vkladných knižkách vojenského zátišia        Pešieho pluku 5. 
Zloženie štátnych peňazí z povstania škpt. Ľudevítom Kubom. Odovzdanie valút 
partizánskou brigádou Lichner-Kruščev. Vrátenie preplatkov služobných príjmov. 
Vrátenie preplatkov z náležitosti partizánov.    
Šk. č. 53,  28 listov (303 - 330) 
 
 
 



271 Potvrdenia o výkone vojenskej služby, zajatí a účasti v odboji  
Potvrdenie o účasti v Slovenskom národnom povstaní: 
- Ondreja Trubinského, narodeného 23. 5. 1915 v Komjaticiach,  
- čtk. Jozefa Kompiša, narodeného 27. 7. 1919 v Liptovskom Sv. Jáne,      
- npor. pech. Filipa Krta - potvrdenie o zajatí.   
Šk. č. 53,  4 listy (331 - 334) 
 
272  Účty, žiadosti a náhrada za dodávky pre vojsko 
Žiadosti, účty a potvrdenky predložené k výplate náhrady za dodávky a zabavený 
materiál Červenou armádou, rumunskou armádou, česko-slovenskou armádou, 
Slovenskou armádou a nemeckou armádou fyzickým a právnickým osobám na území 
Slovenska. Zoznam poukážok  poukázaných  výplat na viazaný účet za dodávky pre 
vojsko.   
Šk. č. 53,  23 listov (335 - 357) 
 
273  Zdravotná služba 
Náhrady nákladov za liečenie v štátnych nemocniciach.   
Šk. č. 53,  2 listy  (358 - 359) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veliteľstvo 4. oblasti 
- Likvidačná skupina Slovenskej armády a odboja - 

 
Rok    1 9 4 5 
 
274 Automobilová služba 
Sprievodné spisy k predkladaným výkazom automobilových pohonných hmôt od 
vojenských telies. Sprievodné spisy k zaslaniu dotazníkov. 
Šk. č. 53,  4 listy  (360 - 363) 
 
275 Cestovné a dopravné listiny 
Dopravné napomenutia hospodárskym správam železničnými stanicami a dopravnými 
úradmi. Zaslanie cestovných a dopravných listín vojenským telesám. Vyžiadanie 
cestovných rozkazov od vojenských telies. Objednávka kupónov k cestovným 
rozkazom. Náhrada služobných ciest vykonaných za Slovenskej armády. Odoslanie na 
služobnú cestu škpt. int. Tomáša Lišku. Vyhlásenie stratených kupónov k cestovným 
rozkazom za neplatné. Vybavovanie dopravných záležitostí za Slovenskú armádu. 
Vyžiadanie červených osvedčení pre železničnú prepravu Vojenským zdravotným 
skladom v Liptovskom Sv. Mikuláši.  
Šk. č. 53,  79 listov (364 - 442) 
 
276 Finančná agenda   
Sprievodné spisy k peňažným účtom. Hlásenie straty kinoprístrojov v železničnej 
zásielke. Náležitosti príslušníkov česko-slovenského zahraničného vojska,   č. sp. 
182103, 182204. Pokyny pre vedenie počiatočných  nedoplatkov v štátnej správe, č. 
sp. 182114. Stav účtovného materiálu vzhľadom  na vojnové udalosti, rozdelenie 
aktívneho a pasívneho majetku vojnovej Slovenskej republiky, usmernenie činnosti  
likvidatúry v prechodnom období  a zrušenie refundácie   na účet Nemecka, č. sp. 
182154. Zálohy na žold a stravné jednotiek Hlinkovej gardy, č. sp. 182160. Výpisy z 
Poštovej sporiteľne. Podpisové vzory a uvolnenie šekových účtov. Rozbor obratov 
peňažného hospodárenia za marec 1945, č. sp. 182181, 182350, 182359, 182437. 
Prepracovanie šekov.  Zúčtovanie odpredaja zásob výstroja  pracovným útvarom pre 
cigánov a asociálne živly.  Reklamácie peňažných zásielok z poľa. Zriadenie šekového 
účtu pre Oblastnú správu výchovy a  osvety.  Dodatočné predpisy poistného za 
zamestnancov vojenských telies.  Sprievodné spisy k zasielaným finančným 
dokladom. Urgencia mesačných výkazov účinkov a dosiahnutých príjmov. Pokyny pre 
predkladanie mesačných výkazov príjmov a výdavkov. Refundácia služobných 
požitkov vyplácaných zamestnávateľmi zamestnancom konajúcim službu v Hlinkovej 
garde a podobne, č. sp. 183222. Agenda k účtom za práce a dodávky pre jednotky v 
povstaní. Smernice k zostaveniu záverečných účtov za roky 1941 až 1944, č. sp. 
183316. Obnovenie a uvolnenie šekových účtov Slovenskej armády v Poštovej 
sporiteľni. Spracovávanie žiadostí o náhradu škôd  za motorové vozidlá spôsobených 
vojnovými udalosťami. Vojenské útvary s poľným a záhradným hospodárstvom, č. sp. 
183705. Preplatenie sťahovacích účtov firme Filip z Trenčína. Pokyny pre 
prihlasovanie vkladov a životných poistení podľa dekrétu prezidenta ČSR z 20. 10. 
1945 číslo 95/1945. Pokyny pre účtovanie mimoriadnych výdajov spojených s 



hospodárskou pomocou, obnovou a nápravou škôd spôsobených vojnou, č. sp. 185080. 
Hlásenie o nákladoch hradenia škôd vzniknutých vojenskými operáciami na 
Slovensku, č. sp. 185123. Upomienky sociálnej poisťovne na zaplatenie poistných 
odvodov. Platenie náhrady za ubytovanie jednotiek spojeneckých armád, č. sp. 
185927. Účtovné zastupovanie Vojenského zemepisného ústavu v Bratislave. 
Zoznamy okresných národných výborov a daňových správ na Slovensku, č. sp. 
192033. Pátranie po „Kontrolnej kmeňovej knihe Slovenskej armády“. Správy o 
intendačných prehliadkach, č. sp. 192126. Rozdelenie vianočného prídelu cigariet.           
Šk. č. 53,  558 listov (443 - 1000) 
 
277 Letectvo 
Vyžiadanie ústrednej evidencie materiálu. Dodatočné vyplatenie mzdy zamestnancom  
Oblastného leteckého skladu 4 v Nitre. Zrušenie šekového účtu Letiskovej perute 2 v 
Piešťanoch.   
Šk. č. 53,  10 listov (1001 - 1010) 
 
278 Náležitosti gážistov, mužstva, partizánov, zajatých, civilných zamestnancov a 
podpora rodinám nezvestných 
Potvrdenie o práci pri veliteľstve česko-slovenskej armády za ktorú nebola 
pracovníkom vyplatená odmena. Výplata zaostalých náležitostí vojenským gážistom, 
poddôstojníkom, mužstvu a civilným zamestnancom vojenskej správy. Preskúšania 
platového zaradenia vojenských gážistov. Žiadosti o vyplatenie služobných platov, 
požitkov a rodinnej sustentácie. Náhrady nerealizovaných peňažných zásielok z poľa. 
Zaopatrovacie požitky po padlom mjr. let. Ľudovítovi Kukorellim, č. sp. 183687. 
Žiadosť na uhradenie pohrebných trov za zomrelého vojaka Františka 
Stankovianského zo Sv. Mary, č. sp. 185981. Preddavky na služobné platy vyplatené 
daňovým úradom Brezno nad Hronom. Potvrdenie ohľadne výplaty slúžneho pre por. 
žen. v zál. Mikuláša Vícha, č. sp. 192164. 
Šk. č. 54,  150 listov (1 - 150) 
279 Organizačná oblasť 
Likvidácia hospodárskej správy Posádkového veliteľstva Nové Mesto nad Váhom - č. 
sp. 182068, 182086 a Bratislava - č. sp. 192025. Zabezpečenie získaných písacích 
strojov a spracovanie ich súpisu. Žiadosť o pridelenie mužstva    na zostavenie políc 
pre archív a na odvoz písomného materiálu hospodárskych správ Slovenskej armády. 
Zabezpečenie uskladnenia spisového materiálu privezeného z Pezinka, č. sp. 182224. 
Objednávka služobných pištolí ráže 6,35 mm pre vojenských gážistov. Agenda k 
zabezpečovaniu tlačív, výstroja, výzbroje, vozidiel, energií, pracovných síl a údržby 
budov. Vydanie preukazov pre vstup do budovy Veliteľstva 4. oblasti.  
Šk. č. 54,  55 listov (151 - 205) 
 
280 Personálna oblasť 
Zoznam zamestnancov Likvidačného oddelenia Slovenskej armády a odboja,    č. sp. 
182058, 192016, 192017, 192061, 192100, 192107, 192125, 192174. Žiadosti o 
osvedčenie národnosti manželiek vojenských gážistov, č. sp. 192102. Žiadosť o 
vyhotovenie odpisov kmeňových listov dôstojníkov uvedených v zozname. 
Premiestnenie kanc. ofct. Jána Rýdziho k VIII. armádnemu zboru v Banskej Bystrici. 



Udelenie mimoriadnej dovolenky ppor. hosp. Ing. Karolovi Velgosovi na požiadanie 
pozostalých po mjr. let. Ľudovítovi Kukorellim, č. sp. 182139. Písomná agenda k 
predkladaným hláseniam, návrhom na povýšenia, premiestnenia, udelenia dovoleniek, 
predkladaných zoznamov pracovníkov        a podobne. Zisťovanie údajov na por. hosp. 
v zál. Júliusa Buchela, č. sp. 185271. Zaslanie dotazníkov k prihláške do česko-
slovenskej armády gážistom uvedeným v zozname, č. sp. 192006. Menný zoznam 
dôstojníkov  a rotmajstrov hospodárskej služby, č. sp. 192009. Prepustenia zo 
služobného a pracovného pomeru. Kontrolné kmeňové listy vojenských gážistov, č. sp. 
192082 
Šk. č. 54,  267 listov (206 - 472) 
 
281 Pohľadávky na vyúčtovanie 
Pátranie po peniazoch poľného gazdovstva Pešieho pluku 1. Zastavenie výplat   a 
vyžiadanie zoznamu šekových účtov a podúčtov Slovenskej armády. Prevody z účtov 
hospodárskych správ a vklady na hlavný účet 1x1. Výpisy z účtov a podúčtov. 
Vymáhanie pozdĺžností a škôd. Vyúčtovanie fondov. Potvrdenie prevodu pohľadávok. 
Likvidovanie pôžičky 2. česko-slovenskej paradesantnej brigáde v ZSSR. Refundácia 
odbytného čat. Jána Gorušku. Odvedenie valút od partizánskej brigády Lichner-
Kruščev. Vyúčtovanie peňažnej zálohy z doby povstania škpt. Karolom Masíkom. 
Umorenie vkladných knižiek a prešetrovanie vkladov. Prešetrovanie zostatkov 
pokladničnej hotovosti v útvaroch a ústavoch Slovenskej armády, č. sp. 192149. 
Zápisnice vo veci zakopania štátnych peňazí za povstania, č. sp. 198002.  Šetrenie vo 
veci ošípaných gazdovstva Pracovného práporu 1, č. sp. 198004.  
Šk. č. 54,  199 listov (473 - 671) 
 
282 Vojenské objekty 
Prevzatie miestností časopisu Slovák. Odovzdanie miestností štátnej ľudovej školy na 
Bódeho ceste, ktoré boli v užívaní vojenskej správy. Predaj záhrady  Dr. Sokolovi v 
Banskej Bystrici. Dodatok k zmluve o stavbe kasárne v Topoľčanoch.   
Šk. č. 54,  17 listov (672 - 688) 
 
283 Zdravotná služba 
Hlásenia o onemocnení, uzdravení a nástupe služby. Liečebné náklady za príslušníkov 
partizánskych oddielov a príslušníkov česko-slovenskej armády          v štátnych 
nemocniciach. Súpis účtov za nemocničné liečenie príslušníkov Slovenskej armády. 
Preplatenie liečebných výdavkov podľa predložených požiadaviek. Udelenie 
zdravotných dovoleniek.   
Šk. č. 54,  42 listov (689 - 730) 
284 Žiadosti, účty a náhrada za dodávky pre vojsko 
Žiadosti občanov a firiem o náhradu pôžičiek, mzdy za prácu pre vojsko a účtov za 
odobratý materiál a tovar vojskom (Slovenská armáda, česko-slovenská       armáda, 
Červená armáda, rumunská armáda, partizánske oddiely a jednotky      v povstaní). 
Likvidácia agendy o štátnych nákupoch v Nemeckej ríši, č. sp. 182047.    
Pohľadávky za Haššíkovu armádu, č. sp. 182745, 182768, 182776, 183045, 183071, 
183280, 184167, 184248, 185156, 185306, 185323, 185431, 185709, 185950, 185988, 
186023. Účty za dodané motorové vozidlá a zabavené motorové vozidlá. Pohľadávka 



Slovenského vinohradníckeho družstva v Pezinku za dodané víno dôstojníckym 
jedálňam s pripojeným korešpondenčným lístkom na známke s vyobrazením 
prezidenta Dr. Jozefa Tisa, č. sp. 182989. Porada vo veci vyrovnania pohľadávok 
MNO Slovenskej republiky, č. sp. 183037, 185131. Pohľadávky za domobranu, č. sp. 
183139, 184247. Pokyny pre riešenie administratívnych  záväzkov a pohľadávok 
Slovenskej republiky, č. sp. 183225. Preplatenie účtu sirotincu Vincentínum v Banskej 
Bystrici, č. sp. 183250. Náhrady za odobraté kone. Zaslanie účtov na okresné národné 
výbory  s cieľom ich prejednania podľa § 155 Zákona o obrane štátu č. 131/1936 Zb. 
z. a  n.  Poskytnutie záloh na dodávky pre vojenskú správu z doby oslobodzovacích 
bojov Slovenska. Uvoľnenie šekovej poukážky Ondrejovi Galuščákovi z Fačkova na 
preplatenie odobratých vecí nemeckou armádou, č. sp. 184693. Náhrady za vzájomné 
odbery nemeckej a slovenskej armády, č. sp. 185158. Náhrada za kone Vojenskému 
žrebčínu v Horných Motešiciach. Vyúčtovanie pohľadávok za opevňovacie práce v 
Brezne nad Hronom a okolí, č. sp. 186284. Výkaz spôsobených škôd nemeckou 
brannou mocou, č. sp. 192043. Spisový materiál o vojnových škodách, č. sp. 192078, 
192139.  Žiadosti a dotazníky podnikov a občanov na náhradu vecného plnenia 
posúdené SNR - povereníctvom priemyslu.    
Šk. č. 54,  370 listov (731 - 1090), č. sp. 182045 až 182568  
Šk. č. 55,  1013 listov (1 - 1013), č. sp. 182571 až 183969  
Šk. č. 56,  928 listov (1 - 928), č. sp. 183970 až 185947   
Šk. č. 57,  875 listov (1 - 875), č. sp. 185950 až 192150 
                                                 - žiadosti podnikov podľa abecedného poradia: A - J,  
Šk. č. 58,  923 listov (1 - 923) - žiadosti podnikov podľa abecedného poradia: K - S,  
Šk. č. 59,  986 listov (1 - 986) - žiadosti podnikov podľa abecedného poradia: T - Ž,  
                                                - žiadosti podnikov podľa sídla v abecednom poradí: A - D, 
Šk. č. 60,  906 listov (1 - 906) - žiadosti podnikov podľa sídla v abecednom poradí: E - L,  
Šk. č. 61,  913 listov (1 - 913) - žiadosti podnikov podľa sídla v abecednom poradí: M - P,  
Šk. č. 62,  938 listov (1 - 938) - žiadosti podnikov podľa sídla v abecednom poradí: R - Tr, 
Šk. č. 63,  853 listov (1 - 853) - žiadosti podnikov podľa sídla v abecednom poradí: Ts - Ž,  
                                                - žiadosti občanov podľa bydliska v abecednom poradí: A - M, 
Šk. č. 64,  876 listov (1 - 876) - žiadosti občanov podľa bydliska v abecednom poradí: N - Ž,  
                                                - žiadosti občanov  v  abecednom poradí: A - Ba, 
Šk. č. 65,  788 listov (1 - 788) - žiadosti občanov  v  abecednom poradí: Bb - G, 
Šk. č. 66,  824 listov (1 - 824) - žiadosti občanov  v  abecednom poradí: H - L, 
Šk. č. 67,  840 listov (1 - 840) - žiadosti občanov  v  abecednom poradí: M - R, 
Šk. č. 68,  722 listov (1 - 722) - žiadosti občanov  v  abecednom poradí: S - Ž, 
 
 
Rok    1 9 4 6 
 
285 Automobilové vojsko 
Riešenie objednávky na dodávku zdravotných automobilov značky Škoda 256 B. 
Náhrada motorových vozidiel firme Slovenská tabaková. Žiadosť firmy J. V. Charvát 
z Banskej Bystrice za spôsobenú škodu vojenským vozidlom v roku 1943. Žiadosť 
Jozefa Hološiho z Dolných Strhárov o schválenie kúpy motocykla . 
Šk. č. 69,  9 listov (1 - 9) 
 



286 Cestovné a dopravné listiny 
Predĺženie železničných preukážok vojenských gážistov a civilných zamestnancov na 
rok 1946, č. sp. 291262, 303681, 306341 a rodinných príslušníkov podľa priloženého 
zoznamu, č. sp. 292707. Urgencia platieb zo staničných úradov /dopravné výstrahy/. 
Výplata cestovných náležitostí za služobné cesty. Vyžiadanie cestovných a 
dopravných listín /cestovné rozkazy A a B, kupóny k cestovným rozkazom B, 
osvedčenia, poukážky na dovolenky série A a B/. Zisťovanie vyúčtovania cestovných 
rozkazov vydaných 4. protitankovou brigádou v Malackách, č. sp.292209. Cestovný 
rozkaz B, č. sp. 317085. 
Šk. č. 69,  53 listov (10 - 62) 
 
287 Finančná agenda 
Záverečné účty Vojenských lesných podnikov za rok 1940. Hlásenie nákladov 
spojených s úhradou administratívnych záväzkov Slovenskej armády, č. sp. 291272. 
Sprievodné spisy k hláseniam, prihlasovaniu vkladov v peňažnom ústave, k výpisom z 
účtov, odpredaju výstroja pracovným útvarom pre cigánov     a asociálne živly - č. sp. 
291814, 291952 a mesačným účtom. Rozdeľovník tlačív podľa zoznamu vojenských 
útvarov a hospodárskych správ na Slovensku,   č. sp. 292725. Doplatky poistného za 
zamestnancov Sociálnej poisťovni a Penzijnému ústavu v Bratislave. Etátne záverečné 
účty za roky 1941 až 1944. Preplatenie náhrad svedkom za účasť na súde. Rozpočet na 
rok 1947 a hlásenie      o vyplatených finančných prostriedkoch za dodávky pre vojsko 
v rokoch 1944 - 1945, č. sp. 303868, 317060. Úhrada nájomného. Nedoplatky za úraz 
Jána Hladkého Sociálnej poisťovni. Likvidácia vojenského materiálu určeného na 
front, č. sp. 308476. Výmena ríšskych mariek, č. sp. 314711. Medziministerská porada 
k administratívnym záväzkom Slovenskej republiky, č. sp. 317217, 317257. 
Šk. č. 69,  341 listov (63 - 403) 
 
288 Letectvo 
Žiadosť o povolenie zaúčtovania príspevku Sociálnej poisťovni za júl 1944. Výzva 
Slovenskej leteckej spoločnosti v Bratislave na zaplatenie zrážky dôchodkovej dane. 
Pohľadávka firmy Dr. N. DÁlfonza z Prahy za dodané letecké teplomery Slovenskému 
leteckému parku v Trenčianskych Biskupiciach. Poškodenie elektrického vedenia pri 
Novom Meste nad Váhom haváriou lietadla Kl-35-D riadeného pilotom čtk. Jurajom 
Mergeščíkom, nar. 31.3.1920 vo Vyšnom Svidníku, ktorý při nehode zahynul 
14.5.1944, č. sp. 299217. Pohľadávky vojenského eráru proti firmám Kubáňová a 
Belluš - č. sp. 302021, Alojz Mazúr - č. sp. 302022, Orava - č. sp. 302023. Zničenie 
neplatných nemeckých vojnových platidiel. Likvidácia pohľadávok akciovej 
spoločnosti Walter Praha. Odpis škody spôsobenej Leteckému skladu Trenčianske 
Biskupice a na letisku Nový Dvor a Žilina zhabaním materiálu nemeckou armádou. 
Šk. č. 69,  48 listov (404 - 451) 
 
289 Náklady, výdavky a materiálne zabezpečenie likvidačného oddelenia 
Objednávka pištolí pre aktívnych gážistov podľa zoznamu. Objednávka tlačív. 
Vydanie preukážok na pochôdzku v meste počas zamestnania. Prehľad o 
kancelárskych strojoch. Riešenie vydania vojenských preukážok mužstvu štábnej roty.  
 



Pohľadávka firmy Wigand za 500 kusov dotazníkov. 
Šk. č. 69,  21 listov (452 - 472) 
 
290 Náležitosti gážistov, mužstva, partizánov, zajatých, civilných zamestnancov 
 a podpora rodinám 
Vyplatenie odmien zamestnancom podľa vládneho uznesenia z 24.8.1946. Vyplatenie 
zaostalých náležitostí vojenským gážistom za obdobie 1944 až 1945. Refundácia 
platov za zamestnancov, ktorí boli narukovaní v zbraniach SS, č. sp. 291075. 
Preplatenie nerealizovaných peňažných zásielok z poľa. Výplata náležitostí 
príslušníkom 2. paradesantnej brigády, č. sp. 291477. Náhrada pohrebných trov za voj. 
prac. sl. Štefana Mesároša z Ujlaku, ktorý zahynul pri bombardovaní Nitry, č. sp. 
291791. Náhrada pohrebných trov za voj. prac. sl. Lukáča Bédyho z Ujlaku, ktorý 
zahynul pri bombardovaní Nitry, č. sp. 291793. Výplata demobilizačných príspevkov. 
Výplata požitkov zo zaisťovacieho tábora pre cigánov v Dubnici nad Váhom, č. sp. 
291847. Refundácia platov zamestnancom narukovaným v Hlinkovej garde, č. sp. 
291994. Vyplatenie služobných požitkov vdove po Ferdinadovi Mesárošovi - č. sp. 
291920, mjr. let. Ľudovítovi Kukorellim - č. sp. 292298, škpt. pech. Pavlovi 
Mudrochovi - č. sp. 292378, voj. Jindřichovi Vilhamovi - č. sp. 293557. Smernice pre 
výplatu zaostalých náležitostí vojenských gážistov, ďalej slúžiacich poddôstojníkov a 
civilných zamestnancov vojenskej správy, č. sp. 292379.  Porovnávacie výkazy 
požitkov pre povýšenie. Výkazy služobných príjmov. Vyúčtovanie a vrátenie  záloh. 
Vyúčtovanie nákladov za sťahovanie vojenských gážistov. Preplatenie pohrebných 
výdajov za npor. del. Jozefa Henzélyho - č. sp. 292669, voj. Jána Janeka - č. sp. 
292982. Vyúčtovanie zahraničných náležitostí vojenských atašé Slovenskej republiky,   
č. sp. 293394, 294408. Priznanie a dodatočné vyplatenie náležitostí za dobu počas 
zajatia rtm. Vojtech Milanský - č. sp. 293570, 293790. Náhrada za odovzdaný civilný 
odev pri nástupe do činnej služby. Žiadosť o podporu Jána Lipčáka z Vyšnej Oľky, č. 
sp. 297547. Likvidovanie náležitostí hrdinu ZSSR kpt. Jána Nálepku, č. sp. 297973. 
Žiadosti o vyplatenie rozdielu medzi civilným platom a vojenským služobným platom. 
Výplata vianočnej výpomoci podľa vládneho nariadenia 219/1944, č. sp. 298939. 
Preplatenie evakuačných výdavkov, č. sp. 299151, 306881.  Preplatenie partizánskych 
náležitostí. Pridelenie železničných preukážok vojenským gážistom a rodinným 
príslušníkom, č. sp. 300143. Preplatenie sťahovacích výdavkov, stavebného prídavku - 
č. sp. 301634, relút za stravu, podpory pri pôrode, cestovných náležitostí a drahotného 
prídavku - č. sp. 303615. Prešetrenie vyplatenia záloh vojenským gážistom veliteľstva 
Fatra, č. sp. 317074. Priznanie odmien v roku 1946, č. sp. 317148. Vydanie 
deputátnych náležitostí plk. rem. Jozefovi Gembalovi, č. sp. 317348. Vyplatenie 
partizánskych platov a demobilizačného príspevku. Vyplatenie prvého príspevku na 
výstroj por. del. Jánovi Slosiarikovi, č. sp. 317387. Podpora v liečebnej starostlivosti 
vojenskej správy, č. sp. 317399. 
Šk. č. 69,  507 listov (473 - 479), č. sp. 290716 až 295449, 
Šk. č. 70,  722 listov     (1 - 722), č. sp. 295450 až 317426 
 
291 Organizačná oblasť 
Prehľad účtovného zastúpenia hospodárskych správ Slovenskej armády a likvidácia 
hospodárskych a technických správ Slovenskej armády, č. sp. 317106. Vyšetrovanie 



vlúpania sa do kancelárskych priestorov, č. sp.317164. Pokyny k vykonávaniu 
kontroly stráží. Úprava pre strážnu službu. Nariadenie k zmene  ubytovania jednotiek, 
č. sp. 317236. Smernice pre návštevy kasární J.M. Hurbana v Bratislave. Nástup na 
vianočnú dovolenku. 
Šk. č. 70,  217 listov (723 - 939) 
 
292 Personálna oblasť 
Uvoľňovanie zo služby Augustína Faku na vystúpenia kapely Zväzu dopravných 
zamestnancov Slovenska. Určenie por. hosp. v zál. Jozefa Šišku za hospodára 
Dopravného oddielu 4 v Slanom pri Prahe. Strata osobného preukazu čat. Jozefa 
Harmadyho. Šetrenie pozostalosti po nebohom Jurajovi Vargovi, príslušníka leteckého 
pluku vo Vajnoroch, č. sp. 292573. Vyžiadanie pracovníkov na prácu likvidačného 
oddelenia. Udelenie dovoleniek vojenským gážistom. Návrhy na povýšenia. 
Upresnenie výkonu dozornej služby, č. sp.298543. Prepustenia z činnej služby, 
prepustenia z výnimočnej služby podľa §27 Branného zákona   a prepustenie z činnej 
služby príslušníkov zahraničného vojska. Personálna agenda. Vyžiadanie adries 
príslušníkov Pešieho pluku  4, 6, 2 a 5, č. sp. 299722, 300298, 300547, 300692, 
301937, 308318. Zoznam príslušníkov likvidačného oddelenia, č. sp. 308480, 309038, 
317523. Zoznam kmeňových listov vojenských gážistov, č. sp. 317021. Kvalifikácia 
civilných zamestnancov vojenskej správy za rok 1945, č. sp. 317149. Zoznamy 
vojenských gážistov Veliteľstva 4. oblasti a hlásenie zmien. Započítanie služobnej 
doby por. kanc. súd. sl. Štefana Ondroviča, č. sp. 317282. Preverovanie civilných 
zamestnancov vojenskej správy, č. sp. 317384. Nariadenie na udelenie sovietskeho 
vyznamenania „Za oslobodenie Prahy“ dôstojníkom slovenskej národnosti, č. 
sp.317409. Strata dokladov kpt. gšt. Štefan Humay, nar. 22.8.1907 v Nitre, č. sp. 
291615. 
Šk. č. 71,  238 listov (1 - 238) 
 
293 Pohľadávky na vyúčtovanie 
Poplatky za úradné výkony. Prihlášky vkladov a šetrenie vkladov na účty.        
Pohľadávky za nezaplatené poistenie. Povolenie odpisu pohľadávok. Priznanie 
odškodného za civilný odev odovzdaný vojenskej správe pri nástupe činnej služby. 
Povolenie splátok na vyrovnanie pohľadávok. Úhrady nájomného. Náhrady škôd, 
pohľadávky eráru a exekučné vymáhania. Pohľadávka eráru na firmu Letov - továreň 
na lietadlá, č. sp. 293352. Pohľadávky Slovenskej armády, č. sp. 299921, 298635. 
Šetrenia po štátnych peniazoch určených na vyplatenie peňažných náležitostí v dobe 
potlačenia povstania. Žiadosť Jána Žiaka o odpustenie škody na výstroji spôsobenej 
pri zbehnutí od jednotky Slovenskej armády (priložená časť novín „Partizán“ z 
22.9.1946), č. sp.310295. Sprenevera intendačného materiálu účtovníkom v 
Spojovacom prápore vzdušných zbraní v Žiline a vyšetrovanie jeho samovraždy, č. 
sp.317111. Vyšetrovanie vo veci odpredaja masti a manipulácie so zemiakmi v 
záhradnom gazdovstve Pracovného práporu 1 v Trnave, č. sp. 317317. Vyšetrovanie 
vo veci straty erárnych peňazí pri oslobodzovaní Žiliny, č. sp. 317411. Vyšetrovanie  
 
 
 



vo veci odcudzenia erárnych peňazí Technickej pohotovosti a súkromných vecí rodine 
Jozefa Čatloša evakuovanej na Donovaly, č. sp. 319001. 
Šk. č. 71,  795 + 74 listov (239 - 1033), č. sp. 291006 až 307178, 
Šk. č. 72,  322 listov          (1 - 322),      č. sp. 307179 až 319001 
 
294 Politická a národná spoľahlivosť 
Preverenie a uznanie politickej a národnej spoľahlivosti v dobe vojny k doloženiu 
účtov na preplatenie za dodávky pre spojenecké vojská. 
Šk. č. 72,  4 listy (323 - 326) 
 
295 Remontná služba 
Dokumenty o nákupe koní Ministerstvom národnej obrany Bratislava v zastúpení pplk. 
jazd. Jána Malára v Chorvátsku, položka 847/VI. Výkazy strát odcudzených koní. 
Výkaz strát koní, ktoré v roku 1944-45 zahynuli a zbehli v Taliansku.  
Šk. č. 72,  79 listov (327 - 407) 
 
296 Smernice, nariadenia a pokyny 
Opatrenia proti niektorým príslušníkom brannej moci, žandárstva a štátnej polície 
podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky z 22. novembra 1944, č. sp. 167706. 
Úprava odmien za mimoriadne úkony podľa Vládneho uznesenia z 24.8.1945. Pokyny 
pre preplácanie účtov za dodávky a práce pre Slovenskú armádu a záväzkov nemeckej 
a maďarskej armády, č. sp. 293742, 312820. Dočasné zastavenie platieb podnikom 
štátnym a pod národnou správou. Pomôcky pre likvidáciu účtov Červenej armády a 
odboja, č. sp. 294311, 301595, 307732. Platby záväzkov po 14.2.1946, č. sp. 297656, 
301558, 312117. Dovoz plemenného dobytka zo Švajčiarska, č. sp. 300901. 
Preplácanie náhrad za ubytovanie jednotiek spojeneckých armád, č. sp. 306031. 
Prevod náležitostí do nových platov. Smernice pre pôsobnosť komisií podľa §155 
zákona č. 131/1936 Sb. Oznamovanie vyplatenia záloh za vojnové škody, č. sp. 
308122, 308472, 314058. Dočasné pokyny k vykonávaniu a účtovaniu platieb vo 
veliteľstvách oblastí, č. sp. 310281. Nábor do dobrovoľných uhoľných brigád, č. sp. 
312037. 
Šk. č. 72,  71 listov (408 - 478) 
 
297 Spisová a archívna služba 
Postúpenie spisov. Výkaz nevybavených spisov. Spisová agenda. 
Šk. č. 72,  8 listov (479 - 486) 
 
298 Úrazy - úmrtia - usmrtenia 
- p. Pavel Kunovan z Bratislavy - usmrtenie náklad. autom nemec. brannej moci, 
- p. František Straka z Nitry - zranený autom pomocnej letky v Trenčíne, 
- p. Jozef  Mikulášek z Bratislavy - zabitý vojenským autom, č. sp. 291423 (pozri inv. 
číslo 381) 
Šk. č. 72,  81 listov (487 - 567) 
 
 
 



299 Vojenské objekty 
Zaplatenie nájomného za vojenský barak v bratislavskom prístave. Platenie nájomného 
za zabrané miestnosti v budove kníhtlačiarne „Andreja“ na Radlinského ulici 51 v 
Bratislave. Používanie nehnuteľností Feld-Elakartillerischule 40 v Senici za účelom 
obrany štátu. Zaistenie miestností pre Likvidačné oddelenie Slovenskej armády a 
odboja v priestoroch Hurbanových kasární.  
Šk. č. 72,  8 listov (568 - 575) 
 
300 Zdravotná služba 
Hlásenia o ochorení a nástupe služby po uzdravení gážistov. Poukážky k ústavnému 
liečeniu. Žiadosti o preplatenie liečebného za príslušníkov československej armády, 
spojeneckých armád a partizánov. Povolenie k zaúčtovaniu nakúpených liečiv. 
Regresná pohľadávka za úraz Jána Hladkého, č. sp. 310354. Pohľadávka Klaudiusa 
Šatana, zmluvného dodávateľa stravy pre Vojenskú nemocnicu 11 v Ružomberku, č. 
sp. 310406. Reklamácia účtov za príslušníkov Červenej armády, č. sp. 310460. 
Poukázanie vkladov na viazanom účte Vojenskej nemocnice 7 Ružomberok. 
Šk. č. 72,  278 listov (576 - 853) 
 
301 Žiadosti, účty a náhrada za dodávky pre vojsko 
Zaslanie žiadostí na okresné národné výbory k prerokovaniu podľa §155 Zákona o 
obrane štátu číslo 131/1936 Sb. zák. a nariadení. Žiadosti občanov a firiem o náhradu 
za dodávky potravín, materiálu, vozidiel, koní a vykonanú prácu pre vojská v dobe 
oslobodzovacích bojov na Slovensku. Súpisy účtov dodávateľov za vecné plnenie pre 
vojenskú správu. Vrátenia žiadostí o náhradu vojnových škôd žiadateľom na 
doplnenie. Žiadosti o náhradu za vojnové škody podľa zákona číslo 161/1946 Sb. 
zákonov. Urgencie na riešenie podaných žiadostí. 
Oznámenie podľa odstavca 2, §16 Dekrétu prezidenta ČSR o obnovení česko-
slovenskej meny, číslo 91 Zb. z. a nariadení, č. sp. 291323.  
Zálohy za dodávky pre vojenskú správu a spojenecké vojská, č. sp. 291381. Náhrada 
škody vzniknutej zabitím Jozefa Mikuláška z Bratislavy vojenským autom, č. sp. 
291423. Urgencia vybavenia žiadosti Jána Jančoviča z Pôtora   Demokratickou stranou 
v Modrom Kameni, č. sp. 291852. Urgencia poistného robotníkov na prácach pre 
Červenú armádu v Trnave, č. sp. 291936. Výkazy za práce pre Červenú armádu v 
Púchove, č. sp. 291971. Sťažnosť autodopravcov na prideľovanie áut, č. sp. 293144.  
Dopyt na preplácanie náhrad za odobraté kone v Rimavskej Seči, č. sp. 293559. 
Náhrada za opevňovacie práce, č. sp. 294058. Administratívne záväzky Slovenskej 
republiky, č. sp. 294174. Pohľadávky Slovenského autoklubu, č. sp. 297161. Súpis 
potvrdeniek od partizánov, č. sp. 297673.  
Objednávky a dodávky filmového a fotografického materiálu  poľným  jednotkám, č. 
sp. 298325.  
„Pamätný spis“ zástupcov vojnou zničených obcí trebišovského okresu, č. sp. 299183. 
Osvedčenie o zápise motorového vozidla do registra, č. sp. 300851. Zrušenie šekových 
účtov po Slovenskej armáde, č. sp. 301534. Pohľadávky eráru voči firmám, č. sp. 
301795, 301797, 301798. Škody vo Vojenskom žrebčíne a Správe vojenského majetku 
Horné Motešice, č. sp. 301857. Pokyny na preplácanie účtov za práce a dodávky pre 
vojenskú správu, č. sp. 303201.  



Memorandum obce Zvolenská Slatina k preplácaniu účtov, č. sp. 305074. Vyúčtovanie 
záloh na úhradu výdavkov spojených s ubytovaním a stravovaním ukrajinských 
utečencov v roku 1944, č. sp. 307831. Vysvetlenie preplácania účtov za vecné plnenie, 
č. sp. 308489. Hromadná žiadosť občanov a súpisy účtov za vecné plnenie, č. sp. 
309588. Dodávky firmy Orava, č. sp. 310386. Dodanie valcového mlyna a vibrátorov, 
č. sp. 311333. Vojnové škody škpt. Pavla Betku, č. sp. 312096. Urgencia preplatenia 
účtov za meracie prístroje dodané Slovenskému leteckému zboru dňa 16. mája 1944 zo 
Švajčiarska, č. sp. 312402.  
Oznámenie o preplácaní náhrad za evidenčné kone a kone prevzaté inou armádou, č. 
sp. 317094. Nariadenie k preplateniu výdavkov regulačnej komisie Červenej armády, 
č. sp. 317212. Náklady na udržanie nemeckej okupačnej armády v rokoch 1944 až 
1945, č. sp. 317315. Rozhodnutia ministerskej komisie podľa §155 zák. číslo 
131/1936 Sb. o náhradách na vykonanie výplaty za vecné plnenia v dobe 
oslobodzovacích bojov na Slovensku, č. sp. 300094, 301720, 307834, 313320. 
Žiadosti o náhradu za odobraté rádioprijímače, č. sp. 294085, 297245, 300449.  
Pohľadávky po Haššíkovej armáde, č. sp. 291042, 291169, 291207, 291476, 293437, 
293885, 294087, 294182, 294190, 298994, 299461, 299798, 301328. Náhrada škôd 
spôsobených Nemeckou armádou , č. sp. 292963, 293968, 305554. 
Žiadosti dodávateľov o náhradu za vecné plnenie pre Slovenskú armádu - č. sp. 
291169, 291175, 291456, 292017, 292064, 292123, 292217, 292259, 292253, 292365, 
292446, 292621, 292666, 293365, 293507, 293743, 294771, 295523, 295524, 295545, 
295817, 296131, 296150, 296334, 296435, 296441, 296883, 296905, 297219, 298056, 
298600, 299349, 299608, 300011, 300468, 302189, 302216, 306054, 306126, 312036, 
312186, 317002 a domobranu č. sp. 292753, 293437. 
Šk. č. 72,   123 listov   (854 - 976),č. sp. 291003 až 291327, 
Šk. č. 73,    908 listov  (1 - 908),    č. sp. 291328 až 294999, 
Šk. č. 74,    922 listov  (1 - 922),    č. sp. 294000 až 296287, 
Šk. č. 75,    943 listov  (1 - 943),    č. sp. 296288 až 298426, 
Šk. č. 76,    943 listov  (1 - 943),    č. sp. 298427 až 301519, 
Šk. č. 77,    969 listov  (1 - 969),    č. sp. 301520 až 305012, 
Šk. č. 78,    932 listov  (1 - 932),    č. sp. 305013 až 309092, 
Šk. č. 79,    966 listov  (1 - 966),    č. sp. 309093 až 310645, 
Šk. č. 80,  1012 listov  (1 - 1012),  č. sp. 310646 až 317315 
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302 Automobilové vojsko 
Účtovanie režijnej prirážky. 
Šk. č. 81,  2 listy  (1 - 2) 
 
303 Finančná agenda 
Sprievodné spisy k finančnej agende. 
Šk. č. 81,  4 listy  (3 - 6) 
 
 



304 Náležitosti gážistov, mužstva, partizánov, zajatých, civilných zamestnancov 
 a podpora rodinám 
Žiadosti o poukázanie náležitostí a preplatenie nerealizovaných peňažných zásielok z 
poľa. Rozdelenie výkonnostných prídavkov v roku 1947. 
Šk. č. 81, 22 listov  (7 - 28) 
 
305 Organizačná oblasť 
Prehľad hospodárskych telies s pričlenenými útvarmi 4. oblasti od 1. marca 1948. 
Stanovenie hospodárskych správ a zásobovacích oblastí. Zriaďovanie a organizovanie 
odbočiek „Zväzu brannosti“. 
Šk. č. 81, 20 listov  (29 - 48) 
 
306 Pohľadávky na vyúčtovanie 
Pohľadávky eráru voči dlžníkom a ich prešetrovanie a vymáhanie. Zoznam 
pohľadávok eráru Slovenskej armády na firmy na podklade zmlúv a dodávok. 
Zisťovanie majetkových pomerov Františka Tisu a vyúčtovanie vkladu MNO pre 
utečencov v Sedliackej banke, č. sp. 275596. 
Šk. č. 81,  123 listov (49 - 171) 
 
307 Politická a národná spoľahlivosť 
Potvrdenie národnej a štátnej spoľahlivosti z Miestneho národného výboru v 
Kladzanoch. 
Šk. č. 81,  1 list  (172) 
 
308 Spojovacie vojsko 
Preplatenie účtov za elektrický prúd v Spojovacom sklade 4. 
Šk. č. 81,  1 list  (173) 
 
309 Udania k náhradám za dodávky pre vojsko 
Udania na neopodstatnenosť vyplatenia náhrad za dodávky a vecné plnenie pre vojsko 
v dobe oslobodzovacích bojov na Slovensku a ich prešetrenie. 
Šk. č. 81,  226 listov  (174 - 409) 
 
310 Vojenské objekty 
Dodatok k zmluve o stavbe kasární v Seredi z 8. júla 1946. 
Šk. č. 81, 10 listov  (410 - 419) 
 
311 Žiadosti, účty a náhrada za dodávky pre vojsko 
Zaslanie žiadostí na okresné národné výbory k prerokovaniu podľa §155, Zákona o 
obrane štátu číslo 131/1936 Sb. zák. a nariadení. Žiadosti občanov a firiem o náhradu 
za dodávky potravín, materiálu, vozidiel, koňov a vykonanú prácu  pre vojská v dobe 
oslobodzovacích bojov na Slovensku. Súpisy účtov dodávateľov za vecné plnenie pre 
vojenskú správu. Vrátenia žiadostí o náhradu vojnových škôd žiadateľom na 
doplnenie. Žiadosti o náhradu za vojnové škody podľa zákona číslo 161/1946 Sb. 
zákonov. Urgencie na riešenie podaných žiadostí. Pokyny pre podávanie žiadostí o 
náhradu za vecné plnenie, č. sp. 193347. Hlásenia o vykonaných platbách, č. sp. 



197471, 197000. Hlásenie o preplácaní  účtov za vojnové škody z okolia Prešova, č. 
sp. 209265. Hlásenie o vyplácaní vojnových škôd občanom z krajov postihnutých 
vojnou a suchom, č. sp. 212842. Hlásenie o platbách na rozkaz Ministerstva národnej 
obrany, č. sp. 210957. Pokyny pre vyplácanie náhrad za vecné plnenia, č. sp. 195512. 
Náhrada za lekárske prístroje a auto štátneho obvodného lekára v Smoleniciach 
MUDr. Viliama Hubnera, č. sp. 191353. Zaslanie overených opisov politickej 
spoľahlivosti okresným sekretariátom Demokratickej strany v Trnave, č. sp. 194446. 
Odosielanie žiadostí Povereníctvu vnútra III/4. odbor Bratislava o náhradu za odňaté 
motorové vozidlá. Odvolania proti rozhodnutiu o náhrade škody. Sťažnosti na výplatu 
náhrad za vojnové škody. Prehlásenia o nadobudnutí majetku. Súpisy účtov 
dodávateľov na preplatenie záloh. Žiadosť o náhradu za poškodenú budovu, č. sp. 
192405. Výmer na pridelenie náhradného koňa, č. sp.192412. Refundácia nákladov na 
stavbu dreveného mosta v Piešťanoch, č. sp. 192744. Pohľadávka od firmy Konrád 
Rosenbauer Linz, č. sp. 193930. Overené opisy politickej spoľahlivosti od 
Demokratickej strany v Trnave, č. sp. 194446. Platba za spotrebu plynu v 
Masarykových kasárňach (zajatecký tábor), č. sp. 194817. Výkazy žiadateľov o odpis 
schodka (nezrovnalosti) liehu, cukru a vína, ktorý  vznikol počas bojov v rokoch 1944 
- 1945, č. sp. 197595. Vrátenie preplatkov vo výške náhrady vecného plnenia, č. 
sp.197601. Odmietnutie podpísania potvrdenky a prehlásenia po úprave predloženého 
účtu Andrejom Bošíkom z Veľkého Bábu, č. sp. 197916. Preplatenie účtu za kone, č. 
sp. 198836. Reklamovanie výplat náhrady za odobraté kone Okresným národným 
výborom v Gilartovciach, č. sp. 203165. Žiadosti občanov obce Necpaly, okr. 
Turčiansky Sv. Martin, č. sp. 203435. Vrátenie 75% vyplatenej náhrady škody pánom 
Tomášom Oravcom z Nekyje nad Topľou do súdneho depozitu, č. sp. 205726. 
Urgencia vybavenia žiadostí o náhradu škody miestnou organizáciou Demokratickej 
strany v Dobrej Nive, č. sp. 206743. Refundácia platu Jozefa Trpíša za službu v 
POHG, č. sp. 207201. Preplatenie pôžičiek Revolučnému okresnému národnému 
výboru v Liptovskom Mikuláši, č. sp. 207207. Odvolanie žiadosti o náhradu 
vojnových škôd, č. sp. 207261. Urgencia náhrady vojnovej škody Jána Boháča zo 
Smoleníc prostredníctvom Kancelárie prezidenta republiky, č. sp. 207901. Preplatenie 
dodávok na exhumáciu vojakov Červenej armády v Nádaši, Smoleniciach, Biksarde, 
okr. Trnava, č. sp. 207916. Žiadosti občanov o náhradu vojnových škôd 
prostredníctvom SVOJPOV-u.    Zisťovanie hodnoty evidenčného koňa, č. sp. 211546. 
Pohľadávky za dodávky rumunským jednotkám, č. sp. 196996. 
Rozhodnutia ministerskej komisie podľa §155 Zákona číslo 131/1936 Zb. o náhradách 
na vykonanie výplaty za vecné plnenia v dobe oslobodzovacích bojov na Slovensku, č. 
sp. 196999, 199240, 199927, 199928, 200131, 200867, 202419, 203282, 204494, 
204495, 204496, 204510, 204511, 228155, 229009. 
Žiadosti dodávateľov o náhradu za vecné plnenie pre Slovenskú armádu - č. sp. 
207191, 207206, 212560, 212605, 212677, 212697, 212712, 212714, 212715, 212722, 
212723, 212756, 212757, 212762, 212764, 212767, 212932, 212933, 216523, 221376, 
222443, 222444, 223358, 223635, 223701, 223815, 225014, 225035, 225272, 195050, 
196070, 196072, 196127, 196621, 196825 a domobranu - č. sp. 207197, 207205, 
223353, 228317. Pohľadávky na Hašíkovu armádu, č. sp. 191372, 207181, 207186, 
207234, 207335, 210573, 212433, 212448, 212456, 212753, 212766, 218476, 218555, 
220125, 220901, 221515, 223331, 223337, 223338, 223349, 225606, 226956, 229575, 



191372. Náhrada škôd spôsobených Nemeckou armádou, č. sp. 192327, 212492, 
212492, 218519, 218554, 223358, 195526. 
Šk. č. 81,   612 listov (420 - 1031), č. sp. 190002 až 191341, 
Šk. č. 82  1024 listov (1 - 1024),     č. sp. 191342 až 193920, 
Šk. č. 83,   965 listov (1 - 965),       č. sp. 193921 až 196040, 
Šk. č. 84, 1017 listov (1 - 1017),     č. sp. 196041 až 197601, 
Šk. č. 85,   879 listov (1 - 879),       č. sp. 197602 až 199349, 
Šk. č. 86,   861 listov (1 - 861),       č. sp. 199350 až 202292, 
Šk. č. 87,   953 listov (1 - 953),       č. sp. 202293 až 204494, 
Šk. č. 88,   944 listov (1 - 944),       č. sp. 204495 až 207206,  
Šk. č. 89,   989 listov (1 - 989),       č. sp. 207207 až 209547, 
Šk. č. 90,   767 listov (1 - 767),       č. sp. 209548 až 212756, 
Šk. č. 91, 1024 listov (1 - 1024),     č. sp. 212757 až 218170, 
Šk. č. 92, 1023 listov (1 - 1023),     č. sp. 218171 až 223065, 
Šk. č. 93,   839 listov (1 - 839),       č. sp. 223066 až 227953, 
Šk. č. 94,   967 listov (1 - 967),       č. sp. 227954 až 230255 
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312 Finančná agenda 
Zaslanie prehlásenia o daňových nedoplatkoch. Dožiadanie vybavenia náhrady škody 
v inventárnych veciach slovenskej pracovnej služby. Vrátenie účtov správy trestnice v 
Leopoldove. Urgencia Riaditeľstva štátnych železníc v Bratislave na zaplatenie 
dovozného. 
Šk. č. 95,   13 listov (1 - 13) 
 
313 Náležitosti gážistov, mužstva, zajatých, civilných zamestnancov a podpora 
rodinám nezvestných 
Urgencia zaostalých platov z rokov 1944 až 1945 a z poľa. Urgencia poistného za rok 
1945 z doby vykonávania prác pre Červenú armádu. Náhrada evakuačných výdavkov 
škpt. Karola Mesíka. Vianočná výpomoc gážistom Pešieho práporu 41 v roku 1944. 
Náhrada nákladov za presťahovanie por. Jozefa Vilhaua. 
Šk. č. 95,  17 listov (14 - 30) 
314 Osvedčenie o národnej, štátnej a ľudovodemokratickej spoľahlivosti 
Osvedčenie o národnej, štátnej a ľudovodemokratickej spoľahlivosti Jozefína 
Končirová, r. Lenghartová z Trnavy. Odpisy osvedčení politickej spoľahlivosti  k 
žiadosti o náhradu za vojnové škody. 
Šk. č. 95,  232 listov (31 - 262) 
 
315 Personálna oblasť 
Vyžiadanie dokladov k žiadosti o vydanie osvedčenia podľa zákona  255/1946 Zb. 
Bohumilovi Šlosárovi z Bratislavy. Demobilizácia kpt. hosp.Štefana Krajčíka. 
Šk. č. 95,  8 listov (263 - 270) 
 
 
 



316 Pohľadávky na vyúčtovanie 
Vyúčtovanie záloh poskytnutých hospodárskou správou pre utečencov. Pohľadávky 
eráru a ich vymáhanie. Výpis z Knihy pohľadávok eráru proti Jánovi Masárovi z 
Častkoviec. 
Šk. č. 95,  19 listov (271 - 289) 
 
317 Udania k náhradám za dodávky pre vojsko 
Vyšetrenie udaní z obcí Sušany, Kolbáš a Jazernice. 
Šk. č. 95,  22 listov (290 - 311) 
 
318 Zdravotná služba 
Likvidovanie nedoplatkov na poistnom podľa zákona 270/1941 za vojenské útvary. 
Urgencie poistného okresnými sociálnymi poisťovňami. Úhrada liečebných nákladov. 
Šk. č. 95,  18 listov (312 - 329) 
 
319 Osveta, telovýchova a branná výchova 
Zriadenie jazdeckých oddielov zväzu brannosti. 
Šk. č. 95,  1list (330) 
 
320 Žiadosti, účty a náhrada za dodávky pre vojsko 
Zaslanie žiadostí na okresné národné výbory k prerokovaniu podľa §155, Zákona o 
obrane štátu číslo 131/1936 Zb. zák. a nariadení. Žiadosti občanov a firiem o náhradu 
za dodávky potravín, materiálu, vozidiel, koňov a vykonanú prácu  pre vojská v dobe 
oslobodzovacích bojov na Slovensku. Súpisy účtov dodávateľov za vecné plnenie pre 
vojenskú správu. Vrátenia žiadostí o náhradu vojnových škôd žiadateľom na 
doplnenie. Žiadosti o náhradu za vojnové škody podľa zákona číslo 161/1946 Zb. 
zákonov.  Šetrenie uplatnenia nároku podľa zákona 131/1936 Zb. Jozefa Škovrogu z 
Novej Bystrice, č. sp. 315003. Prihlášky o vojnových škodách hnuteľných, 
nehnuteľných alebo vecných právach občanov obcí Vyšné Nemecké, Koromľa, Husák, 
Bežovce, Podhoroď,  Kamoča, Nižné Nemecké, Hadovce, Nová Stráž, atď. Urgencie 
na vybavenie žiadostí občanov od Svojpov, ústredný sekretariát, Bratislava, č. sp. 
316824, 324605. Hromadné prerokovanie a likvidovanie náhrady za vojnové škody na 
majetkoch spravovaných Fondom pre správu poľnohospodárskych majetkov v 
Piešťanoch, č. sp. 317012. Urgencia žiadosti Františka Ješku z Hlohovca organizáciou 
Revolučného odborového hnutia Bratislava, č. sp. 317480. Intervenovanie Sekretariátu 
Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska vo veci vybavenia náhrady za 
dodávky vojsku Jánom Hanzalíkom z Petrovej Vsi, č. sp. 317557. Výmer na 
zamietnutie náhrady za vojnové škody Štefanovi Demovičovi z Pezinka,  č. sp. 
317844. Odvolanie Jozefa Dufalu z Jakubiny proti výmeru na náhradu    za vojnové 
škody, č. sp. 319798. Sťažnosť na odpočítavanie hodnoty z účtu preddavkov za 
vojnové škody, č. sp. 321801. Pohľadávka Matice Slovenskej   po Slovenskej armáde, 
č. sp. 321926. Prešetrovanie oprávnenosti vyplatenia vojnových škôd v okrese 
Krupina, č. sp. 323877. Žiadosti o náhradu za zhabané rádioprijímače, č. sp. 324070. 
Sprievodný spis smerniciam pre posudzovanie podaných žiadostí podľa zákona 
131/1936 Sb., č. sp. 324555. Žiadosti obyvateľov obcí Turá Lúka a Bukovec, č. sp. 
324637. Urgencia Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Kremnici vybavenia 



žiadosti Alojza Koku z Kremnice  o náhradu za dodávky vojsku, č. sp. 325592. 
Urýchlenie vybavenia vojnových škôd občanom presídleným z dôvodu rozširovania 
Vojenského výcvikového tábora na Oremovom Laze pri Lešti, č. sp. 326973. 
Vymáhanie preplatkov za vojnové škody, č. sp. 328518, 335528, 335530, 335573, 
335593, 335603, 335834.  
Osoby nemeckej a maďarskej národnosti žiadajúce náhradu za vecné a osobné plnenie, 
č. sp. 328614. Prevod náhrady vojnovej škody v pozostalosti, č. sp. 329164. Žiadosti 
občanov o preddavok za vojnové škody. Vrátenie žiadostí  o náhradu za vojnové škody 
na doplnenie. Pohľadávka kníhtlačiarne Gardista v Žiline, č. sp. 332454. Žiadosti 
občanov o pridelenie reverzných koňov. Rozhodnutia okresnej komisie pri okresnom 
národnom výbore, zriadenej podľa §155/2, zákona č. 131/1936 Sb. o ochrane štátu, č. 
sp. 332739 až 332815, 332854.  Pohľadávka Tatra banky, č. sp. 333006. Náhrada za 
zabavené vozidlo firme Musil-Koričánsky z Poľného Kesova s vloženým „Úradným 
potvrdením“ o technickom stave a preukážkou Najvyššieho úradu pre zásobovanie, č. 
sp. 333147. Určenie programu pre prerokovávanie vojnových škôd komisiou vo 
Vranove, č. sp. 333164. Preplatenie účtov na základe výmerov vydaných        
príslušnými národnými výbormi a Povereníctvom vnútra. Opravy pôvodných 
rozhodnutí o úhrade vojnových škôd stanicami Zboru národnej bezpečnosti. Nájomné 
za zabratie miestností Slovenského múzea v Bratislave pre nemeckú armádu, č. sp. 
334065. Sťažnosti občanov a ich prešetrovanie vo veci preplácania náhrad za vojnové 
škody, č. sp. 334989. Náhrada vojnových škôd práp. hosp. Viktorovi Koptákovi, č. sp. 
335633. Vrátenie peňažnej zálohy za nedodaný tovar Slovenskou armádou, č. sp. 
335678. Nedoplatky za tlačoviny kníhtlačiarni Univerzum s tlačivami na prihlasovanie 
vozidiel, gumových obručí a duší kolies s vydanou vyhláškou v roku 1944, č. sp. 
336031.  
Riešenie uplatnených náhrad za vojnové škody osobám, ktoré podľa dekrétu 
prezidenta ČSR číslo 35/1945 nepožiadali o ponechanie česko-slovenského      
občianstva, č. sp. 336122. Náhrada za pochovanie padlých vojakov v chotári obce 
Želiezovce, č. sp. 336309. Zápis o porade veliteľa 4. oblasti z 18. októbra 1948 k 
náhrade administratívnych záväzkov vojenskej správy voči podniku ČSD o vecných 
plneniach, č. sp. 336664. Pohľadávky mesta Rimavská Sobota za nájomné z budov a 
pozemkov voči vojenskej správe a za maďarskú armádu, č. sp. 337792. Odvolanie 
proti výmeru na náhradu za motocykel značky Jawa (priložené osvedčenie o zápise 
motorového vozidla), č. sp. 338059. Preplatenie účtov za exhumáciu vojakov Červenej 
armády, č. sp. 338983. Prehľad bezplatne odovzdaných vojenských reverzných koňov 
na účet náhrad, č. sp. 339255. Zoznamy osôb na vyplatenie záloh za priznané náhrady 
vojnových škôd, č. sp. 339586, 339749, 339750. Pokyny na urýchlenie likvidácie 
žiadostí o náhradu za vecné plnenie, č. sp. 340697. Zoznamy žiadateľov z jednotlivých 
okresov. Náhrada investícií za pozemok z pozemkovej reformy v Podturni, č. sp. 
340706. Súpis koňov odvlečených Červenou armádou, č. sp. 342357. Žiadosti 
občanov  o náhradu škôd a za vecné plnenie došlé po termíne z jednotlivých okresov     
Slovenska. Vrátenie žiadostí na Okresný národný výbor Myjava na prerokovanie, č. 
sp. 344765. 
Rozhodnutia IV. ministerskej komisie podľa §155 zák. číslo 131/1936 Sb. o náhradách 
na vykonanie výplaty za vecné plnenia v dobe oslobodzovacích bojov na Slovensku, č. 
sp. 318993, 323842, 328894, 329369, 331329, 332011, 332085, 333132, 333574, 



333529, 333599, 333540, 333554, 333561, 333561, 333564, 333589, 333598, 334169, 
334182, 334249, 335315, 335521, 335569, 335683, 337424, 337994, 339239, 339791.  
Hlásenia o vykonaných platbách, č. sp. 317542, 324200, 333415, 336485, 337953, 
339751. 
Žiadosti dodávateľov o náhradu za vecné plnenie pre Slovenskú armádu - č. sp. 
317121, 317449, 317545, 318078, 319090, 319805, 321114, 321812, 321868, 321961, 
322864, 324684, 325760, 326377, 325682, 327283, 328433, 329251, 329252, 329977, 
331092, 331378, 332450, 332553, 332654, 333383, 334327, 334331, 334335, 334336, 
334339, 334340, 334343, 334358, 335040, 335290, 335337, 335491, 335679, 335682, 
335702, 335764, 335766, 336039, 336043, 336430, 336669, 337485, 338038, 339186, 
341185, 342316 a Domobranu,  č. sp. 317512, 317537, 318002, 328619, 328825, 
336014. Pohľadávky za dodávky pre Hlinkovú gardu, č. sp. 324210, 325619, 331283. 
Pohľadávky po Hašíkovej armáde, č. sp. 318100, 323995, 323996, 324213, 326151, 
327707, 328120, 329719, 332012, 332370, 332373, 334840, 335444, 335765, 336032, 
336036, 336037, 336038, 336360, 336663, 337445, 338506, 341547, 341734.  
Náhrada škôd spôsobených nemeckou a maďarskou armádou, č. sp. 319866, 323933, 
333008, 333387, 337771. 
Šk. č.   95,    763 listov (331 - 1093), č. sp. 315002 až 316859, 
Šk. č.   96,    922 listov (1 - 922), č. sp. 316860 až 319072, 
Šk. č.   97,    896 listov (1 - 896), č. sp. 319073 až 322822, 
Šk. č.   98,    927 listov (1 - 927), č. sp. 322823 až 324950, 
Šk. č.   99,    874 listov (1 - 874), č. sp. 324951 až 325160, 
Šk. č. 100,    944 listov (1 - 944), č. sp. 325161 až 327800, 
Šk. č. 101,    971 listov (1 - 971), č. sp. 327801 až 328800, 
Šk. č. 102,    939 listov (1 - 939), č. sp. 328801 až 331340, 
Šk. č. 103,    862 listov (1 - 862), č. sp. 331341 až 332869, 
Šk. č. 104,    925 listov (1 - 925), č. sp. 332870 až 334330, 
Šk. č. 105,    933 listov (1 - 933), č. sp. 334331 až 335480, 
Šk. č. 106,    991 listov (1 - 991), č. sp. 335481 až 337453, 
Šk. č. 107,    923 listov (1 - 923), č. sp. 337454 až 340623, 
Šk. č. 108,  1003 listov (1 - 1003), č. sp. 340624 až 344120, 
Šk. č. 109,    648 listov (1 - 648), č. sp. 344121 až 344765  
 
Rok    1 9 4 9 
 
321 Finančná agenda 
Nedoplatky na úverovom cestovnom účte za máj 1949. Žiadosť Československého 
červeného kríža o vrátenie zapožičaného materiálu. Vyžiadanie informácie o náhrade 
vojnovej škody pre Pavla Tkáča z Kamennej Poruby.  Účtovná uzávierka MNO za rok 
1944, č. sp. 143511. Vyjadrenie k účtovaniu režijnej prirážky na mzdy firmou 
Harnung. Zisťovanie pohľadávok vojenskej správy zo Slovenska. Zrušenie vkladnej 
knižky Záhradnému hospodárstvu leteckého parku Mokraď. Štátny záverečný účet 
ČSR za II. obdobie 1945, č. sp. 146387. Urgencia nedoplatku na poistnom. Poukázanie 
nedoplatku zálohy  utečencom, č. sp. 154541. Urgencia zaplatenia účtu za telefónnu 
stanicu číslo 22   v Košiciach.  
Šk. č. 109,  20 listov (649 - 668)  



 
322 Náležitosti gážistov, mužstva, zajatých, civilných zamestnancov a podpora 
rodinám nezvestných 
Žiadosti o vyplatenie demobilizačného príspevku, č. sp. 142586 a 143706.       
Zoznamy gážistov, ktorým bola vyplatená vianočná výpomoc za rok 1944, č. sp. 
143713, 147922, 154517, 156759, 156947, 156730, 157066, 157077, 158044, 158157, 
159152, 159555, 159679, 180243, 180549, 182735, 86036 a 188865. Žiadosti o 
vyplatenie zaostalých náležitostí vojenských osôb a civilných zamestnancov za službu 
v rokoch 1944 a 1945.  
Oznámenie Viliama Hotového o vyúčtovaní služobnej cesty do Nemecka, č. sp. 
141595 a 154452. Účtovné doplnenie služobných príjmov gážistom, č. sp. 154867, 
156897 a 181163. Žiadosti o vyplatenie nerealizovaných peňažných zásielok z poľa, č. 
sp. 156086.  
Uhradenie poistného Leteckým parkom Letiska Tri duby, č. sp. 159996. Šetrenie 
vyplatenia služobných požitkov Jánovi Čmaradovi a Ladislavovi Kleinerovi, č. sp. 
185395 a 194137. Žiadosť o vyplatenie peňažných náležitostí po nebohom synovi 
Mikulášovi Bystrianskom z Ožďan,  č. sp. 188000. 
Šk. č. 109,  112 listov (669 - 780)  
Šk. č. 110,  235 listov (1 - 235) 
 
323 Personálna oblasť 
Vyslanie zástupcu vojenskej správy do komisie podľa §155, zák. 131/1936 Sb. z. a n. 
Školenie stálych vojenských zástupcov pre okresné a krajské komisie podľa vládneho 
nariadenia 305/1948 Sb., č. sp. 142480, 145747 a 145760.  
Vyžiadanie správy o zranení voj. Ivana Hrehu z Jastrabia, okr. Trebišov. Povýšenie na 
kapitána Ladislava Bindzára, č. sp. 187384. 
Šk. č. 110,  13 listov (236 - 248)  
 
324 Pohľadávky na vyúčtovanie 
Hlásenia vojenských telies o evidencii pohľadávok eráru po Slovenskej republike, č. 
sp. 115292, 122245, 145362, 146610, 153237, 148794, 148795, 149605, 152291, 
152625, 158088 a 180200. Úhrady pohľadávok z titulu zálohovo vyplatených 
služobných príjmov v rokoch 1944 a 1945. Vymáhanie náhrad za spôsobené škody 
vojenskému eráru. Odpustenie náhrady škody vojakovi Františkovi Drobnému z 
Hrnčiaroviec, č. sp. 146424. Pohľadávky vojenského eráru voči firmám a ich 
vymáhanie. Prihlásenie pohľadávky vojenského eráru voči firmám sídliacim 
v západnej okupačnej zóne Nemecka, č. sp. 193741. Pohľadávky Sociálnej poisťovne 
na nezaplatené poistné proti firme Svoboda a spol., č. sp. 147798, 157001 a 157002. 
Šk. č. 110,  696 listov (249 - 944)  
325 Spisová a archívna služba 
Doklady o odovzdaní písomností Veliteľstva „Teplice“ k uloženiu s priloženým 
hlásením Veliteľstva „Cyril“. 
Šk. č. 111,  34 listov (1 - 34)  
 
326 Udania a prešetrovanie náhrad za vojnové škody 
Michal Lieskovský z Mlynáriec - šetrenie ohľadom preplatenia odovzdaných koňov. 
Anonymná sťažnosť na kpt. Jalča - vojenského zástupcu v komisii pre okres Humenné 



a na náhrady za kone v obci Koškovce, č. sp. 152624, 156668  a 191673. Prešetrovanie 
obsahu novinového článku „Klamstvá a podvody na Záhorí“ z 19.6.1949 v časopise 
Roľnícka nedeľa. Nariadenie pre revíziu všetkých poukázaných preddavkov za 
vojnové škody v určených okresoch na základe interpelácií poslancov Slovenskej 
národnej rady.  
Šk. č. 111,  18 listov (35 - 52)  
  
327 Zdravotná služba 
Výkaz liečebných trov za partizánov  počas bojov na Slovensku. Nedoplatok   na 
ošetrovnom v nemocnici Podbrezová. Preplatenie liečebných trov z náhrady vojnovej 
škody za Máriu Benkovú z Nižnej Šuňavy, č. sp.148180, 149569. Ošetrovacie 
poplatky za príslušníkov Slovenskej armády Liečebnému ústavu v Novom Smokovci. 
Preplatenie liečebného za liečbu zraneného partizána Ladislava Hoffera - č. sp. 
146712, 148443, 154450, za partizána Ivana Gejzu - č. sp. 180998, za Štefana Oríška - 
č. sp. 180999, za Pavla Gilána - č. sp. 191733. 
Šk. č. 111,  22 listov (53 - 74)  
 
328 Zmeny v územnej organizácii  
Návrh zákona o územnej organizácii okresov na Slovensku, č. sp. 143500.      
Vyhláška povereníctva vnútra o zmene úradného názvu mesta Baťovany na 
Partizánske, č. sp. 145368. Zmeny v obvode združených obcí so sídlom vo Valaskej 
Belej, č. sp. 146625. Zmeny obvodov v okresoch Michalovce, Snina a Sobrance, č. sp. 
183187. 
Šk. č. 111,  6 listov (75 - 80)  
 
329 Žiadosti, účty a náhrada za dodávky pre vojsko 
Zaslanie žiadostí na okresné národné výbory k prerokovaniu podľa §155 zákona o 
obrane štátu číslo 131/1936 Sb. zák. a nariadení. Žiadosti občanov a firiem o náhradu 
za dodávky potravín, materiálu, vozidiel, koňov a vykonanú prácu  pre vojská v dobe 
oslobodzovacích bojov na Slovensku. Súpisy účtov dodávateľov za vecné plnenie pre 
vojenskú správu a spojenecké vojská. Vrátenia žiadostí o náhradu vojnových škôd 
žiadateľom na doplnenie. Žiadosti o náhradu za vojnové škody podľa zákona číslo 
161/1946 Sb. zákonov.  Šetrenie uplatnenia nároku podľa zákona 131/1936 Sb. 
Vymáhanie preplatkov za vojnové škody. Žiadosti občanov o preddavok za vojnové 
škody. Vrátenie žiadostí o náhradu za vojnové škody na doplnenie. 
Žiadosť Barnabáša Hupku z Rimavskej Seče s priloženými pokynmi pre doloženie a 
prerokovanie žiadostí podľa zákona 131/1936 Zb., č. sp. 140038. Výmery od 
okresných komisií na náhradu za vecné a osobné plnenie pre spojenecké vojská pri 
oslobodzovaní Slovenska. Účty Vojenskej väznice Leopoldov na preplatenie 
pohľadávok, č. sp. 140110. Náhrada za odpratávacie práce v Abraháme, okr. Galanta, 
č. sp. 140591. Žiadosti o náhradu vojnových škôd podaných po termíne. Náhrada za 
motocykel Karolovi Plozsekovi, správcovi píly Ulmanka. Sťažnosť vo veci výmeru 
náhrady vojnovej škody Ondreja Vápeníka z Rozložnej, okr. Rožňava, č. sp. 143517. 
Urgencie na preplatenie náhrad vojnových škôd po vydaní výmerov okresných 
komisií. Urgencie a vyžiadanie správ organizáciami Komunistickej strany Slovenska o 
stave vybavenia náhrad za vojnové škody.  



Pokyny Povereníctva vnútra v Bratislave pre národné výbory a správne komisie k 
posudzovaniu žiadostí a vyplácaniu náhrad za vojnové škody, č. sp. 144188, 144706 a 
146626. Prehlásenia žiadateľov o súhlase s priznanou sumou náhrady vojnových škôd 
a za vecné plnenie z okresu Myjava, č. sp. 144254. Uplatnenie náhrad Správou väznice 
Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. sp. 145741. Náhrada za vozidlo pre Biskupský 
úrad v Banskej Bystrici, č. sp. 146602. Zoznam osôb, ktoré pracovali na opevňovacích 
prácach počas SNP v obciach Selce a Šalková, č. sp. 148505. Hromadný súpis 
vojnových škôd v Selciach, okr. Banská Bystrica, č. sp. 148506. Smernice vo veci cien 
požadovaných na odškodnenie vojnových škôd, č. sp. 148677. Vymáhanie nedoplatku 
na daniach od Huga Mandla, č. sp. 151207. Rozhodnutia komisií pri okresných 
národných výboroch o nároku na náhradu za vecné prostriedky poskytnuté 
spojeneckým armádam pri bojoch na Slovensku. Odvolania proti rozhodnutiam o 
náhrade za vojnové škody.  
Pohľadávka Štátneho nakladateľstva v Bratislave za časopis „Slovenské vojsko“, č. sp. 
151678. Náhrada za stravovanie oddelenia „Finančnej stráže“ v Nadraži, č. sp. 
152062.  
Náhrada za používanie role na vojenský cintorín československých vojakov v 
Závažnej Porube, č. sp. 152140 a 194872. 
Preplatenie stravovania vojakov pridelených k finančnej stráži, č. sp. 152648, 152649 
a 152650. Žiadosť mesta Kremnica o náhradu za dodané seno ukrajinským utečencom, 
č. sp. 152272. Zabavenie pohľadávky Štefana Magdolena z Hlohovca z dôvodu 
nezaplatenia daní, č. sp. 154309. Pozastavenie výplaty náhrady za vecné plnenie Dr. 
Františkovi Sýkorovi z Trnavy, č. sp. 155534. Účty nemocníc za liečenie partizánov z 
doby oslobodzovacích bojov, č. sp. 180538. Platobné rozkazy za spotrebu vody pri 
oslobodzovaní Zvolena, č. sp. 184156. Odovzdanie neoprávnene prevzatej náhrady za 
vecné plnenie Danielovi  Rajniakovi z Hybe, č. sp. 186852. Pohľadávka za vodu z 
roku 1945 voči Proviantnému skladu v Nitre, č. sp. 194887. Výkaz bezplatne 
odovzdaných koňov, č. sp. 144489. Prešetrovanie  žiadosti o náhradu vojnovej škody 
za vyvlastnenú nehnuteľnosť vo Vrútkach, č. sp. 188790. Rozhodnutia IV. 
ministerskej komisie podľa §155 zák. číslo 131/1936 Zb. o náhradách na vykonanie 
výplaty za vecné plnenia v dobe oslobodzovacích bojov na Slovensku, č. sp. 141344, 
144998, 145157, 145220, 145250, 146499, 146620, 147213, 148255, 148441, 149238, 
152285, 152286, 152652, 153382, 153383, 153528 a 155361. 
Žiadosti dodávateľov o náhradu za vecné plnenie pre Slovenskú armádu - č. sp. 
144465, 144496, 144542, 144552, 145255, 145256, 145357, 145386, 150321, 151992, 
152026, 152137, 133631, 159711, 182237, 183021, 183040, 183126, 183219, 183977, 
184217, 184267, 188087 a 194896.  
Pohľadávky po Hašíkovej armáde, č. sp. 144189. Náhrada škôd spôsobených 
nemeckou armádou, č. sp. 140333, 140335, 142761, 143705 a 183904. 
Pohľadávky za dodávky pre rumunskú armádu, č. sp. 143660, 143661, 143662, 
143665, 147173, 147447 a 148512. 
Šk. č. 111,   816 listov (81 - 896), č. sp. 140002 až 140860  
Šk. č. 112,   948 listov (1 -  948),  č. sp. 140861 až  142843  
Šk. č. 113,   968 listov (1 -  968),  č. sp. 142844 až  144542  
Šk. č. 114,   908 listov (1 -  908),  č. sp. 144543 až  146373  
Šk. č. 115,   964 listov (1 -  964),  č. sp. 146374 až  148505  



Šk. č. 116,   967 listov (1 -  967),  č. sp. 148506 až  151589  
Šk. č. 117,   993 listov (1 -  993),  č. sp. 151590 až  154885  
Šk. č. 118, 1044 listov (1 - 1044), č. sp. 154886 až  158325  
Šk. č. 119, 1013 listov (1 - 1013), č. sp. 158326 až  182749  
Šk. č. 120,   889 listov (1 -  889),  č. sp. 182750 až  187436  
Šk. č. 121,   857 listov (1 -  857),  č. sp. 187437 až  194896 
 
Rok    1 9 5 0 
 
330 Náležitosti gážistov, mužstva, zajatých, civilných zamestnancov a podpora   
rodinám nezvestných 
Šetrenie preplatku podľa cenzúrnych nálezov ppor. Ottovi Dubovskému. Preplácanie 
zaostalých náležitostí z rokov 1944 a 1945. Výkaz služobných príjmov brig. generála 
Jozefa Marku, č. sp. 262588. Neoprávnené vyplatenie vianočnej výpomoci vojenským 
osobám z povolania. Žiadosť o vdovský dôchodok po kpt. Ing. Jurajovi Krajčovičovi. 
Šk. č. 122,   63 listov (1 -  63) 
 
331 Personálna oblasť 
Výpoveď zo služieb kanc. pom. Margita Londýnová a vyžiadanie náhrady.  Určenie 
stáleho zástupcu vojenskej správy pre komisiu pri Krajskom národnom výbore v 
Prešove - č. sp. 263330 a pri Okresnom národnom výbore v Seneci -   č. sp. 265883.  
Šk. č. 122,   4 listy (64 -  67) 
 
332 Pohľadávky na vyúčtovanie 
Pohľadávky po Slovenskej armáde vo firme Kriváň-ČKD. Vymáhanie 
nevyúčtovaných financií šrtm. Alojzom Tomášom po zlikvidovaní pracovného oddielu 
Zohor - Láb hospodárskej správe Východnej pracovnej skupiny v Sabinove.       
Vymáhanie škody za poškodenie vojenského vozidla v roku 1942. Pohľadávka voči 
Slovenskému aeroklubu. Pohľadávka za škodu vojenskej správe spôsobenú šoférom 
firmy Minimax. Začatie umorovacieho konania na zmenky firmy  Lanco. 
Šk. č. 122,   195 listov (68 - 262) 
 
333 Spisová a archívna služba 
Pátranie po odvezenom materiále z Pracovného tábora Židov vo Vyhniach, č. sp. 
263775. Výkaz nevybavených spisov do 31. decembra 1945. 
Šk. č. 122,   32 listov (263 -  294) 
 
334 Udania a prešetrovanie náhrad za vojnové škody 
Oznámenie o neopodstatnenosti vyplatených náhrad za vojnové škody na Jána 
Baberčíka - č. sp. 251037, na Štefana Sýkoru - č. sp. 263747, na Jána Kukučku - č. sp. 
265159, na Jozefa Húščavu - č. sp. 272399. 
Šk. č. 122,   8 listov (295 -  302) 
 
335 Zdravotná služba 
Úhrada liečebných nákladov štátnej nemocnici a Národnej poisťovni. 
Šk. č. 122,   29 listov (303 -  331) 



 
336 Žiadosti, účty a náhrada za dodávky pre vojsko 
Zaslanie žiadostí na okresné národné výbory k prerokovaniu podľa §155 zákona o 
obrane štátu číslo 131/1936 Sb. zák. a nariadení. Žiadosti občanov a firiem o náhradu 
za dodávky potravín, materiálu, vozidiel, koňov a vykonanú prácu pre vojská v dobe 
oslobodzovacích bojov na Slovensku. Súpisy účtov dodávateľov za vecné plnenie pre 
vojenskú správu a spojenecké vojská. Vrátenia žiadostí o náhradu vojnových škôd 
žiadateľom na doplnenie. Žiadosti o náhradu za vojnové škody podľa zákona číslo 
161/1946 Zb. zákonov.  Šetrenie uplatnenia nároku podľa zákona 131/1936 Sb. 
Špecifikácia predložených účtov po termíne z okresu Kráľovský Chlumec, č. sp. 
250004. Žiadosti Slovpolu o náhradu za dodávky pre spojenecké vojská, č. sp. 251456. 
Refundácia záloh za práce v Lošonci a Smolenickej Novej Vsi, č. sp. 251466. 
Rozhodnutia okresných komisií o náhrade dodávok pre spojenecké vojská. Žiadosť o 
náhradu za vecné plnenie rímsko-katolíckym farárom Štefanom Lorincom v Kostolnej 
Bašte, č. sp. 253115. Žiadosti občanov maďarskej národnosti, č. sp. 253197. Urgencie 
žiadostí za dodávky podľa zákona 131/1936 Zb. Výmery na priznanie náhrady za 
dodávky spojeneckým vojskám. Zrieknutie sa náhrady v prospech štátu Roľníckym 
skladištným družstvom v Dolnom Kubíne, č. sp. 255598. Dodávka rőntgenových 
zariadení a ich preplatenie, č. sp. 260695. Doplnenie žiadostí  na náhradu vojnových 
škôd Rímsko-katolíckym cirkevným majetkom na Slovensku, č. sp. 260696, 261355, 
263272. Náhrada škôd spôsobených Slovenskej pracovnej službe, č. sp. 260699. 
Výmery na náhradu vojnových škôd vydaných komisiami pri okresných národných 
výboroch. Zrušenia vydaných výmerov. Vecné plnenie uskutočnené znárodnenými 
podnikmi a štátnou správou, č. sp. 268254. Náhrady za rádioprijímače od občanov 
uložené v Nitre, č. sp. 268257. Návrh na zvolanie medziministerskej porady na 30. 
XI.1950 v Bratislave, č. sp. 269505. Požiadavka hasičského zboru v Sabinove, č. sp. 
270449. Náhrada vojnových škôd Rudolfovi Kľučkovi z Jablonice a Vyhláška o 
verejnej dražbe na uhradenie daňových nedoplatkov, č. sp. 271218. Vymáhanie 
preplatkov náhrady za vecné plnenie podľa zákona 131/1936. Náhrada za vecné 
plnenie Fondu pre správu poľnohospodárskych majetkov s priloženým výkazom 
vojnových škôd a Smernicami Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy,       
č. sp. 273355.  
Rozhodnutia IV. ministerskej komisie podľa §155 zák. číslo 131/1936 Zb. o náhradách 
na vykonanie výplaty za vecné plnenia v dobe oslobodzovacích bojov na Slovensku, č. 
sp. 264792, 264793, 264795. 
Žiadosti dodávateľov o náhradu za vecné plnenie pre Slovenskú armádu - č. sp. 
258169, 258489, 259115, 259234, 260431, 260431, 262315, 262917, 265115, 267678, 
273370. Náhrada škôd spôsobených nemeckou armádou, č. sp. 259134, 259262, 
259302, 259439, 259482, 264805. 
Pohľadávky za dodávky pre rumunskú armádu, č. sp. 255844, 263670. 
Šk. č. 122,   564 listov (332 -  895), čísla 250004 až 254500, 
Šk. č. 123,   873 listov (1 -  873), čísla 254501 až 261834, 
Šk. č. 124,   709 listov (1 -  709), čísla 261835 až 273776 
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337 Automobilová služba 
Pokyny pre automobilový výcvik dôstojníkov. 
Šk. č. 124,  8 listov (710 -  717) 
 
338 Náležitosti gážistov, mužstva, zajatých, civilných zamestnancov a podpora 
rodinám nezvestných 
Stanovenie funkčných prídavkov dôstojníkom likvidačnej skupiny. Likvidácia 
doplatkov na náležitostiach za dobu pobytu v zahraničnej armáde, demobilizačného 
príspevku, zaostalých peňažných náležitostí a zaostalých partizánskych náležitostí. 
Zisťovanie adries dôstojníkov z povolania podľa zoznamu na vyúčtovanie záloh na 
zaostalé platy, č. sp. 90030. Vrátenie zhabaných úspor kpt. Jánovi Markovi, č. sp. 
90035. Výplata vedľajších peňažných náležitostí. Zoznam vojenských gážistov, 
ktorým boli v roku 1945 vyplatené preddavky slúžneho vojenskou správou Slovenskej 
republiky, č. sp. 90070, 90081. Pohľadávky na šekových účtoch. Priznanie prídavku s 
príplatkom na dieťa občianskemu zamestnancovi likvidačnej skupiny. Vymáhanie 
preplatkov peňažných náležitostí. Výkaz nelikvidovaných partizánskych náležitostí. 
Šk. č. 124,  268 listov (718 -  985) 
 
339 Organizačná oblasť 
Výsledok prehliadky vykonanej orgánom finančného oddelenia v Likvidačnej skupine 
Veliteľstva 4. oblasti. Presun pôsobnosti záležitostí osobných úkonov a vecného 
plnenia z Veliteľstva 4. oblasti na Povereníctvo vnútra, č. sp. 90012. Zrušenie 
Likvidačnej skupiny Veliteľstva 4. oblasti, č. sp. 90017. Rozdelenie kancelárskych 
strojov pre útvary 2. vojenského okruhu. Zápis o odovzdaní účtovného materiálu 
Povereníctvu vnútra, č. sp. 90068. 
Šk. č. 125,  21 listov (1 -  21) 
 
340 Personálna oblasť 
Smernice o spôsobe vykonania civilného vodičského výcviku dôstojníkov v posádke 
Bratislava. Povolanie frekventantov na odborné skúšky dôstojníkov spisovej služby. 
Zisťovanie adries dôstojníkov podľa zoznamu. Popis práce škpt. Františka Šochmana, 
č. sp. 90017. Plán dovolenie zamestnancov likvidačnej skupiny. Hlásenie o žiadosti na 
rozviazanie pracovného pomeru správ. zamestnanca Jána Benca a Karola Fatulu. 
Šk. č. 125,  17 listov (22 -  38) 
 
341 Pohľadávky na vyúčtovanie 
Náhrada škody tvr. Jánom Szabom na erárnom výstroji spôsobenej pri zbehnutí zo 
Slovenskej armády dňa 30. VI. 1942. 
Šk. č. 125,  3 listov (39 - 41) 
 
342 Súhrnné hlásenia 
Denné hlásenia o práci likvidačnej skupiny a presťahovanie do Hurbanových kasární 
od 2. januára 1951. Zaistenie úveru na I. štvrťrok 1951 pre Likvidačnú skupinu 
Veliteľstva 4. oblasti, č. sp. 90007. Výkazy o potrebe peňazí po štvrťrokoch 1951 a 



výdavky na československú a Červenú armádu. Predloženie štátneho záverečného účtu 
za I. obdobie 1945, č. sp. 90019. Hlásenia o početnom stave osôb, motorových 
vozidiel a koňských poťahov Posádkovej správy Bratislava. 
Šk. č. 125,  53 listov (42 -  94) 
 
343 Žiadosti, účty a náhrada za dodávky pre vojsko 
Účet pohľadávky a evidencia ríšskonemeckého majetku v ČSR pre repatriačné účely, 
č. sp. 91113. Zberný hárok urgencií žiadostí za vecné plnenie, č. sp. 91200. Zoznam 
členov jednotných roľníckych družstiev v okrese Humenné, č. sp. 91258. Preplatenie 
kúpnej ceny za bývalé české baraky, č. sp. 91291. Rozhodnutia o náhrade podľa 
zákona č. 131/1936 Zb. 
Šk. č. 125,  265 listov (95 - 359) 
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344 Finančná agenda 
Oznámenie okresnej sporiteľne o vedení účtu na meno „Vojenský vikariát“.    Šetrenie 
vkladu na meno Posádkové veliteľstvo - zajatecký tábor v Bratislave, Hurbanova 
kasáreň. Uvoľnenie účtu pod názvom „Fond XI - Domobrana“. 
Šk. č. 125,  13 listov (360 - 372) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veliteľstvo 4. oblasti 
 Likvidačná skupina Slovenskej armády a odboja  

- h o s p o d á r - 
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345 Náležitosti gážistov, mužstva, partizánov, zajatých, civilných zamestnancov a 
podpora rodinám nezvestných 
       Prehľad vyplatených peňažných náležitostí gážistom a vymáhanie preplatkov. 
Šk. č. 125,  24 listov (373 - 396) 
 
346 Obranné spravodajstvo 
Hlásenie o vyprázdnení nemeckých obcí v politickom okrese Moravské            
Budejovice. 
Šk. č. 125,  1 listov (397) 
 
347 Pohľadávky na vyúčtovanie 
Zoznam nevyrovnaných pohľadávok po Ministerstve národnej obrany Bratislava do 
31. marca 1945. 
Šk. č. 125,  10 listov (398 - 407) 
 
348 Žiadosti, účty a náhrada za dodávky vojsku 
Účty za dodávky rumunskej armáde drevárskymi a lesnými podnikmi. Účty za 
dodávky útvarom Domobrany drevárskymi a lesnými podnikmi. 
Šk. č. 125,  79 listov (408 - 486) 
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349 Finančná agenda 
Výkazy potreby peňazí na náhradu za vecné plnenie a osobné úkony pre vojsko. Súhrn 
vyplatených zaostalých náležitostí gážistom a mužstvu. Prehľad vyúčtovávaných a 
vyplácaných náležitostí likvidačnou skupinou, č. sp. 1802 Hlásenia o výdavkoch na 
Červenú armádu a Slovenské národné povstanie. Šetrenie vo veci vrátených ríšskych 
mariek z Talianska.  
Úhrada nákladov na stavbu pamätníkov a pomníkov Červenej a československej 
armády, č. sp. 4151. Evidencia vyplatených náležitostí partizánom. 
Šk. č. 125,  67 listov (487 - 553) 
 
350 Letectvo 
Výplata náhrady za mzdu civilným zmluvným zamestnancom v Oblastnom       
leteckom parku 4 Nitra. 
Šk. č. 125,  2 listy (554 - 555) 
 



351 Náklady, výdavky a materiálne zabezpečenie likvidačnej skupiny 
Objednávka pečiatok. Žiadosti o povolenie zaúčtovania peňažných nákladov.  Platby 
na viazané účty. Objednávky tlačív a prác pre likvidačnú skupinu. 
Šk. č. 125,  38 listov (556 - 593) 
 
352 Náležitosti gážistov, mužstva, partizánov, zajatých, civilných zamestnancov a 
podpora rodinám nezvestných 
Výpis z knihy pohľadávok za marec 1945, č. sp. 1490. Žiadosti o vyplatenie     
zaostalých náležitostí, zahraničných peňažných náležitostí, demobilizačných    
príspevkov, partizánskych náležitostí a náležitostí za dobu v nemeckom zajatí. Žiadosť 
o vyplatenie náležitostí po padlom rotníkovi Jozefovi Wohlschlägerovi z Lednického 
Rovného, č. sp. 1497. Náhrada žoldu Františkovi Janákovi za dobu liečenia v zahraničí 
po zranení pri Vyšnom Komárniku, č. sp. 1836. Peňažné náležitosti príslušníkov 2. čs. 
paradesantnej brigády, č. sp. 1882. Vyplatenie   žoldu a funkčného prídavku matke 
hrdinu ZSSR kpt. Jána Nálepku, č. sp. 3713.  Vymáhanie preplatkov na náležitostiach.   
Šk. č. 125,  274 listov (594 - 867), č. sp. 1490 až 1835 
Šk. č. 126,  557 listov (1 - 557),     č. sp. 1836 až 4513 
 
353 Organizačná oblasť 
Prehľad hospodárskych správ s pridelenými útvarmi, č. sp.13 a 83. Zoznam 
telefónnych čísiel Posádkového veliteľstva Bratislava. Rozdeľovník rozkazov zložkám 
4. oblasti. 
Šk. č. 126,  20 listov (558 - 577) 
 
354 Personálna oblasť 
Prepustenie osôb z výnimočnej činnej služby povolaných podľa § 27, Branného 
zákona. Vyžiadanie kancelárskeho personálu pre likvidačnú skupinu. Prihláška ppor. 
pechoty Jiřího Tomáša do česko-slovenskej armády. Návrh na povýšenie voj. Ondreja 
Pavku. Zisťovanie adries a miesta služby vojenských osôb.  
Šk. č. 126,  43 listov (578 - 620) 
 
355 Pohľadávky na vyúčtovanie 
Prevody platieb paušálu, vymáhanie preplatkov a preddavkov, uhradenie spôsobených 
škôd na materiáli eráru a platby na šekové účty. 
Šk. č. 126,  143 listov (621 - 763) 
 
356 Spisová a archívna služba 
Nariadenie veliteľa VII. armádneho zboru na spálenie neplatných spisov. 
Šk. č. 126,  1 list (764) 
 
357 Zdravotná služba 
Žiadosti o úhradu liečebných trov za liečenie vojenských osôb v nemocniciach a 
preplatenie účtov za liečenie. 
Šk. č. 126,  20 listov (765 - 784) 
 
 



358 Žiadosti, účty a náhrada za dodávky pre vojsko 
Účty za dodávky česko-slovenskej armáde od drevárskych a lesných podnikov, č. sp. 
100. Účty za dodávky Červenej armáde od drevárskych a lesných podnikov, č. sp. 
101.Účty za dodávky Slovenskej armáde od drevárskych a lesných podnikov, č. sp. 
102. Odpočet na úhradu účtov, č. sp. 1493. Úhrada účtov za vecné plnenie v dobe 
oslobodzovacích bojov na Slovensku.  
Vymáhanie preplatkov na úhradách za vecné plnenie. Oznámenia o platbách na 
viazané účty. Oznámenie výplat berným správam /daňový úrad/, č. sp. 3995. 
Potvrdenie preplatenia účtu za dodávky obcou Lošonec.  
Prešetrovanie podaných žiadostí o náhradu vojnových škôd, č. sp. 299669. Prevod 
pohľadávok voči štátu, ktoré nemohli byť hospodárskou správou vyrovnané, č. sp. 
294408. 
Šk. č. 126,  226 listov (785 - 1011), č. sp. 100 
Šk. č. 127,  226 listov (1 - 941), č. sp. 101, 102, 1493 až 4460, 299669, 294408 
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359 Finančná agenda 
Súpis účtovných položiek na šekovom účte v Poštovej sporiteľni v Bratislave a 
vyúčtovanie zálohy na nákup koňov pre Slovensko.  
Šk. č. 128,  30 listov (1 - 30) 
 
360 Náležitosti gážistov, mužstva, partizánov, zajatých, civilných zamestnancov a 
podpora rodinám nezvestných 
Zoznam osôb, ktorým bola vyplatená renta za hrdinstvo, číslo 15. Žiadosť o 
jednorazovú peňažnú podporu vdove po rtk. Jánovi Gregorovi z Veľkých Levár,   č. 
sp. 71 8/583. Žiadosti o vyplatenie zaostalých náležitostí, zahraničných peňažných 
náležitostí, demobilizačných príspevkov, partizánskych náležitostí a náležitostí za 
dobu v nemeckom zajatí. Evidencia vyplatených náležitostí za partizánsku činnosť, č. 
sp. 5453, 5696, 5899, 6117, 6375.  
Zoznam zaostalých náležitostí vyplatených útvarmi, č. sp. 5576. Šetrenie          
vyplatenia mzdy civilným zamestnancom vojenskej správy Pešieho pluku 3 vo 
Zvolene, č. sp. 5815.Vyplatenie zaostalých náležitostí za povstanie a zajatie 
v Nemecku, č. sp. 5950, 6253. Podpora Jánovi Paulovičovi z Necpal po nebohom 
synovi padlom na talianskom fronte, č. sp. 272398. 
Šk. č. 128,  271 listov (31 - 301) 
 
361 Organizačná oblasť 
Nariadenie  pre poplach Bratislavskej posádky. 
Šk. č. 128,  4 listy (302 - 305) 
 
362 Súhrnné hlásenia 
Výdavky na Červenú armádu a Slovenské národné povstanie – preplatenie účtov za 
vecné plnenie. 
Šk. č. 128,  36 listov (306 - 341) 
 



363 Udania k náhradám za dodávky pre vojsko 
Udanie a jeho prešetrenie vo Veľkých Ozorovciach. 
Šk. č. 128,  7 listov (342 - 348) 
 
364 Žiadosti, účty a náhrada za dodávky pre vojsko 
Žiadosti Ústredného združenia slovenského priemyslu Bratislava o náhradu za 
dodávky pre vojsko a partizánske jednotky. Zoznam vykonaných platieb za vecné 
plnenie. Smernice pre výplatu záloh na správne záväzky po Slovenskej armáde, č. sp. 
126454, 126938. Vymáhanie preplatku za práce pre Červenú armádu od Miestneho 
národného výboru v Bolerázi, č. sp. 4895, 5449. Vyúčtovanie zálohy na exhumáciu 
príslušníkov Červenej armády v okrese Galanta, číslo 5727.  
Šk. č. 128,  326 listov (349 - 674) 
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365 Náležitosti gážistov, mužstva, partizánov, zajatých, civilných zamestnancov a 
podpora rodinám nezvestných 
Rozdelenie výkonnostných odmien za polrok 1948. Žiadosti o vyplatenie          
zaostalých náležitostí, zahraničných peňažných náležitostí, demobilizačných    
príspevkov, partizánskych náležitostí a náležitostí za dobu v nemeckom zajatí.    
Pátranie po pozostalých po des. Ondrejovi Migovi – Helovi, ktorý v skupine „Kriváň“ 
padol v boji proti Nemcom, č. sp. 6633.  
Poukázanie partizánskych žoldov po Jozefovi a Ľudevítovi Novorkovi z Bratislavy – 
č. sp. 6654, po Ladislavovi Michalovi z Vranova – č. sp. 6674, otcom nebohých.  
Poukázanie zaostalých partizánskych žoldov zákonitým dedičom. Evidencia 
vyplatených náležitostí za partizánsku činnosť, č. sp. 6750, 6851, 7671, 7693, 7799, 
Úprava služobných príjmov por. Eugena Kikuša a spol..  
Prevod pohľadávok voči štátu, ktoré nemohli byť hospodárskou správou vyrovnané, č. 
sp. 60363. 
Šk. č. 128,  160 listov (675 - 834) 
 
366 Pohľadávky na vyúčtovanie 
Preúčtovanie pohľadávok eráru. Výkaz pohľadávok, ktoré boli zapísané do evidencie 
v knihe pohľadávok. Výkaz splátok na úhradu pohľadávok. Prehľad nevyrovnaných 
depozitov v útvaroch Slovenskej armády ku dňu oslobodenia. Vyúčtovanie 
pohľadávok Českomoravskými strojárňami Praha. 
Šk. č. 129,  107 listov (1 - 107) 
 
367 Remontná služba 
Pohľadávky eráru vzniknuté v 2. technickej divízii v Taliansku stratou vojenských 
koní podľa priloženého zoznamu.  
Šk. č. 129,  8 listov (108 - 115) 
 
 
 
  



368 Súhrnné hlásenia 
Výdavky na Červenú armádu a Slovenské národné povstanie – preplatenie účtov za 
vecné plnenie. 
Šk. č. 129,  19 listov (116 - 134) 
 
369 Žiadosti, účty a náhrada za dodávky pre vojsko 
Vymáhanie preplatkov náhrady za vecné plnenie pre Červenú armádu podľa 
priloženého zoznamu. 
Šk. č. 129,  2 listy (135 - 136) 
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370 Náležitosti gážistov, mužstva, partizánov, zajatých, civilných zamestnancov a 
podpora rodinám nezvestných 
Peniaze ponechané k dispozícii Veliteľa 4. oblasti, ktoré nepatria do štátnych peňazí a 
sú vedené na účtoch s názvom „Fond“.  
Šk. č. 129,  7 listov (137 - 143) 
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371 Organizačná oblasť 
Obežník k vyplňovaniu pracovných výkazov, služobným cestám, pracovným plánom a 
vnútornému poriadku. Podriadenie likvidačnej skupiny Veliteľstvu 2. vojenského 
okruhu so sídlom v Trenčíne, č. sp. 79004.  
Pripomienky k  pomerom vo Vojenskom útvare 4949 Bratislava a hlásenie  k nim.  
Šk. č. 129,  5 listov (144 - 148) 
 
372 Pohľadávky na vyúčtovanie 
Vyúčtovanie poľnej pokladnice gen. Vojtechom Danielovičom a prehľad účtovného 
zastúpenia hospodárskych správ a poľných hospodárskych správ Slovenskej armády, 
č. sp. 91263. 
Šk. č. 129,  29 listov (149 - 177) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Veliteľstvo 4. oblasti 

Československá oblastná intendančná skupina 
Zisťovacia a zaisťovacia skupina Galanta a Šaľa 

 
Rok    1 9 4 5 
 
373 Zisťovacia a zaisťovacia komisia 
Hlásenie o zaistení mlynov jednotkami Červenej armády. Výpisy z evidencie    zásob 
poľnohospodárskych produktov a dobytka okresu Galanta. Výpis z  evidencie 
podnikov. Výkaz množstva produktov a dobytka zabraného Červenou armádou. 
Evidencia podnikov v okrese Šaľa. Povinný predaj hovädzieho jatočného dobytka. 
Dodávka potravín pre Československú odsunovú nemocnicu v  Ružomberku. 
Šk. č. 129,  44 listov (178 - 221) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veliteľstvo 4. oblasti 
 Likvidačné oddelenie Slovenskej armády a odboja  

- d o d a t k y - 
 
 
 
Rok    1 9 4 4 - 1 9 5 0 
 
374 Zahraničné pohľadávky po Slovenskej armáde 
Prihlásenie pohľadávok voči firmám sídliacim v západných okupačných pásmach 
Nemecka. 
Šk. č. 129,  202 listov (222 - 423) 
 
Rok    1 9 4 7 - 1 9 4 8 
 
375 Pohľadávky na vyúčtovanie 
Prevody pohľadávok za škody spôsobené vojenskej správe na materiáli a peniazoch 
podľa rozdelenia: 

- automobilové vojsko, 
- delostrelectvo, 
- letectvo, 
- vojenské nemocnice, 
- pechota, 
- spojovacie učilisko, 
- tankové vojsko, 
- vojenské ústavy pre choroby nervové a zdravotné sklady, 
- veliteľstvá, 
- ženijné vojsko. 

Šk. č. 129,  451 listov (424 - 874) 
 
Rok    1 9 4 9 
 
376 Organizačná oblasť 
Likvidácia niektorých intendančných skladov a s tým spojené zmeny k 1. októbru 
1949. 
Šk. č. 129,  2 listy (875 - 876) 
 
Rok    1 9 4 5 - 1946 
 
377 Likvidácia hospodárskych správ Slovenskej armády 
Smernice pre likvidáciu hospodárskych a technických správ Slovenskej armády.  
Likvidácia Letiskového pluku v Piešťanoch.  
Likvidácia hospodárskych a technických správ Slovenskej armády a povstania.  
 



 
Účtovné doklady VII. pracovného zboru Slovenskej armády. Prevody pohľadávok 
eráru z doby Slovenskej republiky. Likvidácia Slovenskej jednotky „Yperit“, č. sp. 
3586. 
Šk. č. 130,  445 listov (1 - 445) 
 
378 Likvidácia peňažného a materiálového hospodárstva vojenských správ budov 
Slovenskej armády 
Likvidácia peňažného a materiálneho hospodárstva vo vojenských správach budov 
Slovenskej armády. Zápisnice o stratách, zničení a zabraní vnútorného zariadenia 
nemeckými a maďarskými okupačnými vojskami v dobe Slovenského národného 
povstania. 
Šk. č.  130,  368 listy (446 - 813) 
 

Rok    1 9 3 9 - 1 9 5 0 
 
379 Smernice, nariadenia a pokyny 
Náležitosti poľné a platové v rokoch 1939 až 1945. Organizácia, právomoc a 
pôsobnosť intendancie Veliteľstva vzdušných zbraní od 6. mája 1944.  
Zoznam dôstojníkov z  povolania a dôstojníkov v zálohe, ktorí podľa rozhodnutia SS-
Hauptamtu v Berlíne boli prijatí do nemeckej brannej moci Waffen-SS, číslo 4606.  
Prehľad nevyrovnaných pohľadávok eráru ku koncu roka 1943. Platenie účtov za 
elektrický prúd spotrebovaný pri prechodnom ubytovaní vojska v zariadeniach 
zabratých podľa zákona 131/1936 Zbierky zákovnov a nariadení /Zákon o obrane 
štátu/. 
Zriadenie „Vojenského dopravného veliteľstva“ z 1. marca 1945. Náležitosti  
civilných zamestnancov vojenskej správy. Rozkaz veliteľa 1. česko-slovenskej armády 
na Slovensku o odmene za zničenie nepriateľských tankov, pancierových automobilov,  
pancierového vlaku a lietadiel.  
Rozkaz veliteľa 4. oblasti na preloženie do zálohy dôstojníkov prijatých do česko-
slovenskej armády. Pokyny Ministerstva financií na preplatenie účtov za dodávky 
vojenskej správe, č. sp. 2532, 20472, 10131, 101239, 102082, 284386, 126938.  
Smernice pre likvidáciu náležitostí a nevyplatených služobných požitkov, č. sp. 8677, 
20405, 22142, 40161, 81446. Usporiadanie platových pomerov niektorých vojenských 
osôb na Slovensku, č. sp. 40797.  
Platby v nových platidlách po 14. februári 1946, č. sp. 24661.  
Likvidácia účtov za dodávky a práce zadané nemeckou brannou mocou, č. sp. 32817.  
Náhrady výdavkov na sťahovanie, č. sp. 43038, 90053. Oznamovanie záloh na 
vojnové škody podľa nariadenia č. 130/1945 Slovenskej národnej rady, č. sp. 55025.  
Likvidácia administratívnych záväzkov po Slovenskej republike, č. sp. 60104, 298635, 
126021, 126454, 166452, 35723 a 100826.  
Reorganizácia účtovnej služby vo Vojenských lesoch a majetkoch a v tla-čiarňach 
ministerstva národnej obrany, č. sp. 61505.  
 
Exhumácia amerických štátnych príslušníkov na Slovensku, č. sp. 79131.       
Preplácanie náhrad za ubytovanie jednotiek spojeneckých armád, č. sp. 101188. 



Náležitosti rodín po nezvestných vojakoch, č. sp. 323581.  
Kurzový lístok z 3. februára 1947. Náhrada liečebných nákladov civilným       
nemocniciam  za zranených v oslobodzovacích bojoch, č. sp. 17353.  
Náprava krívd príslušníkom Slovenskej armády, č. sp. 28998. Dodatočná výplata 
vianočnej výpomoci štátnym zamestnancom Slovenskej republiky. Liečebné výdavky 
za príslušníkov Hlinkovej gardy a Domobrany, číslo 126809.  
Výpis z predpisu II-II-4, č. sp. 266187. Činnosť komisií zriadených pri okresných 
národných výboroch podľa §155, zákona 131/1936 Zb. na obranu štátu,   č. sp. 279. 
Uplatňovanie náhrady osobami rasovo prenasledovanými za odňaté šperky a cennosti, 
č. sp. 6646.  
Smernice vo veci cien za odobraté motorové vozidlá podľa zákona číslo 131/1936 Zb., 
č. sp. 13845. Vymáhanie pohľadávok po slovenskej vojenskej správe, č. sp. 68607. 
Šk. č.  131,  312 listov (1 - 312) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menný register                                                             
 
Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Adam Václav pplk. zdrav. MUDr. 72 
Adamek Kamil  voj. 160  
Adami Ján  voj. 172 
Adamovský Július mjr. pech. 83 
Albrecht  Jozef  škpt. pech. 117 
Andrášek Anton  voj. 248 
Andreji Anton - 267 
Andrejkovič Violand pplk. duch. 83 
Antal Antonín  ppor. zdrav. MUDr. 263 
Arkadij banderovec 34 
Böhmer Leopold pplk. del. 80 
Baberčík Ján  - 334 
Babinský - 118 
Bača Ján  slob. 160  
Badík Ernest  škpt. del. 117 
Bado Vojtech  voj. 172 
Baláž Alojz  voj. 172 
Baláž Emil  ppor. pech. 117 
Baláž Ján  kpt. 126 
Balco Ján  šrtm.  117 
Balco Jozef voj. 74 
Bálint Peter  - 194 
Baran Juraj  voj. 160  
Baranovič Milan čat. 90 
Barič František  kpt. 204 
Barna Ján  voj. 192 
Barta Peter  práp. stav. 117 
Barták Ján  ppor. hosp. 206 
Bartko Vladimír  voj. 248 
Bartošek Bedřich  voj. 177 
Bauer Vlastimil  kpt. tank. 105 
Bederka Štefan  voj. 192 
Bednár Gondol Ondrej  kpt. 206 
Bednarík Karol  šrtm.  117 
Bédy Lukáč  voj. prac. sl. 290 
Bel Július  škpt. tank. 90 
Belušský František  - 251  
Benc Ján  o.z. 340 
Benčík Michal  voj.  177 
Bendík Vladimír  škpt. 117 
Benický Štefan  mjr. pech. 90 
Benková Mária  - 327 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Beňo Ladislav  npor. 117 
Beňo Martin  slob. 201  
Beňušová Mária  - 251  
Beránek Štefan  kpt. hosp. 206 
Berith Július  - 248 
Bernát Ján  voj.  172 
Bešťák Jaroslav  škpt. 72, 204 
Betka Pavol  škpt. 301 
Bezák  Mikuláš škpt. tech. 83 
Bilka - 118 
Bindzár Ladislav  kpt. 323 
Birčák Rudolf  voj. 156 
Bittara Jozef  rtm. 160 
Bláha František mjr. pech. 90 
Blaheta František  por. 206 
Blaho Pavel  ppor. hosp. 206 
Blahút Rudolf  por. hosp. Ing. 270 
Blaško Milan  - 247 
Blažek Oldřich mjr. žen.   72 
Bočkay Jozef  voj. 160  
Boháčik Ján šrtm. pech. 83 
Boháčik Jozef  por. 117 
Boho František  rtm. hud. 245  
Bohumil Marek  des. 201  
Bohúň Dezider  npor. del. 83, 90, 117 
Bohunický Ján  škpt. 207 
Bollo Ján  voj. 160 
Borik Kornel  práp. hosp. 206 
Borik Štefan  škpt. pech. 90 
Bošík Andrej  - 311 
Boško Ondrej  voj. 160  
Brdo Štefan  voj. 160  
Brezány Koloman Ladislav plk. gšt. 83, 90, 117 
Brichta Ľudovít  voj. 172 
Brožek Ján  plk. 206 
Brzáč Ondrej škpt. pech. 83 
Budaj Leopold  por. tech. 204 
Buchel Július  por. hosp. 280 
Bulko Anton  rtm. pech . 117 
Bureš Filip  des. 192 
Burkyt Jozef  voj. 192 
Burlak banderovec 113 
Butko Vladislav  voj. 192 
Bystriansky Mikuláš  - 322 
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Cibuľka Zoltán  kpt. 118, 206 
Cimra Jozef  čat. ašp. 160  
Ciprich Antonín  plk. gšt. 90 
Cmarko Peter  voj. 144 
Coufal Jozef  slob. ašp. 172 
Čatloš Jozef  - 293 
Čech Ján  voj. 160  
Čepička Alexej  JUDr., minister 202 
Černický Bedřich kpt. del. 72 
Černický Michal  slob. 160  
Červeňanský Jozef  slob. 160  
Čibenka František šrtm.  83 
Čillík  škpt. 206 
Čillík Ignác  - 270 
Čížek Jindřich mjr. pech.  83 
Čmarada Ján  - 322 
Čomora František mjr. pech. 83 
Čonka Ľudovít  voj. 172 
Čuriak Pavol  des. 269 
Danielik František  čat. 156  
Danielovič Vojtech  gen. int. 105, 117, 231, 372 
Daniš Eduard por. hosp. 83 
Daniš Peter  por. hosp. 117 
Daniža Jozef  voj. 126  
Daxner Vlado  pplk. pech. Dr. 90 
Demovič Štefan  - 320 
Denis Ján  por. aut. 117 
Derfinák Július - 113 
Dobiáš Štefan  slob. 269 
Dobrovodský Štefan  práp. 117 
Donoval Jozef  ppor. tech. 207  
Dostalík Anton  voj. 160  
Dostalík Viktor  pplk. spoj. 94 
Dráfi Pavel voj. 60 
Drahovzal Oldřich  por. 126  
Drobný František  - 324 
Drobný Ľudovít  škpt. tech. 117, 206 
Dubovský Otto  ppor. 330 
Dufala Jozef  - 320 
Ďulík Jozef -  90 
Ďurana Leopold škpt. tank. 83 
Ďurčo Ján  voj. 160   
Ďurnek Marcel slob.  60 
Dušek Miroslav  por. 204 
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Dvořák Václav  plk. gšt. 90 
Egri Ladislav  - 194 
Engler Sámuel pplk. 83 
Eröš Imrich  kpt. spoj. 105 
Fabian Viktor npor. pech. 90 
Fábik Michal  - 194 
Fabuš Kamil npor. pech. 90 
Fako Augustín  - 292 
Farbák Ján  kpt. spoj. 207  
Farkaš Ctibor  škpt. pech. 117 
Fatula Karol  o.z. 340 
Fedorčík Michal  npor. 206 
Ferienčík Ján  des. 172 
Fiam Ján  mjr. žen. 72, 206 
Fľaška Július  voj. 267 
Flipu  gen.  93 
Fondrk Ján  voj. 192 
Fonfer Ján  voj. 192 
Fox Karol  šrtm. 118 
Franko Ján  škpt. pech. 83, 105 
Fraňo Anton rtm. zbroj.  83 
Fridecký  - 118 
Frtus Ján mjr. del. 90 
Fuňák Jozef  slob. 160  
Gajan Juraj práp. tank. 90 
Gajdušek Jaroslav  voj. 172 
Gálik Ľudovít škpt. 90 
Galko Anton  ppor. kanc. 206 
Galšnajder Ľudevít  voj. 192 
Galuščák Ondrej  - 284 
Gaš Imrich kpt. 83 
Gašpar Gustav  rtm. kanc. 117, 206 
Gašparovič Peter  mjr. 204 
Gavenda Rudolf  voj. 172 
Gavula Juraj  kpt. hosp. 206 
Gejza Ivan  - 327 
Gembala Jozef  plk. rem. 290 
Gesteš Ladislav  škpt. gšt.  90 
Gilán Pavol  - 327 
Gindl Ladislav  kpt. pech. 206 
Golian Ján gen. 93  
Gonda Štefan  škpt. del. 117 
Goruška Ján  čat. 281 
Gregor Ján  rtk. 360 
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Gregor Július  škpt. let. 90 
Gregorka František -  83 
Greguš Blažej  npor. 206 
Grman Ernest  ppor. 204 
Grman Štefan  voj. 160  
Groman František  - 206  
Gruň Ľudovít  kpt. del. 117 
Guba Jozef  - 267 
Gvoth Juraj  npor. pech. 126  
Hacala Andrej  - 251  
Hadrava Ján  voj. 251 
Hagan Jozef  šrtm. 117 
Hajdin Jozef - 244 
Halák Ondrej  pplk. zdrav. MUDr. 206 
Hampel Jozef  por. 117 
Hanák František  voj. 160  
Hanus František  škpt. let. 117 
Hanuska Matúš  - 245  
Hanzalík Ján  - 320 
Harlender Zigmund  plk. 204 
Harmady Jozef  čat. 292 
Hasárová Margita  - 241 
Hasík Karol  voj. 248 
Haško Juraj  voj.  133 
Haťapka Andrej  škpt.  83, 105, 106 
Havlíček Július  voj. 172 
Havránek Antonín  por. žen. 117 
Henzély Jozef  npor. del. 290 
Herda Zdenek  mjr. zdrav. MUDr. 207  
Hladký Ján  - 300 
Hlávek Michal  voj. 160  
Hlinka Ján  voj. 160  
Hoffer Ladislav - 327 
Holický Bohuslav  kpt. pech. 117 
Holička Gustáv  rtm. hudob. 270 
Hološi Jozef  - 285 
Hora Ján  škpt. pech. 90 
Hora Karel  mjr. pech. 105 
Horák Vladimír  plk. dopl. 90 
Horáková Milada   - 206 
Horňáček Ľudovít  šrtm. hosp. 117 
Horňák Gregor  - 248 
Horský Štefan  plk. pech. 117 
Hotovčin Juraj  voj. 156  
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Hotový Viliam  - 322 
Hôrka Alfonz  škpt. del. 90 
Hradil Stanislav  kpt. pech.  207  
Hrazdil Zdeněk  voj. 182  
Hreha Ivan  voj. 323 
Hric Jozef  čat. 241 
Hrnčiar Anton  voj. 160  
Hromada Jozef rtm. hosp. 83, 117 
Hrbek Václav  plk. žen. Ing. 90 
Hrdlička Jozef škpt. pech. 34  
Hruška Jozef  voj. 192 
Hruška Viktor slob.  60 
Hübner Viliam  MUDr. 311 
Hudec Ján  mjr. pech. 206 
Hudec Ján  škpt. del. 90, 206 
Hudok Štefan - 106 
Hulka Anton  des.  172 
Humay Štefan  kpt. gšt. 292 
Hupka Barnabáš  - 329 
Hurban J. M. - 119, 126  
Hurtaj Ján šrtm. žen. 83 
Húščava Jozef  - 334 
Hviezdoslav P. O. - 119 
Chamko Vladislav  npor. pech. 267 
Charvát J. V.  - 285 
Chovanec Štefan  škpt. 117 
Chrenko Ján práp. hosp. 83 
Chrenko Viktor  rtm. aut. 117 
Chromek Jozef mjr. pech. 83 
Chytráček Jozef des. ašp. MUDr.  239 
Ilečko Ľudovít  npor. del. 207  
Ištvan Ondrej  šrtm. 118 
Ivan Juraj šrtm. 72 
Jacko Štefan  voj. 172 
Jágri Juraj  voj. 251 
Jalča  kpt. 326 
Jamrich Pavol mjr. NB  34 
Janák František  - 352 
Jančár Jozef šrtm. žen. 83 
Jančár Jozef šrtm. žen. 83 
Jančo Jozef  slob. 160  
Jančovič Ján  - 301 
Janeček František  voj. 192 
Janek Ján  voj. 290 
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Janiga Dezider  obč. zam. 126  
Janku Jozef  ppor. 144 
Janovec Jozef  voj. 187 
Janoviak Ignác  -  74, 77 
Jantoš Jozef  por. 206 
Jaššo Emil  rtm. del. 117 
Jeremiáš Jozef  škpt. tech. 206 
Ješko František  - 320 
Ješko Michal  por. hosp. 206 
Judt Ján npor. tech. 83 
Juhás Jozef  - 194 
Junas  pplk. int. 204 
Junek Karol  por. 206 
Jurík Peter  npor. del. 121 
Jurkovič Jozef  ppor. kanc. 206 
Kacera Vladimír rtm. del. 83 
Kačka Peter  slob. 251 
Kadera Ondrej voj. 60 
Kádera Vojtech  ppor. 204 
Kajer Emil pplk. del. 83 
Kalaš František voj. 88 
Kalaš Ján  slob. 251 
Kallo Ján  škpt. del. 117 
Kamenský Pavol  ppor. 121 
Kamir Bohumír škpt. pech. 83 
Kanda Ondrej  slob. 176 
Kapičák Jozef  voj. 160  
Kaplač Jozef  por. pech. 105 
Kapusta Ondrej  voj.  160  
Karaba Jozef  ppor. 207  
Károly Mikuláš por. pech. 88 
Károly por.  27 
Károlyi  gróf 254 
Kemka Ernest Igor kpt. pech. 83 
Keresteš Tibor  voj. 160 
Kikuš Eugen  por. 365 
Kleiner Ladislav  - 322 
Klenovský Vlastimil  voj. 180 
Kleškeň Ján  kpt. aut. 117 
Klúčik Štefan  voj. 172 
Kľučka Rudolf  - 336 
Kmeť Ján  zást. z pov. 269 
Kmicikievič Jaroslav  pplk. pech. 90 
Knezek Adolf  voj. 160  
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Kňažinský Ján  voj. 192 
Kočí Vladimír  škpt. del. 90 
Koka Alojz  - 320 
Kolenčík Ján  voj. 160  
Kolník Rudolf  škpt. del. 206 
Kompiš Jozef  čtk. 271 
Korbuľak Michal  voj. 192 
Korenačka Albín  voj. 201  
Korenko Ján  plk. pech. 206 
Kořalník Vlastimil  voj. 180 
Konček Július - 175 
Končirová Jozefína  - 314 
Konečný František  voj. ašp. MUDr. 192 
Kopták Viktor  práp. hosp. 320 
Kosmel Jozef  voj. 192 
Kosorinský Juraj  mjr. int. 206 
Kostolný Karol  škpt. 117 
Košek Jozef  čat. 160  
Košš František  voj. 160  
Kotrba Anton  voj. 192 
Kováč /Baláž/ Michal  rtm. tech. 117 
Kováčik Alojz  voj. 160  
Kováčik Július  škpt. 206 
Kozáková Anna  - 201 
Krahulec Vincent  voj. 198 
Krajčík Demeter  voj. 160 
Krajčík Štefan  kpt. hosp. 315 
Krajčovič Juraj  kpt. Ing. 330 
Králiček Karol  mjr. spoj. 117 
Králik Alojz  škpt. pech. 117 
Králik Ján voj. 160  
Krasnohorský Ladislav škpt. del.  80 
Kraus Jozef  por. pech. 206 
Kreheľ Bartolomej kpt. pech.  6 
Kresák Svetozár -  83 
Kríva Antonín škpt. 83 
Krizovenský Jozef  voj. 106 
Križan Rudolf  npor. NB 117 
Križko Ľudovít  mjr. del. 117 
Krnáč Ján  plk. gšt. 90 
Kročák Ján  voj. 192 
Krt Filip  npor. pech. 271 
Krupa Zdenko  slob. ašp. 137 
Kružík Bohuslav  plk. žen. Ing. 207  
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Křísch Hugo  škpt. pech. 117 
Kříž Zdeněk  voj. 192 
Křížek Jiří voj. 206 
Kubíček Alfréd kpt. pech. 72 
Kubis Ján  voj. 160 
Kubo Ľudevít  škpt. 270 
Kučera Martin  pplk. pech. 206 
Kučera Miloslav  slob. 160  
Kučera Vilibald  por. pech. 206 
Kudry Ján  ppor. 206 
Kukorelli Ľudovít  mjr. let. 278, 280, 290 
Kukučka Ján  - 334 
Kuna Pavol brig. gen. 34 
Kunovan Pavel  - 298 
Kuric Štefan šrtm. 117 
Kušnír Ján  mjr. zdrav. MUDr. 206 
Kuzma Ondrej  - 194 
Kuzma Rudolf  - 245  
Kysucký Arnošt práp. 117 
Laboň Michal  voj. 192 
Ladislav Sýkora - 90 
Lajčiak Vladimír  npor. del. 206 
Lakata Jozef  voj. 192 
Lašan Ondrej  slob. 160  
Latner František  voj. 248 
Lauko des. 28 
Lednický Anton pplk. duch. 82, 83 
Legény Pavol  voj. 160  
Lehotský Ján škpt. zbroj. 83 
Lenorák Alexander  čat. 160  
Lettrich Július  kpt. del. 105 
Lieskovský Michal  - 326 
Lichner Oskar  plk. dopl. 117 
Lichý Ján  kpt. spoj. 206 
Lipčák Ján - 290 
Lipový Ján  mjr. 118 
Lipták František ppor. aut. 83 
Lisák Vasil  voj. 192 
Lisý Vojtech  npor. 204 
Liščiak Ján  voj. 160  
Liška Tomáš  škpt. int. 275 
Lomský Bohumír plk. gšt. 34 
Londýnová Margita  kanc. pom. 331 
Lörinc Štefan  rím.-kat.farár 336 
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Lučanovský Štefan čat. 83 
Lučanský Jozef  slob. 245  
Lukáč Ján  kpt. 206 
Lukáč Pavel  ppor. 206 
Lukniš Ján  voj. 201 
Macák Juraj -  82 
Maďorán Juraj  por. del. 118 
Magdolen Štefan - 329 
Maixner Edmund pplk. pech. 83 
Majer Ján  škpt. 206 
Majerčík Július  npor. del. 117 
Majtner Jozef  voj. 201  
Makovník Pavol kpt. pech. 83 
Malár Augustín gen.  18 
Malár Ján  plk. tank. 207  
Malár Ján  pplk. jazd.  295 
Mandl Hugo  - 329 
Mandl Dr.  34 
Marcinka Gejza mjr. pech. 83 
Marcinko Zoltán  mjr. pech. 90 
Marinčák Ľudovít  kpt. pech. 207 
Markančuk Jozef mjr. gšt. 83 
Marko Ján  kpt. 338  
Marko Jozef  brig. gen. 31, 330 
Markovič Ivan  Dr.  164 
Markus Mikuláš  brig. gen. 161, 251 
Maros Peter banderovec  34 
Martínek Břetislav  škpt. pech. 90 
Martinka Anton šrtm. stav. 83 
Masár Ján  - 316 
Masarik Jozef  voj. 117 
Masík Karol  škpt. 281 
Masný  pplk. 206 
Matoušek Jaroslav  ppor. 121 
Matúš Hlina  voj. 172 
Matúš Ľudevít  kpt. pech. 111 
Matúšek Augustín  kpt. žen. 207  
Matúšek Jan  mjr. žen. 83, 102 
Matúška Július  des. 269 
Matýsek Emanuel  slob. ašp. 192 
Maxián Ján pplk. pech. 83 
Mazáň Imrich  voj. 172 
Mazur František  kpt. del. 207  
Melichárek Severín  des.  192 



 
Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Mender Jozef kpt. 83 
Menšík František  J. škpt. 83 
Mergeščík Juraj  čtk. 288 
Merko Štefan slob.  60 
Mesároš Ferdinad  - 290 
Mesároš Štefan  voj. prac. sl. 290 
Mesík Jozef Karol škpt. 313 
Mezihorák Rostislav  voj. 160  
Mičušík Emil  kpt. del. 105 
Mierny Pristač Jozef  čat. z pov.  207  
Migo Helo Ondrej  des. 365 
Michal Ladislav  - 365 
Michalisová Mária - 206 
Michúc  Michal  des. 168 
Miklošík Július  rtm. žen. 160  
Miklovič Michal  slob. 160  
Mikulášek Jozef  - 298, 301 
Milanský Vojtech  rtm. 290 
Milkovič Michal slob. 83 
Miškey Dezider  por. pech. 144 
Miškey Dezider npor. pech. 60 
Mitaš Eduard  škpt. del. 105 
Mituchová Veronika  - 251 
Močko Ondrej škpt. aut. 83 
Molnár Ján  plk. tank 90 
Molnár Karol  škpt. pech. 126 
Molnár Štefan  - 194 
Mráz Ján  mjr. 204 
Mrník Anton  rtm. evid. 117 
Mudroch Pavol  škpt. pech. 290 
Murgaš Štefan  pplk. 204 
Musil Karol  škpt. 204 
Muška Ján  šrtm. spoj. 117 
Nálepka Ján  kpt. 93, 290, 352 
Naňák Alojz  škpt. 204 
Nápravník Jaroslav des.  60 
Navrátil Eduard  kpt. dopl. 117 
Nemček Linus  civ. zam. 206 
Nemčík Ján voj. 160  
Nemčok Ján  kpt. hosp. 266, 269 
Neth Zdeněk  pplk. žel. 206 
Noge Július  škpt. pech. 90 
Nosál Daniel  voj. 172 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Nosek František  ppor. 126  
Nosko Štefan  škpt. pech.  90 
Novák Ján  mjr. pech. 207  
Novák Ján  voj. 251  
Novák Jozef  plk. žen. 167 
Novák Oldřich  voj. 247  
Novikov Peter  soldat (voj.) 160  
Novorka Jozef  - 365  
Novorka Ľudevít  - 365 
Nyitray Jozef škpt. hosp. 83, 105 
Obložinský Štefan  - 251 
Obuch Ladislav - 176 
Ocvirk Ľudevít  voj. 160  
Ochotnický Jozef  por. stav. 117 
Ondriš Florián  npor. pech. 90 
Ondrovič Štefan  por. kanc. súd. sl. 292 
Oravec Augustín  škpt. del. 117 
Oravec Tomáš  - 311  
Oríšek Štefan  - 327 
Orlický Šimon  kpt. pech. 90 
Orlík Ondrej  škpt. pech. 207  
Ostatník Cyril  ppor. 204, 206 
Ostertág Štefan  - 245  
Otáhal Jiří  voj. Ing. 206 
Ozimanič Juraj  voj. 192 
Páleník Ján  por. tech. 204 
Palkech Ján  práp. 207 
Palmon Emil  voj. 192 
Palsa škpt. 89 
Pánek Jozef  slob. 192 
Papšo Miroslav  voj. 160  
Pastucha Pavel  voj. 156  
Pataki Ján  - 194 
Paulíny V. - 93 
Paulovič Ján  - 360 
Pavel Vladimír  voj. 201  
Pavelčík Pavel  šrtm. hosp. 117 
Pavko Ondrej  voj. 354 
Pavlacký Bedřich  slob. 192 
Pavlík František  škpt. 204 
Pavlík Václav des.  60 
Pavlovič Jozef  voj. 156  
Perko Emil brig. gen.  34 
Pernička Július  plk. vet. MVDr. 117 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Pešek Josef voj. 160  
Pethö Vladimír  slob. 172 
Pisk František  mjr. pech. 207  
Pitschek  voj. 245 
Pius Tichý  slob. 192 
Pivko Boris  mjr. 204 
Pivoňka Ján  npor. del. 206 
Pjatko Martin  - 245, 251  
Platts-Mills John  - 179 
Plintovič Dušan por. pech. 83 
Plozsek Karol  - 329 
Podhorský Adam  práp. del. 206 
Polák František  mjr. 117 
Poljak Ján  voj. 156  
Polka Valentín  voj. 201  
Polkoráb František  voj. 172 
Polóni Karol  škpt. pech. 117 
Polóni Pavol  slob. 182 
Pomykal Pavel  voj. 156  
Popovič Ivan škpt. pech. 90 
Pribula Jozef  npor. 117 
Procházka J.  gen. Dr. 179 
Procházka Štefan npor. pech. 83, 90 
Prokop Vladimír  voj. 172 
Proschinger Karol   kpt. žen. 90 
Přikryl Ladislav  des. 156  
Pšenička Arnošt škpt. 89 
Pulkrábek Karel škpt. del. 72 
Pupák Rudolf  por. žen.  239 
Pur Vladimír  voj. MUDr. 192 
Pustajovský Karol  kpt. kanc. 206 
Puziak Juraj  práp. 207  
Rác Ernest por. zdrav. 83 
Rác František  voj. 160  
Račica Juraj  mjr. int. 206 
Rajniak Daniel  - 329 
Rakús Anton npor. 83 
Rege Vojtech Ing. škpt. žen. 90 
Remenár Rudolf  voj. 117 
Repavý Mikuláš voj. 88 
Repčík Ján  - 247 
Riapoš Ján  voj. 160  
Riecky Anton  por. žen. 105 
Riečan Ján npor. dopl. 83 
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Riedl Vojtech škpt. pech. 83, 117 
Ritnošík Jozef voj. 88, 90 
Rohačík Juraj  kpt. tank. 90 
Rojan Ladislav škpt. pech. 83, 204 
Rojko Daniel  - 245  
Rolko Klement voj. 177 
Rosental Rival Tibor mjr. zdrav. MUDr. 72 
Roškanin Peter  kpt. tech. 118 
Roubal Jakub škpt. pech. 72 
Ruda Alexander  škpt.  117 
Rutár Jozef  - 194 
Ruža Michal  por. stav. 117 
Růžička Miloslav  voj. 192 
Rýdzi Ján  kanc. of. 269, 280 
Sabo Ladislav rtm. spoj. 83 
Samo Tibor  škpt. 206 
Sčúr Ján  npor. 117 
Sedlický Jozef  kpt. žen. 117 
Seman Jozef npor. pech. 83 
Semerák Jozef  voj. 251 
Schmidt Juraj  npor. 204 
Schmidt Juraj mjr. dopl. 83 
Schmidt Vladimír  škpt. aut. 117 
Schultz Karol  mjr. aut. 117 
Schwarc Jozef rtn. 90 
Sisko Ján voj. 90 
Sisko Ondrej voj. 90 
Sitarik Anton  ppor. kanc. 206 
Sivák Štefan por. duch. 83, 117 
Skalák - 90 
Slezunov plk. 31 
Slivka Ondrej des. ašp. 88, 172 
Slosiarik Ján  por. del. 290 
Slovák Silvester  - 251 
Sochor Ján  ppor. 207  
Sokol  Dr. 282 
Sokol Jozef  škpt. pech. 90 
Sokolovský - 118 
Soldát Ladislav npor. del. 206 
Spišiak Ernest pplk. del. 80, 206 
Stachovič Jozef  voj. 172 
Stalin J. V. maršal 179, 189 
Stančík Ján Mária  - 206 
Stanek Alexander  škpt. žen. 90 
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Stanko Ján rtm. aut. 83, 117 
Stankoviansky František  voj. 278 
Staríček Anton  voj. 192 
Starinský Dr. 34 
Steinbach Jozef  kpt. del. 117 
Stejskal Jan kpt. pech. 83 
Straka František  - 298 
Stredák František  ppor. 160  
Stredák František por. 83 
Stríhovský Jozef  - 206 
Súča Gašpar  - 194 
Sulo Ján por. 83 
Svačina Erich Július  voj. 187 
Svačinka Oldřich škpt. del. 83 
Svinčiak Ján  por. SNB 121 
Svoboda Ludvík  arm. gen. 149 
Sýkora Bartolomej  des. 160  
Sýkora Bohumír mjr. dopl. 90 
Sýkora František  Dr. 329 
Sýkora Gejza  voj. 160  
Sýkora Ladislav  škpt. 206 
Sýkora Ľudovít Pavol  pplk. 118 
Sýkora Štefan - 334 
Szabo Ján  tvr. (tvorník) 341 
Szabo Pavol - 194 
Šála Oldřich  des. 201  
Šatan Klaudius  - 300 
Šatara Jozef  voj. 160  
Šebák Vasil  voj. 201  
Šebek Štefan  des. 160  
Šeliga Ján  voj. 172 
Šešulka Karol  voj. 160  
Ševcech Štefan  kpt. pech. 90, 117 
Šíma Karol  plk. 204 
Šíma Karol pplk. del. 83 
Šimko Štefan mjr. gšt. 83 
Šimkovič Ladislav  rtm. 160  
Šindler Boleslav  škpt. tech. 206 
Šípek Jozef  - 251 
Šipkovský Ján  voj. 248 
Šipoš Štefan  škpt. 206 
Šiška Jozef  por. hosp. 292 
Škoda Emil  voj. 160  
Školár Štefan  voj. 172 
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Škovrog Jozef  - 320 
Škrabák Metod -  34 
Šlosár Bohumil  - 315 
Šmída Ján  škpt. 204 
Šmidke Karol  -  28 
Šochman František  škpt.  340 
Špála Ján  kpt. 206 
Štauder Ladislav  rtm. žen. 118 
Štefanko Leopold  kpt. 206 
Šteiner Bedřich  dr. 179 
Šteiner Jozef  mjr. zdrav. 206 
Šteiner Ľudovít  mjr. 204 
Štepánek Juraj  pplk. 117 
Štepánek Vladimír  škpt. 204 
Šterba Fridolín  voj. 248 
Štilla Ján  ppor. 204 
Štrba František  práp. aut. 117 
Štreba Juraj  slob. 192 
Šturcel Juraj  špráp. let. 207  
Šturma Reinhold npor. 72 
Šuhajda Jozef  rtm. pech. 106 
Šuhajík Jozef  voj. 172 
Šulaj František  por. del. 206 
Šváb Karol mjr. pech. 90 
Švarc Jozef rtn. 88 
Švarc Pavel - 90 
Šverma Ján  - 179 
Taját Ján kpt. del. 117 
Takáč Ján  por. žen. 105 
Tarčík Vojtech škpt. dopl. 90 
Taubová Anna  -  245 
Tekeľ -  118 
Terifaj Jozef  škpt. 204 
Tesárek Rudolf pplk. dopl. 83 
Těšký Zdeněk  slob. 251 
Thier Štefan  voj. 160  
Tiso František  - 306 
Tiso Jozef  Dr., prezident SR 18, 30, 83, 93,  
  95, 284 
Tito Josif Bros  maršal 166 
Tkáč Juraj  voj. 144 
Tkáč Pavol - 321 
Tomáš Alojz  rtm. 332 
Tomáš Alojz šrtm. pech. 83 
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Tomáš Ján  mjr. pech. 117 
Tomáš Jiří  ppor. pech. 354 
Tomečko Tibor  voj. 160  
Tomeková Anna  - 248  
Tomko Juraj  rtm. 117 
Tonhauser Michal -  83 
Tóth Alexander  - 160 
Tóth J. pplk. gšt. 3  
Tóth Michal  - 247  
Tóth Štefan  voj. 192 
Tóthová Mária  - 251  
Tököly Anton  škpt. 118 
Trela Ján  voj. 201  
Trizna Gejza  - 194 
Trnka Štefan  slob. 160  
Trnka Zdeněk  npor. del. 207  
Trojan Jozef  škpt. pech. 106 
Trpíš Jozef  - 311 
Trubačová Alžbeta  - 117 
Trubinský Ondrej  - 271 
Truhlík Ľudevít  voj. 192 
Trusík Pavol  plk. MUDr. 206 
Turanec Jozef gen. 83 
Unzeitig Leopold  škpt. del. 117, 204 
Urbanský Július  slob. 176 
Utekal Jozef  slob. 177 
Vaisar Bohuslav  pplk. 206 
Vajaji Marko  voj. 177 
Valach Ján  voj. 160  
Valášek Jozef  kpt. 207 
Valček František  voj. 201  
Valičko Peter npor. pech. 83 
Valouch Alois  voj. 201  
Vančo Jan des. 116 
Vanta Jozef  por. 207 
Vanžura Oldřich  voj. 172 
Vápeník Ondrej  - 329 
Varga Anton  mjr. duch. 206 
Varga Juraj  - 292 
Vašíček Vladimír  voj. 248 
Vaško Alexander  mjr. del. 117 
Vašňák Hubert ppor.  28 
Vavrušek Jozef rtm. 83 
Velgos Karol  ppor. hosp. Ing. 280 
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Velký Pavel  rtm. kanc. 117 
Veseľ Milan  plk. del. 117, 207 
Veselý Ján  škpt. 204 
Veselý Václav  voj. 248 
Vick Anton /-ín/ plk. pech. 83, 117 
Viest Rudolf gen. 93 
Vig Ján  mjr. del. 90, 204 
Vigaš Ján  škpt. pech. 83, 117 
Vích Mikuláš  por. žen. 278 
Vilham Jindřich  voj. 290 
Vilhau  por. 313 
Vinický /Vinkler/ Jozef  por. hosp. 206 
Vogl Jozef  plk. del. 118 
Vojtech Imrich  por. 206 
Vojtíšek Bohumil  škpt. 144 
Vošta Otto škpt. pech. 83, 105 
Votruba Miloslav  mjr. pech. 204, 206 
Voves Miloslav  plk. gšt. 206 
Vozár Ján  práp. aut. 117 
Vozárik Michal kpt. evid. 90 
Vrábel Urban  voj. 156  
Vrana František  voj. 160 
Vrchlabský Karel škpt. 83 
Vrúbeš Ján  voj. 160  
Vyhnálek Zdeněk  voj. 201  
Vyroubal Alois  voj. 90 
Wohlschläger Jozef  rtk. 352 
Zábavčík Viktor  voj. 160  
Zábojník Imrich  šrtm. tech. 117 
Záhory Otmar  plk. gšt. 126  
Zachej Jozef  - 246 
Zápotocký Antonín - 149 
Závodský Ján por. pech. 34 
Zavřel pplk. gšt. 34 
Zbúr Ladislav  des. invalid 236 
Zelík Rudolf  voj. 248 
Zeuner Vendelín  šrtm. žen. 117 
Zezula Vladimír  npor. pech.  206, 207 
Zhorel Pavol  mjr. zem. 90 
Zouhar Jozef  voj. 126, 192  
Zuzčák Jozef  des. 168 
Zvoláreň Ján  slob. 172 
Žambokrety Ľudovít  - 251 
Želinský Štefan pplk. pech. 83 
 



Priezvisko a meno:                   hodnosť a titul:                        inventárne číslo: 
 
Žiak Ján  ppor. pech. 207, 293  
Židela Štefan  voj. 182 
Žilínek Ján  voj. 160  
Žolna Michal  voj. 192 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestny register                                                             
 
Názov miesta:                                           inventárne číslo: 
 
Abrahám, okr. Galanta  329 
Alsasko  162 
Aragdáj  194 
Bánovce nad Bebravou  28 
Banská Bystrica  34, 37, 93, 100, 113,  137, 140, 141, 

178, 195, 196, 212, 256, 280, 282, 
284, 285, 329 

Banská Štiavnica  83, 206, 246 
Bardejov  135 
Baťovany /Partizánske/  328 
Beluša  83 
Berlín /Nemecko/ 379 
Bežovce  320 
Biely Kríž  34 
Biksard /Buková/, okr. Trnava  34, 311 
Blatnica  34 
Bodolak /Bodovce/, okr. Prešov  83 
Boleráz  364 
Bonyi /Maďarsko/  194 
Bošany  152 
Boží Dar  15 
Bradlo  93, 162, 170, 
Bratislava - Vlčie hrdlo  13 
Bratislava  3, 11, 14, 37, 70, 86, 93, 46, 78, 81, 

87, 92, 111, 124, 126, 135, 141, 147, 
149, 159, 170, 173, 175, 189, 212, 
216, 222, 233, 249, 254, 268, 276, 
279, 287, 288, 295, 298, 299, 301, 
336, 312, 315, 320, 329, 340, 344, 
347, 353, 359, 364, 365,  371, 

Brezany  83 
Brezno nad Hronom  34, 278, 284 
Brno  34, 137 
Budapešť  83, 149, 160,  
Bukovec  320 
Bušince  20, 34 
Čadca  26, 248 
Častkovce  316 
Čečínska Potôň  196 
Čeláry  85 
Čierna  34 
 



Názov miesta:                                           inventárne číslo: 
 
Čunovo /Dunacsún/  170 
Demänová  83 
Devín  126, 130, 191 
Dobrá Niva  311 
Dobrá Voda  34, 83 
Dobrianky  113 
Dobšiná  141 
Dolná Krupá  130 
Dolná Poruba  60 
Dolná Strehová  83 
Dolné Strháre /Dolnie Strháry/ 285 
Dolný Kubín  11, 28, 145, 183, 336 
Domaniža  34 
Donovaly  293 
Dovalovo  243 
Drahovce, okr. Piešťany  54 
Dubnica nad Váhom  21, 213, 290 
Dubová  46 
Dukla  119, 170 
Dukliansky priesmyk  46, 93, 126 
Fačkov  284 
Fiľakovo  28, 194 
Fiľakovské Kováče  194 
Frička, okres Bardejov  34 
Fryštát /Česko/  170 
Galanta  26, 196, 254, 364, 373 
Gbely  83 
Gederská dolina pri Turč. Blatnici  99 
Gemerská Hôrka  194 
Giraltovce  311 
Guta /Kolárovo/  101 
Hadovce  320 
Háj  113 
Handlová  96, 121, 150 
Henclová  251 
Hlohovec  320, 329 
Hodonín /Česko/ 34 
Horné Motešice  284, 301,  
Hranice na Morave  164 
Hrnčiarovce  324 
Humenné  25, 87, 113, 135, 211, 326, 343 
Hunkovce  160 
Husák  320 
Hybe  329 
 



Názov miesta:                                           inventárne číslo: 
 
Chleb  149 
Choceň /Česko/ 226  
Chvostejov  34, 46, 113 
Chynorany  83, 93 
Inovecké hory  34 
Jablonica  336 
Jakubina  320 
Jankovce  83 
Jarovce /Horváthjárfalu/ 170 
Jastrabie, okr. Trebišov  323 
Jazernice  317 
Jezerské  24 
Jihlava /Česko/ 251 
Kajal  247 
Kalinovo  113 
Kamenica nad Cir. – Valaškovce  141 
Kamenica nad Cirochou  25, 34, 55, 59, 131, 132, 148, 204 
Kamenná Poruba  321 
Kamoča  320 
Kečkovce  81 
Kežmarok  2, 34, 111 
Kladzany  307 
Klášterec nad Orlicí  147 
Kláštor pod Znievom  34 
Kočín  34 
Kojšov  34 
Kolačkov  34 
Kolbáš /Brezina/ 317 
Komárno  81, 34, 54, 66, 122, 133, 145  
Komjatná, okr. Ružomberok  54 
Komjatice  271 
Koromľa  320 
Kostolná Bašta /Nová Bašta/  336 
Košeca  34 
Košice  34, 45, 86, 87, 93, 100, 137, 140, 147, 

166, 209, 216, 222, 234, 321 
Koškovce  326 
Kračunovce  113 
Krakowské vojvodstvo /Poľsko/   34 
Kráľov nad Tisou  83 
Kráľovský Chlmec  336 
Krásno nad Kysucou  83 
Kremnica  320, 329 
Krížová Ves  113 
Krompachy  141 



Názov miesta:                                           inventárne číslo: 
Krupina  320 
Krynica  34 
Kvačiansky salaš  46 
Kysucké Nové Mesto  83 
Láb 332 
Ladičkovice  113 
Lednické Rovné  352 
Lehota   251 
Leopoldov  312, 329 
Lešť  51, 55, 64, 113, 121, 122, 132, 133, 

142, 148 
Levoča  268 
Linz  311 
Lipany  113 
Liptovská Štiavnica  83 
Liptovský Sv. Ján  271 
Liptovský Sv. Mikuláš  20, 83, 99, 113, 121, 194, 253, 275, 

311 
Lošonec  336, 358 
Lotrínsko  162 
Ľubietová   34 
Ľubiša  113 
Lučenec  20, 90, 170, 194, 
Lúčka, okr. Ružomberok  183 
Lukov nad Topľou   20 
Lupkovský tunel  34 
Lvov /Ukrajina/ 20 
Magura  Lupča  27, 38,   
Magura  20 
Majerská dolina pri Rožňave  99 
Malá Tarkaň  130 
Malacky  4, 10, 34, 49, 90, 159, 212, 286 
Malužiná  99 
Medzilaborce  34, 268 
Mierovo /Sklenárovo/  206 
Michalovce  86, 102, 170, 328 
Milovice  15 
Milovice v Košiciach  25 
Mlynárce  326 
Mníchov  179 
Modrý Kameň  301 
Mokraď  321 
Moravské Budejovice  346 
Moravský Beroun  100 
Moravský Krumlov   34 



Názov miesta:                                           inventárne číslo: 
Myjava  320, 329 
Nádaš /Trstín/, okr. Trnava  311 
Nadraž /Nandraž/ 329 
Nagyszeg /Kostolný Sek/  11 
Nána  254 
Necpaly, okr. Turčian. Sv. Martin  311, 360 
Nekyje nad Topľou  311 
Nemšová 222 
Niedicz /Poľsko/ 34 
Nitra – Malanta  237 
Nitra  81, 86, 87, 100, 136, 141, 160, 206, 

212, 277, 290, 292, 298, 329, 336, 
350 

Nitrianske Pravno  34 
Nižná Šuňava  327 
Nižné Nemecké  320 
Nová Bystrica  320 
Nová Stráž  320 
Nové Mesto nad Váhom  13, 164, 279 
Nové Zámky  147 
Nový Dvor /osada v Trnovci n. Váhom/  284 
Nový Smokovec  327 
Olomouc  134 
Omšenie  248 
Orava  20, 34  
Oravská priehrada  141 
Oremov Laz /pri Lešti/  140, 185, 255, 320 
Orlová  43 
Osada, okr. Trstená  101 
Osová Bitýška  194 
Osrblie  83 
Ostravsko-Karvinský revír  43 
Otomán  /Maďarsko/ 194 
Ožďany  322 
Panické Dravce  194 
Pardubice  125, 147 
Parihuzovce  34 
Parkan /Štúrovo/   24, 81, 251 
Partizánska Ľupča /Nemecká Ľupča/ 46 
Petrova Ves  320 
Petrovice  20 
Pezinok  279, 284, 320 
Piešťany  3, 81, 93, 194, 197, 277, 311, 320, 

377 
Pichne  113 
Písek  37 



Názov miesta:                                           inventárne číslo: 
 
Plavecký Štvrtok  145 
Podbrezová  327 
Podhoroď  320 
Podolinec  37 
Poľný Kesov  320 
Polomka  268 
Poprad  137, 141, 235 
Považská Bystrica  34, 141, 220, 224, 
Povrazník  34 
Pôtor  301 
Praha   6, 34, 62, 126, 131, 159, 164, 216, 

288, 292, 366 
Praha – Libeň  179 
Prešov  34 , 55, 65, 81, 83, 86, 111, 119, 131, 

216, 222, 243, 243, 331 
Prievidza  24 
Přerov  34 
Púchov  301 
Pustá Nová Ves  34 
Rajec  34 
Rimavská Seč  301, 329 
Rimavská Sobota  90, 320 
Roháče  34 
Rozložná, okr. Rožňava  329 
Rudlová  83 
Ruské   34 
Ruský Potok /Ruskij Potok/  113 
Rusovce /Oroszvár/ 170 
Ružín  141 
Ružomberok  86, 135, 183, 256, 300, 373 
Rytne  34 
Sabinov  34 , 183, 332, 336 
Sekule, okr. Malacky  203 
Selce, okr. Banská Bystrica  60, 329 
Senec  331 
Senica  36, 299 
Sereď   35, 46, 58,  133, 147, 152 , 226, 254, 

310 
Sihelné  113 
Skalka /pri Trenčíne/  218 
Sliač  117, 141 
Sliezsko  34 
Slovany  34 
Slovenský Meder /Palárikovo/ 254 
 



Názov miesta:                                           inventárne číslo: 
Smižany  93 
Smolenice  311 
Smolenická Nová Ves  /Neštich/ 336 
Smrekovica  59, 140 
Snina  328 
Sobrance  328 
Spišská Nová Ves  141, 209 
Stará Ľubovňa  81, 247 
Stropkov  34 
Stupava  149 
Sučany  83 
Sušany  317 
Sv. Mara  278 
Svidník  34, 113 
Šaľa  11, 373 
Šalková, okr. Banská Bystrica  329 
Šamorín  60, 66, 122 
Šíd  34 
Šípkové  34 
Šterusy  34 
Štúrovo /Parkán/  24, 81, 251 
Šumperk  131 
Telepovce /Osadné/ 34, 46 
Telgárt  /Švermovo/ 34 
Topoľčany  82, 90, 116, 205, 282 
Topoľčianky  216 
Tornaľa /Šafárikovo/ 11, 85 
Trebatice  83 
Trebušovce  194 
Trenčianska Teplá  34 
Trenčianske Biskupice  226, 245, 284 
Trenčianske Teplice  93 
Trenčín  3, 28, 34, 36, 46, 49, 67, 81, 86, 116, 

137, 140, 141, 147, 208, 213, 276, 
298 

Tri Duby  25, 322 
Trnava  86, 90, 130, 141, 159, 222, 254, 293, 

301, 311, 314, 329 
Trstená  11, 83   
Trstice  141 
Trstín / Nádaš /, okr. Trnava  311 
Turá Lúka  320 
Turčiansky Sv. Martin  53, 56, 57, 90, 93, 130, 135, 136, 141 
Turecký vrch  55, 64, 86, 102 
Tušice  83 
 



Názov miesta:                                           inventárne číslo: 
 
Tužiná  24 
Tvrdošín  20, 141 
Uherské Hradište  34 
Ujlak /Veľké Zálužie/ 290 
Urmín /Mojmírovce/ 83 
Ústí nad Oravou /Ústie nad Priehradou/ 34 
Vajnory  /Dvorník/ 292 
Valaská Belá  328 
Veľká Lodina  83 
Veľké Leváre  83, 360 
Veľké Ozorovce  363 
Veľké Rovné  34 
Veľké Uherce  268 
Veľký Báb  311 
Veľký Tarkan /Veľké Trakany/ 130 
Vieska  83 
Vígľaš  34 
Vlársky priesmyk  34 
Voznica  /Hvoznica/ 251 
Vranov  365 
Vrátna  149 
Vrbovka  194 
Vrútky  329 
Vsetín  162 
Vydraň  46 
Vyhne  333 
Vyšná Oľka  /Oľka/ 290 
Vyšné Hágy /Vysoké Tatry/ 233 
Vyšné Nemecké  320 
Vyšný Komárnik  352 
Vyšný Svidník  /Svidník/ 288 
Záhorská Bystrica  245 
Závažná Poruba  329 
Zemianske Kostoľany  213, 226 
Zohor  332 
Ztratená, okr. Rožňava  83 
Zvolen  3, 54, 93, 109, 141, 329 
Zvolenská Slatina  301 
Železná studnička - Bratislava 247 
Želiezovce  320 
Žilina  13, 83, 86, 113, 116, 136, 147, 172, 

206, 222, 247, 251, 284, 293, 320 
 



Vecný register                                                             
 
 
predmet:                                           inventárne číslo: 
 
armádny umelecký súbor  166 
armádny zbor  6, 11, 17, 34, 46, 98, 109, 159, 169, 356 
asistencia   33, 54, 57, 85, 99, 110, 130, 145, 173, 216, 219,  
  221, 227 
asistenčný  13, 24, 25, 26, 30, 34, 46, 99, 212 
ašpirant  2, 27, 38, 56, 81, 83, 90, 100, 131, 133, 137, 168 
banderovci /UPA/ 11, 20, 25, 27, 28, 31, 34, 38, 39, 42, 46, 57, 81,  
 83, 87, 88, 89, 101, 113, 130, 151, 160, 166,  
 167, 172, 179, 219, 223, 227, 262, 263, 264 
batéria /delostrelectvo/  23 
bohoslužby  82, 205 
brigáda /vojenská jednotka/  13, 22, 23, 32, 37, 44, 47, 74, 78, 80, 86, 102,  
 106, 134, 212, 262, 270, 281, 286, 290, 352 
cintorín  119, 135, 194, 329 
čata  6, 28, 147, 152 
delostrelectvo  2, 6, 23, 36, 48, 49, 59, 64, 65, 80, 90, 98, 100,  
 104, 111, 116, 134, 142, 147, 212, 232, 375 
demobilizácia  154, 315 
demobilizačný príspevok  267, 290, 322, 338, 352, 360, 365 
disciplína  1, 24, 28, 72, 81, 83, 105, 117, 121, 163, 177,  
 187, 204, 238, 241, 263 
dislokácia  2, 5, 8, 12, 34, 49, 52, 59, 100, 205, 212 
divízia  4, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 26, 32, 34, 44, 55, 64, 80,  
 81, 84, 86, 87, 90, 100, 208, 212, 227, 231, 254,  
 367 
frekventant /školy, kurzu/  45, 81, 87, 100, 130, 131, 137, 160, 168, 204,  
 207, 340 
hranice  7, 11, 34, 46, 74, 101, 117, 120 
hrdina  170, 290, 352 
karanténa  4 
krycie čísla /útvarov/  26, 216 
legionár /- sky/  164, 178 
matrika  82, 106, 140, 157, 159, 162 
mierová dislokácia  212 
mierová organizácia  37, 49, 61, 86, 222, 228, 232 
mierová zmluva  94 
mierové počty  26, 59, 65, 217 
mierové posádky  25, 219 
mierový život  11 
mína  97, 102, 160, 239 
mínomet  98 



predmet:                                           inventárne číslo: 
 
mínometná jednotka  142 
mínometná škola  111, 147 
mínové mapy  102 
mínové pole  13, 35, 105 
náležitosti  221, 267, 268, 270, 276, 278, 286, 290, 293,  
 296, 304, 313, 322, 330, 338, 345, 349, 352,  
 360, 365, 379 
národná bezpečnosť  11, 20, 28, 34, 46, 249 
nasadenie /jednotiek, osôb/  20, 25, 28, 31, 34, 46, 81, 82, 87, 167, 179, 219,  
 263 
negramotný /kurzy/  166, 179 
nováčik  50, 80, 121, 216 
odmínovanie  13, 35, 102, 133, 152, 160, 201, 239 
operácia /bojová činnosť/  34, 44, 98, 276 
operačný rozkaz  11, 20, 34, 212 
ozbrojená skupina  11, 34, 46, 101 
padlí /zoznam/  172 
padlí ašpiranti  83 
padlí delostrelci  134 
padlí v boji  27, 38, 88, 160, 278, 320, 352, 360 
partizán /- sky/  28, 34, 39, 89, 267, 278, 290, 293, 327, 338,  
 349, 360, 365 
pašerák  20 
peruť  3, 67, 277 
peší  6, 109, 119, 245 
pluk  6, 8, 11, 15, 20, 23, 25, 34, 53, 55, 56, 59, 74,  
 80, 84, 87, 90, 93, 94, 100, 101, 111, 116, 119,  
 121, 133, 147, 152, 159, 164, 179, 204, 222,  
 245, 268, 270, 281, 292, 360, 377 
pohraničie /pohraničné územie/  11, 20, 26, 34, 46, 85, 101, 120, 168, 219, 227 
povolanec  6 
povstanie /SNP/  54, 69, 70, 87, 93, 106, 108, 118, 124, 126, 160,  
 161, 169, 174, 200, 270, 271, 276, 281, 360,  
 362, 368 
požitky /náležitosti/  267, 276, 278, 29, 322, 379 
prápor  6, 11, 13, 20, 28, 34, 35, 46, 47, 55, 59, 64, 66,  

84, 88, 89, 93, 100, 102, 103, 119, 121, 131, 132, 
133, 135, 152, 179, 216, 219, 222, 233, 254, 281, 
293, 313 

premiestnenie 23, 29, 34, 36, 37, 49, 60, 90, 135, 147, 198, 216, 
222, 255, 269, 280 

prepad  11, 34, 46 
presídlenie  148, 170, 185, 320 
rota   20, 24, 28, 59, 64, 89, 101, 222, 233, 258, 289 



predmet:                                           inventárne číslo: 
 
rozdeľovník /rozkazov, tlačív/  6, 17, 205, 287, 353 
sklad intendančný  222, 376 
sklad letecký  84, 276, 288 
sklad muničný  12, 21, 220, 237 
sklad proviantný  329 
sklad spojovací  308 
sklad zdravotný  275, 375 
sklad železničný  152 
sklad ženijný  22 
smernice  4, 20, 26, 31, 34, 36, 37, 42, 44, 47, 55, 64, 68, 71, 

75, 80, 84, 86, 87, 98, 102, 109, 121, 129, 133, 
135, 136, 139, 142, 150, 152, 179, 189, 219, 222, 
225, 276, 290, 291, 296, 320, 329, 336, 340, 364, 
377, 379 

spojovací rozkaz  31, 34 
spravodajstvo  5, 15, 16, 20, 34, 37, 47, 55, 83, 203, 214, 234, 

262, 346 
strava  40, 165 
stravné  276, 290 
stravovanie  122, 260, 301, 329 
škody /vojnové/  213, 244, 284, 296, 301, 311, 314, 320, 326, 327, 

329, 334, 336, 379 
tylo  16, 55, 68, 73, 216, 219, 224, 227, 230, 231, 252 
utečenec /-ci/  301, 306, 316, 321, 329 
veliteľ /-a, -ov/  3, 6, 11, 19, 20, 22, 24, 28, 34, 43, 46, 51, 67, 80, 

81, 84, 86, 89, 90, 91, 94, 102, 105, 111, 116, 121, 
122, 136, 150, 152, 167, 195, 204, 206, 208, 231, 
258, 320, 356 

veliteľstvo  6, 11, 20, 23, 25, 26, 32, 34, 37, 41, 46, 50, 52, 55, 
59, 67, 68, 73, 82, 86, 87, 90, 92, 100, 101, 102, 
112, 113, 115, 117, 118, 125, 134, 135, 137, 139, 
140, 159, 168, 169, 188, 199, 205, 208, 210, 211, 
212, 216, 219, 224, 227, 228, 230, 233, 240, 243, 
248, 251, 252, 258, 262, 263, 278, 279, 290, 296, 
325, 344, 353, 371, 375, 379 

výcvikový tábor  31, 44, 51, 55, 64, 86, 87, 100, 103, 112, 121, 122, 
129, 131, 132, 133, 140, 148, 185, 204, 225, 255, 
320 

vyobrazenie /mapa, oleát/  11, 13, 20, 32, 34, 35, 148, 284 
vypočúvanie  34, 264, 269 
vysťahovanie  7, 21 
vyznamenanie /-ia/  82, 90, 102, 118, 133, 155, 158, 168, 179, 198 
vzdušné zbrane  293, 279 
zajatec  245 



predmet:                                           inventárne číslo: 
 
zajatecký tábor  10, 34, 311, 344 
zbraň /-í/  11, 20, 28, 34, 131, 160 
žold /služobný príjem/  267, 276, 352, 365 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skratky a ich význam 
  

Skratka:                          význam skratky: 
 
A 
AO             - asistenčné oddiely  
apr        - automobilový prápor 
APH        - automobilové pohonné hmoty 
AUSVN    - Armádny umelecký súbor Víta Nejedlého 
ašp.         - ašpirant (absolvent) 
 
B 
BCHL      - bojové chemické látky 
 
Č 
ČA             - Červená armáda 
ČSPK         - československá presídľovacia komisia 
ČSR           - Československá republika 
 
D 
DO             - dopravný oddiel  
DOV          - doplňovacie okresné veliteľstvo 
 
F 
FS              - finančná stráž 
HIBV        - hlavný inšpektor brannej výchovy 
HS             - hospodárska správa 
HSVO       - hlavná správa výchovy a osvety 
HT             - hlavné tylo 
HVNB        - hlavný veliteľ Národnej bezpečnosti 
 
I 
IBV          - inšpektor brannej výchovy 
IS - intendančný sklad 
 
K 
KSČ         - Komunistická strana Československa 
KSS          - Komunistická strana Slovenska 
KVV         - krajské vojenské veliteľstvo 
 
 
 
 
 
 



Skratka:                          význam skratky: 
 
L 
LPH          - letecké pohonné hmoty 
 
M  
MNO           - ministerstvo národnej obrany 
MNV        - miestny národný výbor 
MS             - muničný sklad 
MSK         - miestna skupiny kultúry 
 
N  
NB             - národná bezpečnosť 
NS              - náhradná služba 
 
O  
OBZ          - obranné spravodajstvo 
OD           - osvetový dôstojník 
ONV         - okresný národný výbor 
OPOD       - osvetový poddôstojník 
OSB            - odbočka štátnej bezpečnosti,  
OSB            - oblastný zväz brannosti 
OSK            - okresná správa kultúry 
OSVO       - oblastná správa výchovy a osvety 
OUN           - organizácia ukrajinských nacionalistov 
OVO 4.     - osveta a výchova  4. oblasti 
OZ             - oblastná zbrojnica 
 
P  
PO             - pohotovostný oddiel 
POHG       - pohotovostný oddiel Hlinkovej gardy 
PS              - posádková správa 
PT zál.        - protitanková záloha 
PT min.      - protitanková mína 
PV             - posádkové veliteľstvo 
PVS          - politicko-výchovná skupina 
 
R 
RG            - revolučné gardy 
ROH - Revolučné odborové hnutie 
RONV      - revolučný okresný národný výbor 
RVT                - rota vojenskej telovýchovy 
 
S  
SB              - zväz brannosti 
SKK           - spojenecká kontrolná komisia 



Skratka:                          význam skratky: 
 
SĽUB - Zväz ľudových protifašistických bojovníkov. 
SNB            - Zbor národnej bezpečnosti 
SPA         - zborový prápor ašpirantov 

 
SPROV       - Zväz protifašistických politických väzňov na Slovensku 
SSP - Zväz slovenských partizánov 
SV              - stredisko velenia, stanovisko veliteľa, skupina velenia 
SVOJPOV  - Zväz vojakov povstania  - SNP 
 
Š 
ŠDD           - škola dôstojníckeho dorastu 
ŠDPZ         - škola dôstojníkov pechoty v zálohe 
 
T 
TOZ          - Tyršov odznak zdatnosti 
tvr. - tvorník  /hodnosť v pracovnom zbore/ 
 
U  
UPA           - Ukrajinská povstalecká armáda (banderovci) 
ÚSB           - ústredný zväz brannosti 
ÚZ               - ústredná zbrojnica 
 
V  
VBO         - vojenské banské oddiely 
VDV - vojenské dopravné veliteľstvo 
VDV - vyššie doplňovacie veliteľstvo 
VGPL - veľké guľomety proti lietadlám 
VHŠ        - Vyššia hospodárska škola 
VHT         - veliteľstvo hlavného tyla 
VLO           - veliteľstvo leteckej oblasti 
VLS - vojenské lesy a majetky /statky/ 
VN 7        - Vojenská nemocnica 7 v Ružomberku 
VPO        - vojenský pracovný /pomocný/ oddiel 
VSJ           - Vojenská sokolská jednota 
VŠJŽ          - Vojenská škola Jána Žižku 
VŠV         - Vysoká škola vojenská 
VT5           - Vojenská továreň 5 /Zemianske Kostolany/ 
VTÚ          - Vedecký technický ústav 
VVS         - vojenské výcvikové stredisko  
VVT          - veliteľstvo výcvikového tábora   (Turecký vrch) 
VVT            - vojenský výcvikový tábor 
VVU        - vysoké vojenské učilište 
VŽS          - vojenský železničný sklad 
 



Skratka:                          význam skratky: 
 
Z 
ZC             - záverečné cvičenie 
ZH             - zaistenie hraníc 
ZPÚ           - zaistenie pohraničného územia 
ZTÚ           - zbrojno-technický úrad  
ZÚ             - zvláštne úlohy 
ZVV        - zemské vojenské veliteľstvo 
 
Ž  
ŽTV           - železničné traťové veliteľstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Vojenské hodnosti  
 
Názov hodnosti:                                                   skrátený tvar: 
 

I. Dôstojníci 
 
                        1.  Generáli 

                  a) zbraní: 
 armádny generál - arm. gen. 
 zborový generál - zbor. gen. 
 divízny generál - div. gen. 
 brigádny generál - brig. gen. 

b) služieb: 
 generál šéf - gen. šéf 
 generál - gen. 
 
  2. Vyšší dôstojníci 
 plukovník - plk. 
 podplukovník - pplk. 
 major  - mjr. 
 štábny kapitán - škpt. 
 

3. Nižší dôstojníci 
  kapitán - kpt. 
 nadporučík - npor. 
 poručík - por. 
 podporučík - ppor. 
 
 

II. Rotmajstri 
 
 štábny práporčík - špráp. 
 práporčík - práp. 
 štábny rotmajster - šrtm. 
 rotmajster - rtm. 
 
 
III. Mužstvo 
 
 1. Poddôstojníci 
 rotný  - rt. 
 čatár  - čat.  
 desiatnik - des. 
 slobodník - slob. 

2. Vojaci 
 vojak - voj. 



Stavovské skupiny 
 
 
Dôstojníkov:                                                Rotmajstrov: 

 
 

 A)  zbraní 
1. generálny štáb 1. pechota 
2. pechota 2. tankové vojsko 
3. tankové vojsko 3. delostrelectvo 
4. delostrelectvo  4. letectvo 
5. letectvo  5. ženijné vojsko 
6. ženijné vjsko  6. spojovacie vojsko 
7. spojovacie vojsko 7. armádne žandárstvo 
8. armádne žandárstvo 
 

B) služieb 
1. zdravotníctvo 1. hospodárska služba 
2. intendancia 2. pomocné zdravotníctvo 
3. technická zbrojná služba 3. zbrojári 
4. technická zbrojná služba letectva 4. delostreleckí majstri 
5. veterinári 5. technické zbrojníctvo 
6. justičná služba 6. podkováči 
7. stavebná služba 7. stavebná služba 
8. duchovná služba 8. zemepisná služba 
9. zemepisná služba 9. správna zbrojná služba 
10. vojenskí kontrolóri 10. remontníctvo 
11. lekárnictvo 11. kancelárska služba 
12. pomocné zdravotníctvo 12. súdna kancelárska služba 
13. remontná služba 13. evidenčná služba 
14. konceptná služba 14. početná služba 
15. doplňovacia služba 15. hudobníci 
16. hospodárska služba 16. šermiari 
17. technické zbrojníctvo 17. väzenskí dozorci 
18. správna zbrojná služba  
19. kancelárska služba  
20. súdna kancelárska služba  
21. evidenčná služba  
22. početná služba  
23. kapelníci  
24. šermiari 
 
 
 
 



Vojenská prísaha  
 
 
Prisaháme pri všetkom, čo je nám sväté a v plnej 
zhode so svojim svedomím, že budeme 
poslúchať prezidenta a vládu republiky Česko-Slovenskej 
a všetkých svojich veliteľov, prezidentom a vládou ustanovených; 
prisaháme, že budeme bez odvrávania plniť ich nariadenia 
vždy a všade i v nebezpečí, bez váhania a odporu, 
že svoje vojská neopustíme, ale i životy svoje ochotne dáme 
na ochranu vlasti a za jej slobodu; 
prisaháme, že budeme druh druha milovať, pri sebe verne stáť, v nebezpečí 
sa neopúšťať, ale až do konca sa brániť tak, jako nám káže 
mužná česť a vedomie povinností občianskych. 
 
 
                                                                                     Tak prisaháme. 
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