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Tematický prehľad 

obsahu dôverných spisov 

Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky 

1940 – 1942 

 

1. Ministerstvo národnej obrany     -     organizácia, štruktúra a   vnútorná činnosť. 
Zoznamy personálneho obsadenia, správy o činnosti, spisová služba, informačná 
kancelária, rozpočet a prideľovanie finančných prostriedkov, učtáreň, evidencia majetku 
armády. 
Inv.čís. 1/1 ,  109 ,  132, 150, 158, 163, 166, 173, 182, 251, 258, 272, 276, 281, 283, 
292, 314, 319, 346, 354, 355. 

2. Ministerstvo     národnej      obrany      -      rozkazy,      nariadenia,     smernice, a 
požiadavky  na   podriadené zložky. Hlásenia  podriadených veliteľstiev  a  útvarov. 
Inv.čís. I/ 1 ,  2, 109, 110, 140, 152, 193, 200, 203, 208, 230, 247, 248, 253, 268, 275, 
286, 292, 296, 314, 324, 343, 351, 355. 

3. Ministerstvo národnej obrany - vydávanie a distribúcia služobných kníh. Vojenské 
predpisy, osobné a vecné vestníky. Smernice a hlásenia o evidencii služobných kníh 
v útvaroch. Zoznamy nemeckých predpisov. 
Inv. čís. I / 3, 4, 142, 227, 228, 229, 260, 350. 

4. Ministerstvo národnej  obrany - zákony, vládne  nariadenia, vyhlášky a   smernice 
iniciované alebo posudzované MNO. Amnestia prezidenta republiky. 
Inv. čís. I / 226, 236, 249, 257, 267, 277, 349. 

5. Ministerstvo národnej obrany - pracovný zbor národnej obrany. Pracovná prezenčná 
služba.  
Inv. čís. I / 2, 5, 17, 160, 169, 281, 289, 309, 319, 358, 362. 

6. Ministerstvo národnej obrany -  súčinnosť  s najvyššími orgánmi   štátnej moci, 
poslancami, ústrednými úradmi, civilnými inštitúciami a organizáciami.  
Inv.čís. 1/7, 130, 133, 182, 212. 
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7. Ministerstvo národnej obrany - súčinnosť s Hlinkovou slovenskou ľudovou 
stranou, Hlinkovou gardou, žandárstvom, štátnou políciou a slovenskou pracovnou službou. 
Inv. čís. I / 8, 133, 160, 187, 203, 220, 224, 281, 310, 330. 

8. Ministerstvo národnej obrany - vojenská    výroba.    Vojensko-priemyselná dozorná 
služba v zbrojárskych podnikoch a v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. Hlásenia o 
objeme výroby, zoznamy zamestnancov, požiadavky na prídel surovín a  materiálu, 
žiadosti o registráciu.  
Inv.čís. I/7, 9, 112, 125, 126, 143, 156, 159, 176, 184, 185, 186, 198, 203, 210, 220, 224, 
226, 235, 257, 265, 267, 278, 281, 283, 293, 298, 306, 307, 308, 309, 313, 316, 
335, 347. 

9. Ministerstvo národnej obrany - zabezpečovanie surovín, materiálov, pohonných hmôt a 
energie pre armádu a podniky dôležité pre obranu štátu.  
Inv.čís. I /10,171, 172, 250, 293, 308, 313, 324, 330, 333. 

10. Ministerstvo národnej obrany - civilní zamestnanci vojenskej správy. Prijímanie, 
premiestňovanie, prepúšťanie, služobný postup, služobné príjmy a zoznamy civilných 
zamestnancov. 
Inv. čís. 1/11, 133, 146, 156, 166, 173, 177, 195, 197, 212, 277, 281, 283, 289, 292, 
294, 314. 

11. Ministerstvo   národnej    obrany - styk s civilnými osobami. Požiadavky, oznámenia a 
sťažnosti na  armádu a jej príslušníkov. Návrhy a podnety vojenského  charakteru.  
Inv. čís. 1/92, 154, 218, 296, 321/1, 337. 

12. Ministerstvo    národnej    obrany - medzinárodné   styky.    Návštevy    slovenských 
vojenských  predstaviteľov  v  zahraničí  a predstaviteľov   spojeneckých   armád   na 
Slovensku. Činnosť slovenských a zahraničných vojenských atašé. Medzištátne zmluvy, 
dohody a dohovory vojenského charakteru.  
Inv. čís. I / 7, 150, 194, 195, 196, 219, 245, 258, 265, 315, 338. 

13. Ministerstvo národnej obrany-styk s nemeckými diplomatickými a vojenskými orgánmi 
na Slovensku. Nemecké vyslanectvo, nemecká vojenská a letecká misia, nemecké 
veliteľstvo ochranného pásma na Slovensku a styčný dôstojník MNO na tomto veliteľstve. 
Hlásenia nemeckých dôstojníkov o prehliadkach slovenských vojenských útvarov. 
Inv. čís. 1/2.13. 113, 165, 189, 190,199, 217, 256, 269, 270, 271, 288, 293, 312, 317, 336, 
355. 
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14. Ministerstvo   národnej   obrany - nemecká národná skupina na Slovensku. Služba 
príslušníkov nemeckej národnej skupiny v slovenskej a nemeckej armáde. Požiadavky a 
sťažnosti orgánov a organizácií nemeckej národnej skupiny voči MNO.  
Inv. čís. I / 8, 14, 120, 244, 257, 266. 

15. Ministerstvo  národnej  obrany - styk s Protektorátom Čechy a Morava. Vydávanie 
osobných dokumentov príslušníkov bývalej čs. armády, majetkové záležitosti a spisová 
rozluka po zániku Československa.  
Inv. čís. I /16, 192, 194, 321/1. 

16. Ministerstvo   národnej   obrany - osoby českej národnosti na Slovensku. Služba osôb 
českej národnosti v armáde a ich zamestnávanie vo vojenskej správe a v podnikoch 
dôležitých pre obranu štátu. Zoznamy vojenských gážistov Českej národnosti.  
Inv. čís. I / 2, 7, 15, 120, 125, 242, 266, 281. 

17. Ministerstvo  národnej  obrany - židovská a cigánska  otázka. Pracovná prezenčná 
služba židov a cigánov. Služba osôb židovského pôvodu a so židovským príbuzenstvom 
v armáde a ich zamestnávanie vo vojenskej správe, vojenskom priemysle a v podnikoch 
dôležitých pre obranu štátu. Vyvlastňovanie a spravovanie židovského majetku, zoznamy 
židovského majetku /domy, textílie a pod./. 
Inv. č. I / 5, 6, 111, 124, 150, 156, 158, 159, 160, 224, 249, 267, 278, 324, 330, 360. 

18. Slovenská   armáda -výstavba, organizačná štruktúra a reorganizácia, personálne 
zabezpečenie, dislokácia a redislokácia útvarov. 
Inv. čís. I /17, 109, 156, 195, 199, 203, 212, 217, 276, 277, 292, 355, 356. 

19. Pozemné vojsko-vyššie veliteľstvá. Veliteľstvo 1,2. a 3. divízie, veliteľstvo divíznej 
oblasti 1. a 2., veliteľstvo pozemného vojska. 
Inv. čís. I /17, 18, 19, 20, 21, 136, 156, 232, 240, 276, 282, 289, 292, 311, 319, 334, 355, 
356. 

20. Pozemné vojsko - pešie pluky. Hlásenia a výkazy o počte osôb a materiálu, obsadení 
veliteľských funkcií a vnútorných pomeroch.  
Inv. čís. I / 2, 22, 282, 334, 356, 362. 

21. Pozemné vojsko - delostrelecké pluky/bez DPLP/. Hlásenia a výkazy o počte osôb a 
materiálu, obsadení veliteľských funkcií a vnútorných pomeroch.  
Inv. čís. 1 / 23, 110, 116, 118, 240, 266, 289, 311, 334, 356. 
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22. Pozemné vojsko — pluk útočnej vozby. Hlásenia a výkazy o počte osôb a materiálu, 
obsadení veliteľských funkcií a vnútorných pomeroch. Objednávky a dodávky tankovej 
techniky.  Organizačná štruktúra pluku. 
Inv.čís. I/17, 24, 215, 311, 331, 339.  

23. Pozemné   vojsko - samostatné  oddiely  a   prápory. Cyklistický  prápor, jazdecké 
priezvedné oddiely, automobilové prápory a automobilová technika, pionierske prápory 
a pioniersky materiál, spojovacie  prápory, spojovací  materiál  a spojovacie   služby. 
Inv.čís. 1/2, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 110, 111, 115, 136, 156, 163, 164, 201, 
203, 231, 234, 239, 256, 269, 284, 311,317, 334. 

24. Pozemné   vojsko - osobitné jednotky. Čestná stráž prezidenta republiky, plukovné hudobné 
jednotky, strážne jednotky, pohraničné jednotky, asanačné jednotky.  
Inv. čís. I / 34, 35, 36, 133, 134, 186, 254, 290, 309, 330, 362. 

25. Pozemné   vojsko - výcvik jednotiek a vojenské výcvikové priestory. Smernice na výcvik   
jednotiek, organizačné,   personálne  a   materiálne   zabezpečenie   výcviku. Uplatnenie  
skúseností  nemeckej  armády vo výcviku  a výcvik v  Nemecku.  
Inv. čís. I / 37, 188, 311, 334, 355. 

26. Vzdušné    zbrane - veliteľstvo   vzdušných   zbraní,   letecký    pluk,    delostrelecký 
protilietadlový puk, oddiel vzdušného spravodajstva, letecký park, letecká škola, vojenské 
letiská, hlásna služba. Dislokácia a redislokácia útvarov, výcvik v tuzemsku a v Nemecku, 
objednávky a dodávky  techniky, letecké nehody, preniknutie nepriateľských lietadiel do 
vzdušného  priestoru   SR. Vzdušný   úrad, Slovenský   letecký  zbor, Slovenský   zväz 
protileteckej ochrany , civilná protiletecká ochrana, výstražná služba. Študijný ústav VZ.  
Inv.čís. I/I, 10, 17, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 109, 110, 116, 118, 
148, 156, 161, 166, 173, 211, 212, 265, 276, 289, 311, 316, 317, 320, 322, 325, 
334, 339, 351, 355, 357, 363. 

27. Posádkové veliteľstva, hlásenia o stave a  zmenách  personálu, dislokácii jednotiek a 
vnútorných  pomeroch v  posádke, menovanie na funkcie. Posádkové  pohotovostné oddiely. 
Inv. čís. 1/17, 50, 233, 309, 326, 346, 356. 

28. Doplňovacie okresné veliteľstvá - hlásenia o činnosti, stave personálu a materiálu, 
doplňovaní osôb a odvode brancov, menovanie na funkcie.  
Inv. čís. I /17, 51, 121, 139, 169, 212, 243, 277, 292, 343, 346, 347, 355. 
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29. Zbrojná  služba a zbrojný  materiál.  Objednávky a  dodávky zbrojného materiálu z 
tuzemska a zo  zahraničia. Hlásenia a   výkazy o dodávkach zbrojného  materiálu vojenským  
útvarom. Zbrojnice.   Materiál ukoristený v  ZSSR.  
lnv.čís. 1/52,53, 54, 117, 119, 131, 151, 153, 155, 157, 163, 167, 191, 215, 216, 221, 241, 
268, 269, 271, 273, 274, 290, 313, 330, 333, 339. 

30. Intendančná služba a intendančný materiál. Organizačné a personálne zabezpečenie 
intendančnej   služby a   hospodárskej správy.   Objednávky a dodávky   intendančného 
materiálu  a proviantu. Hlásenia a výkazy o stave  zásob intendančného materiálu a 
proviantu. Intendančné a proviantné sklady.  
Inv. čís. I / 55, 175, 214, 221, 267, 297, 304, 330, 334. 

31. Remontná služba a výcvik služobných psov.  Organizačné a  personálne zabezpečenie 
činnosti. Stredisko výcviku remont a vojenský žrebčinec. Evidencia a pohyb kmeňových 
koni, triedenie a klasifikácia koní, nákup koní a krmiva. Stredisko výcviku služobných psov a 
vojenské holubníky.  
Inv. čís. I / 56, 57, 58, 59, 60, 178, 261, 300, 317, 334, 347, 348. 

32. Stavebno-ubytovacia služba. Organizácia a personálne zabezpečenie činnosti. Výstavba, 
oprava a údržba vojenských objektov. Hlásenia o kapacite a stave ubytovacích priestorov pre 
vojakov a kone. Požiadavky a dodávky stavebnoubytovacieho materiálu a zariadenia pre 
vojenské útvary.  
Inv. čís. I / 2,61,183, 212,272, 326. 

33. Dopravná   služba   a  vozatajstvo. Organizácia a  personálne zabezpečenie  činnosti. 
Vojenské dopravné jednotky. Preprava vojenských osôb a materiálu v zápolí a do poľa. 
Vojenská  železničná  služba a Slovenská Dunajplavba. Výstavba vojensky dôležitých 
komunikácií. Vozatajstvo a vozatajský materiál.  
Inv. čís. I / 33, 62, 63, 114, 128, 222, 230,238,245, 267,269, 329, 341,353. 

34. Zdravotnícka služba a zdravotnícky materiál. Organizácia a personálne zabezpečenie 
činnosti. Zdravotnícka služba v útvaroch, vojenské nemocnice, vojenské lekárne, vojenské 
liečebné ústavy, vojenský zdravotnícky sklad. Hlásenia o počte nemocných, lôžkových 
kapacitách a požiadavky na zdravotnícky materiál.  
Inv. čís. 1 / 67, 68, 69, 70, 71, 72, 156, 224, 225, 274, 297, 332, 334, 343, 344. 

35. Vojenské    kúpeľné   ústavy    a    rekreačné  zariadenia. Organizácia  a  personálne 
zabezpečené činnosti. Hlásenia o   počte pacientov, rekreantov a voľných  kapacitách. 
Požiadavky na materiálne zabezpečenie činnosti. Žiadosti a povolenia na kúpeľnú liečbu 
a rekreačné pobyty.  
Inv. čís. I / 87, 147, 225, 247, 263, 364, 345. 
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36. Veterinárna služba a veterinárny materiál.  Organizácia a   personálne zabezpečenie 
činnosti. Veterinárna služba v útvaroch, hlásenia o veterinárnej  situácii, stave zásob a 
požiadavkách na veterinárny materiál.  
Inv.čís. 1/73, 163, 215, 334. 

37. Justičná služba a  kárne výbory. Organizácia a personálne zabezpečenie činnosti. 
Vojenská prokuratúra, vojenské súdy, vojenské väznice. Hlásenia o činnosti, vyšetrovaní 
trestných činov, trestných podaniach a rozsudkoch nad vojenskými osobami. Kárne 
pokračovanie s vojenskými osobami.  
Inv. čís. I / 64, 65, 66, 137, 138, 140, 141, 257, 259, 343. 

38. Duchovná služba. Organizácia a personálne zabezpečenie činnosti. 
Inv. čís. I /17, 74, 248, 260. 

39. Vojenské školy, školenia, kurzy a stáže. Organizácia a personálne zabezpečenie 
vojenského školstva. Vysoká vojenná škola, Vysoká intendančná škola, Vojenská 
akadémia, Štátna slovenská vojenská reálka. Školy na výchovu dôstojníkov v zálohe, školy 
na výchovu poddôstojníkov, školy jednotlivých druhov vojsk. Odborné školenia, kurzy a stáže 
v tuzemsku a v Nemecku.  
Inv. čís. 1/75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 202, 205, 206, 207, 217, 262, 276, 
291, 322, 334, 359. 

40. Vojenské výskumné a technické ústavy. Vojenský vedecký ústav Trenčín, Vojenský 
technický a chemický ústav Zemianske Kostoľany, Vojenský zemepisný ústav Bratislava, 
Vojenský psychotechnický ústav Bratislava. Študijný ústav VZ.  
Inv. čís. 1/71, 85, 86, 210, 230, 269, 290, 322, 330, 333, 352,357 

41. Vojenská osveta, kultúra a propaganda. Oddiel armádnych  výtvarníkov, vojenské 
zátišia, vojenské  periodiká a literatúra, filmová tvorba, kultúrne  podujatia v  armáde, 
vojenská cenzúra.  
Inv. čís. I / 88, 135, 143, 144, 201, 255, 260. 

42. Telovýchova a  šport v Armáde. Oddiel  armádnych pretekárov, armádne  lyžiarske 
preteky, jazdecké a strelecké preteky, výcvik lyžiarskych oddielov.  
Inv. čís. I / 89, 155, 209, 256, 323. 

43. Vojenské prehliadky a slávnosti. Účasť príslušníkov armády na oslavách štátneho 
sviatku a významných výročí, na spoločenských podujatiach a pietnych aktoch. Výstavba 
a odhalenie pamätníkov, mohýl a cintorínov v zápolí a v poli.  
Inv. čís. 1 /91, 181, 248, 285, 287, 302, 303. 
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44. Mimoriadne udalosti v armáde a na území Slovenska. Hlásenia o úmrtí vojenských 
osôb, haváriách   vojenskej   techniky a požiaroch vo vojenských   objektoch. Hlásenia o 
pohybe a činnosti podozrivých osôb.  
Inv. čís. I / 90, 211, 233, 265, 308, 325. 

45. Menovanie, povyšovanie a vyzná mená vanie vojenských osôb. Menovanie dôstojníkov na 
veliteľské funkcie. Povyšovanie a degradovanie, prideľovanie a premiestňovanie vojenských 
gážistov, zaraďovanie a preraďovanie do stavovských skupín. Vyznamenávanie 
slovenských vojakov a vojakov spojeneckých armád. Uvoľňovanie dôstojníkov a 
poddôstojníkov na službu v iných ozbrojených zložkách..  
Inv. čís. I /13, 50, 51, 52, 67, 68, 69, 70, 76, 79, 87, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 133, 166, 169, 
197, 203, 221, 230, 252, 284, 289, 318, 319, 320, 331, 332, 340. 

46. Vojenské cestovné doklady a služobné cesty. Vydávanie osobných vojenských 
preukazov a cestovných dokladov na služobné cesty v tuzemsku, v zahraničí a k poľným 
jednotkám. Vydávanie cestovných dokladov vojakom odchádzajúcim slúžiť do poľa. 
Hlásenia vojenských útvarov a jednotlivcov o služobných cestách v tuzemsku a zahraničí. 
Uvoľňovanie vojenských osôb na zmluvné práce v Nemecku a vydávanie cestovných 
dokladov.  
Inv. čís. I / 7, 113, 199,236,288,316. 

47. Služobné a osobné záležitosti vojenských gážistov. Vedenie a doplňovanie kmeňových 
listov a  kvalifikačných   listín. Platové a   naturálne náležitosti, žiadosti o  dovolenku, 
žiadosti a potvrdenia  o  štátnom   občianstve, národnej    príslušnosti   a   vierovyznaní. 
Vymáhanie podlžností voči vojenskej   správe. Sťažnosti na nedostatky  v  služobnom 
jednaní. Oznámenia o úprave alebo zmene priezviska. Majetkové a rodinné záležitosti, 
vyživovacie povinnosti a spory s civilnými osobami a inštitúciami. Činnosť v politickom 
a spolkovom živote. Členstvo v správnych a dozorných radách    podnikov dôležitých 
pre obranu štátu.  
Inv. čís. 1/92, 104, 129, 130, 145, 146, 156, 168, 174, 197, 202, 205, 247, 262, 277, 290, 
295, 296, 298, 299, 318, 320, 321/1. 

48. Sobáše vojenských gážistov. Sobášne komisie, žiadosti a povolenia na sobáš, oznámenia 
o uzavretí manželstva a rozvode, žiadosti o povolenie na pri cestovaní e snúbenice z cudziny. 
Inv. čís. 1/105, 179, 180, 301. 

49. Aktivovanie a   povolávanie záloh. Aktivovanie   záložných   dôstojníkov a prijímanie do 
armády. Povolávanie záloh na cvičenia a mimoriadnu činnú službu za brannej pohotovosti 
štátu.   Služba  osôb inej   národnosti v  armáde. Prepúšťanie z činnej   služby  do zálohy 
a výslužby. Žiadosti o oslobodenie od činnej služby. 
Inv. čís. I /100, 101, 102, 103, 125, 156, 162, 212, 224, 343. 
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50. Odvody a   povolávanie    brancov. Povolávanie a   nástup  odvedencov na  vojenskú 
prezenčnú   službu. Prepúšťanie  z   vojenskej   prezenčnej    služby. Žiadosť o odklad a 
oslobodenie od prezenčnej vojenskej služby,  
lnv. čís. 1/106, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 156, 212, 224, 244. 

51. Superarbitračné pokračovanie s vojenskými osobami.  
Inv. čís. I /107, 133, 204, 321. 

52. Sociálna starostlivosť o vojakov v činnej službe a frontových vojakov. Starostlivosť 
o pozostalých po vojakoch padlých v poli. Žiadosti frontových vojakov a pozostalých po 
vojakoch padlých v poli o zabezpečenie zamestnania. Žiadosti vojakov v činnej službe o 
vyživovací príspevok. Prideľovanie židovských domov a pôdy frontovým vojakom a 
vojenským gážistom. Vojenské podporné fondy a žiadosti vojenských gážistov o 
finančnú výpomoc. Domov frontových vojakov v Nitre.  
Inv. čís. I /182, 251, 267, 283, 295, 305, 327. 

53. Poľné ťaženie proti Poľsku v roku 1939. 
Inv. čís. 1/108, 342. 

54.  Poľné ťaženie proti ZSSR v rokoch 1941 - 1942. Poľný zbor, Rýchla divízia, Zaisťovacia 
divízia, vzdušné  zbrane, poľné žandárstvo. Služobné cesty predstaviteľov MNO a vyšších 
veliteľstiev k poľným jednotkám. Zázemné veliteľstvo pre potreby armády v poli. Transporty 
osôb a materiálu do poľa a z poľa. 
Inv. čís. 1/153, 154, 155, 211, 212, 213, 217, 224, 230, 234, 237, 239, 240, 246, 247, 
248, 255, 256, 257, 260, 263, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 276, 277, 289, 290, 300, 
303, 310, 314, 316, 317, 323, 325, 326, 329, 334, 339, 340, 344, 345, 351, 362, 363. 

55.  Straty  Slovenskej   armády v poli. Úradné  záznamy   strát MNO SR. Hlásenia  
poľných jednotiek o stratách /padlí, ranení, nezvestní, zbehnutí/. Oznámenia   MNO SR 
o padnutí vojakov v poli pozostalým a pátranie po nezvestných vojakoch. Zoznam slovenských 
vojakov, ktorí padli pri obrane východných hraníc Slovenska v marci 1939. 
Inv. čís. 1/91, 152, 156, 169, 329. 

56. Vojnoví zajatci a utečenci. Zajatci z vojny proti Poľsku v roku 1939 a utečenci z Maďarska 
na Slovensku.  
Inv. čís. 1/13,  108, 120, 223, 342. 

 

 

 



IX 
 

Vysvetlivky: 

inv.  čís. - inventárne číslo 
sp.  dôv. - spisy dôverné 
šk.  č. - škatuľa číslo 
zn. sp. - značka spisu 

Príklad uvedenia prameňa v citácii: 

VHA Trnava, Fond MNO SR 1939 - 1945, sp. dôv., inv. čís. 1/1, zn. sp. 1 2/2 /okrem ročníka 1940 
kde treba uviesť nezlomkové číslo spisu/ 

VHA Trnava, Fond MNO SR 1939-1945, sp. dôv., inv. čís. II/l, zn. sp. 2 2/7 

číslo I  - prvá časť inventára  

číslo II - druhá časť inventára 
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Rok 1940 
 

 1 Ministerstvo národnej obrany - organizačná štruktúra a reorganizá-               

  cie, personálne obsadenie a vnútorná činnosť.   

  - Rozvrh agendy a pôsobnosť jednotlivých zložiek Ministerstva ná-      

  rodnej obrany s platnosťou od 22.1.1940, č. j. 150159. 

  - Nariadenia Všeobecného odboru Ministerstva národnej obrany  

  podriadeným zložkám o predkladaní mesačných správ o činnosti. 

   - Mesačné výkazy činnosti jednotlivých oddelení Ministerstva ná- 

  rodnej obrany. 

  - Menovanie mjr.gšt. Viliama Kanáka za prednostu 1. oddelenia  

  štábu Hlavného vojenského veliteľstva dňom 1.2.1940, č.j. 151 482. 

  - Smernice pre zostavenie rozpočtu Ministerstva národnej obrany na 

  rok 1941 a návrhy výdavkov od podriadených zložiek, č.j. 155 392. 

  - Predpísané počty Pomocnej roty Ministerstva národnej obrany a  

  zoznamy mužstva jednotlivých zložiek Ministerstva národnej obrany,          

  č.j. 156 131. 

   - Poverenie mjr.pech. Jána Stenzingera funkciou kontrólneho a               

  styčného orgánu Ministerstva národnej obrany pri Hlavnom veliteľstve 

  Hlinkovej gardy, č.j. 156 161. 

  - Rozpočet Veliteľstva vzdušných zbraní na rok 1941, č.j. 156 608. 

  - Zoznam rotníkov intendancie k 20.5.1940, č.j. 157 156. 

  - Návrhy novostavby budovy Ministerstva národnej obrany, č.j.  

  157 829. 

  - Zmena organizácie Ministerstva národnej obrany, č.j. 158 207. 

  - Menovanie mjr.pech. Jána Stenzingera za Ústredného veliteľa  

  protileteckej obrany pri Ministerstva národnej obrany, č.j. 160 846. 

   - Zoznamy dôstojníkov Ministerstva národnej obrany, č.j. 160 959. 

  - Presťahovanie niektorých zložiek Ministerstva národnej obrany na 

  Veliteľstvo pozemného vojska v Banskej Bystrici, č.j. 164 082. 
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  - Menovanie pplk.aut. Benedikta Dúbravca za zástupcu šéfa vojen- 

  skej správy Ministerstva národnej obrany dňom 1.12.1940, č.j. 166  

  - Návrhy na päťročný pracovný program pre letectvo, č.j. 167 706. 

  Šk.č. 1, 763 listov ( 1-763 ) 

 

  

2 Ministerstvo národnej obrany - rozkazy, nariadenia, smernice,  

  oznámenia a požiadavky na podriadené zložky. Hlásenia   

  podriadených veliteľstiev a útvarov.  

  - Návrh na zmenu v strihu vojenských plášťov pre dôstojníkov Slo- 

  venskej armády, Šk.č. 2 - č.j. 150 017. 

  - Návrhy na zmenu stavovských skupín v Slovenskej armáde, Šk.č.  

  2 - č.j. 150 689. 

  - Smernice pre evakuáciu vojenských gážistov českej národnosti do 

   Protektorátu Čechy a Morava, Šk.č. 2 - č.j. 150 738. 

  - Celkový súpis a určenie ceny vojenského materiálu, ktorý v marci a 

  apríli 1939 odviezla Nemecká armáda, Šk.č. 2 - č.j. 150 999. 

  - Upozornenia veliteľov útvarov na povrchnosť a nepresnosti vo  

  vybavovaní agendy. 

  - Nariadenie pre vojenských gážistov o dodržiavaní služobného pos-   

  tupu pri vybavovaní služobných a osobných záležitostí, Šk.č. 2 -  

  č.j. 151 574. 

  - Smernica pre ubytovanie, stravovanie a rozdelenie brancov prezen-

  čnej pracovnej služby, Šk.č. 2 - č.j. 152 762. 

      - Nariadenie o odstránení chýb v žiadostiach vojenských gážistov a  

  ďalejslúžiacich poddôstojníkov o povolenie sobáša, Šk.č. 2 - č.j. 153 

  532. 

  - Nariadenie o správaní sa dôstojníkov v zábavných a verejných      

  miestnostiach, Šk.č. 2 - č.j. 153 781. 
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  - Nariadenie Ministerstva národnej obrany pre vojakov v činnej službe 

  predložiť na schválenie kultúrnemu a tlačovému oddeleniu Ministerstva 

  národnej obrany všetky články, ktoré o vojsku určené na zverejnenie v 

  tlači alebo rozhlase, Šk.č. 2 - č.j. 153 782. 

   - Pokyny pre zamestnávanie brancov pracovnej služby, Šk.č. 2 - č.j. 

   154 610. 

  - Podmienky vymenovania rotmajstrov z povolania za dôstojníkov,  

  Šk.č. 2 - č.j. 154 326. 

   - Povolenie ďaľšieho príjimania ďalejslúžiacich poddôstojníkov vo-           

  jenskými útvarmi, Šk.č. 2 - č.j. 155 361. 

   - Smernice pre vedenie osobných vecí civilných zamestnancov vojen-  

  skej správy ( osobné a služobné výkazy, kvalifikácia ). 

  - Pokyny pre vyhotovenie výkazov s návrhmi na povýšenie aktivova-     

  ných a reaktivovaných dôstojníkov. 

   - Pokyny na povolávanie záloh na mimoriadne cvičenia. 

  - Pokyny na zamedzenie strát koní, Šk.č. 2 - č.j. 160 326. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o dôstojníkoch prichádzajúcich do  

  úvahy ako výcvikový dôstojníci pre branný výcvik, Šk.č. 2 - č.j.           

  160 532. 

   - Nariadenie pre všetkých dôstojníkov, rotmajstrov a civilných zamest-    

  nancov v pôsobnosti Ministersva národnej obrany, aby si osvojili nové 

  Pravidlá slovenského pravopisu, Šk.č. 2 - č.j. 161 581. 

   - Povolenie štúdia vojenských gážistov na civilných vysokých školách, 

  Šk.č. 3 - č.j. 164 220. 

   - Pokyny pre nástup a prísahu nováčkov, Šk.č. 3 - č.j. 165 063. 

  - Zákaz intervenovania vojenským osobám ako aj civilným zamest-  

  nancom vojenskej správy u ministrov iných rezortov bez povolenia  

  Ministersva národnej obrany, Šk.č. 3 - č.j. 165 336. 
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  - Nariadenie zo 4.12.1940 o likvidácii kmeňovej agendy peších plukov           

  7,8,9, náhradnej roty Cyklistického práporu a náhradnej eskadróny   

  Jazdeckého priezvedného oddielu 2 v likvidácii, Šk.č. 3 - č.j. 166 658. 

  - Smernica Ministersva národnej obrany pre uďeľovanie dekrétov o  

  oslobodení od činnej vojenskej služby za mobilizácie a vojny a vy-   

  čkávacích osvedčení, Šk.č. 3 - č.j. 167 070. 

  - Výzva Ministersva národnej obrany pre aktívnych príslušníkov        

  Slovenskej armády na poslovenčenie si mien, Šk.č. 3 - č.j. 167 581. 

  - Návrh platového zákona pre vojenských gážistov, Šk.č. 3 - č.j. 167 

  625. 

  - Výkazy stavebno-ubytovacieho materiálu vo vojenských útvaroch        

  Slovenskej armády, Šk.č. 3 - č.j. 168 470. 

 

  Šk.č.2, 653 listov ( 1- 653 ) 

  Šk.č. 3, 486 listov ( 1- 486 ) 

 

  

3 Ministersvo národnej obrany - vydávanie a distribúcia osobných 

  vecných a dôverných vestníkov.    

  - Nachádzajú sa tu návrhy : 

  + osobných vestníkov číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / 1940 a 1 / 1941 

  + vecných vestníkov číslo 8, 9, 10, 11 / 1940 

  + dôverných vestníkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 / 1940 

 

  Šk.č. 4, 976 listov ( 1-976 ) 

  Šk.č. 5, 413 listov ( 1-413 ) 

 

 4 Ministerstvo národnej obrany - evidencia, návrhy a hlásenia vo- 

  jenských útvarov o služobných predpisoch. 

  - Zmeny a opravy služobných predpisov. 
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  - Zoznamy služobných predpisov v útvaroch Slovenskej armády. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o počte služobných predpisov. 

  - Zoznamy prebytočných služobných predpisov zaslaných na            

  Ministerstvo národnej obrany jednotlivými vojenskými útvarmi. 

   - Prehľad nemeckých delostreleckých predpisov, č.j. 167 542. 

 

  Šk.č. 5, 359 listov ( 414-772 ) 

 

  

5 Ministerstvo národnej obrany - prezenčná pracovná služba v Sloven-   

  skej armáde.            

  - Návrh na úpravu rovnošaty pre pracovnú službu, č.j. 150 016. 

  - Organizácia a úlohy prezenčnej pracovnej služby, č.j. 150 370. 

  - Pokyny Ministerstva národnej obrany pre nástup brancov prezenčnej 

  pracovnej služby v roku 1940, č.j. 150 762. 

  - Výkaz dôstojníkov pridelených oddeleniu pracovnej služby a vo-    

  jenských táborov na Ministerstve národnej obrany, č.j. 151 035. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o prezentácii brancov pracovnej služby. 

  - Výkaz brancov pracovnej služby, cigánskych a židovských pracovní-     

  kov podľa vzdelania, náboženstva a národnosti, č.j. 152 701. 

   - Žiadosti vojenských útvarov na materiálne a personálne zabezpečenie 

  činnosti pracovnej služby. 

   - Menné a početné zoznamy brancov prezenčnej pracovnej služby. 

  - Hlásenia podriadených zložiek o priebehu pracovnej služby v  

  útvaroch Slovenskej armády. 

  - Návrh na úpravu organizácie pracovnej služby v Slovenskej armáde 

  od veliteľa Delostreleckého pluku 1 mjr.del. Emila Perka, č.j. 156 977. 

   - Zoznam dôstojníkov a rotmajstrov pridelených pre Pracovný zbor        

  Ministerstva národnej obrany, č.j. 168 443. 
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  Šk.č. 6, 392 listov ( 1-392 ) 

  

 

6 Ministerstvo národnej obrany - židovská a cigánska otázka v Sloven-   

  skej armáde. 

  - Mesačné hlásenie prednostu pracovnej skupiny pre židovské tábory 

  na Inšpektorát brannej moci, č.j. 150 127. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o prepustení vojenských osôb zo        

  Slovenskej armády z dôvodu, že sú židovskej národnosti. 

  - Návrh Ústredného veliteľstva Rodobrany na odstránenie Židov zo 

   Štátneho liehovaru v Leopoldove, č.j. 154 181. 

  - Nariadenie prednostu zdravotnej služby na Ministerstve národnej  

  obrany, aby boli všetci Židia odoslaní do vojenských nemocníc, č.j. 

   154 742. 

  - Nariadenie Ministerstva národnej obrany, aby Židia a Cigáni v pra-     

  covných oddieloch boli ubytovaní oddelene od ostatného mužstva, č.j. 

  154 958. 

  -  Žiadosti osôb židovskej národnosti o prijatie do Slovenskej armády a 

  o priznanie vojenskej hodnosti. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o zadelení a činnosti Židov a Cigánov v 

  útvaroch Slovenskej armády. 

  - Nariadenie Ministerstva národnej obrany pre Veliteľstvo 3.divízie, 

  aby všetci lekárnici židovskej národnosti vo Vojenskej nemocnici č. 3 

  boli odoslaní do židovského tábora, č.j. 160 906. 

  - Výnos Ministerstva národnej obrany o preklasifikovaní Cigánov, ktorí 

  žijú riadnym spoločenským životom, č.j. 161 277. 

   - Zákaz Ministerstva národnej obrany pre osoby židovskej národnosti, 

  aby vo vojenských zátišiach alebo kdekoľvek inde, predávali vo-       

  jenským osobám rozličné veci, č.j. 163 481. 
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  - Hlásenia niektorých zložiek Ministerstva národnej obrany o vojenských 

  gážistoch a ich manželkách, ktoré sú židovskej národnosti, č.j. 165 066. 

  

  Šk.č. 6, 109 listov ( 1-109 ) 

  

 

7 Styk Ministerstva národnej obrany s najvyššími orgánmi štátnej moci, 

  ústrednými úradmi, vládnymi komisiami, civilnými inštituciámi a po-     

  slancami. 

   - Prípis Predsedníctva vlády Slovenskej republiky o spôsobe pred-    

  kladania hromadných povyšovacích návrhov, Šk.č. 7 - č.j. 150 057. 

  - Žiadosť Slovensko-maďarskej delimitačnej komisie na Ministerstvo 

  národnej obrany o uvoľnenie stot. Martina Turzáka z Vojenského ze-      

  mepisného ústavu k poradám slovenskej časti tejto komisie, Šk.č. 7 - č.j. 

  150 162. 

  - Styk s Ministerstvom školstva a národnej osvety v Bratislave – a- 

  genda súvisiaca so službou zamestnancov Ministerstva školstva a národ-

  nej osvety v Slovenskej armáde ( žiadosti o aktivovanie, štátny vyživo-

  vací príspevok rodinám povolaných záložníkov atď. ) 

   - Žiadosť Ministerstva národnej obrany na okresné úrady, aby vyplnili 

  zoznamy benzínových čerpacích staníc a skladíšť pohonných hmôt,     

  Šk.č. 7 - č.j. 150 346. 

  - Periodické hlásenia Ministerstva dopravy a verejných prác o stave zá-

  sob uhlia v Slovenských železniciach. 

  - Žiadosť Slovenskej národnej banky v Bratislave o pridelenie 3 vo-       

  jenských áut k rozvezeniu bankoviek a cenností, Šk.č. 7 - č.j. 150 623. 

- Žiadosť Predsedníctva vlády Slovenskej republiky o sprostenie od čin-

nej vojenskej služby príslušníkov zálohy, ktorí sú zamestnaní v 

podnikoch podriadených Predsedníctvu vlády Slovenskej republiky, 

Šk.č. 7 - č.j. 151 027. 
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  - Zpráva Prezídia Ministerstva dopravy a verejných prác o plánovaných 

  stavebných prácach v rezorte Ministerstva dopravy a verejných prác na 

  rok 1940, Šk.č. 7 - č.j.151 297. 

  - Žiadosť Okresného úradu v Považskej Bystrici o povolenie vstupu       

  žandárov do podnikov dôležitých pre obranu štátu, Šk.č. 7 - č.j. 151 397. 

  - Upozornenie Ministerstva národnej obrany pre okresné úrady na spôsob 

  vydávania oslobodení motorových vozidiel od povinného odovzdania pre 

  vojenské účely, Šk.č. 7 - č.j. 151 419. 

  - Žiadosti Ministerstva národnej obrany o uvoľnenie osôb zo služieb jed-

  notlivých ministerstiev a ich následné prevzatie do služieb Ministerstva 

  národnej obrany a agenda spojená s ich preradením. 

   - Žiadosti Riaditeľstva Slovenských železníc o sprostenie zamestnancov 

  Slovenských železníc od činnej vojenskej služby za mobilizácie a vojny. 

   - Žiadosť mesta Bratislava o povolenie na stavbu skladišťa dynamitu, 

  Šk.č. 7 - č.j. 152 068. 

  - Návrh Ministerstva národnej obrany na Ministerstvo hospodárstva na 

  obmedzenie vývozu kobýľ do zahraničia, Šk.č. 7 - č.j. 152 206. 

   - Návrhy Zemedelskej rady pre Slovensko k úprave pracovnej služby 

  brancov. 

  - Zoznam oslobodených áut a koní od povinného odovzdania pre vojen-

  ské účely, Šk.č. 7 - č.j. 152 634. 

   - Žiadosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o uhradenie 

  pohľadávky Ministerstva národnej obrany voči Riaditeľstvu štátnych le-

  sov a majetkov v Solivare, Šk.č. 7 - č.j. 153 062. 

   - Žiadosť Ministerstva dopravy a verejných prác z 24.2.1940, aby letisko 

  vo Zvolene mohlo byť využívané pre civilnú leteckú dopravu, Šk.č. 7 - 

  č.j. 152 791. 

  - Nariadenie Ministerstva národnej obrany pre všetky župné a okresné 

  úrady, aby oznamovali bydlisko vojenských osôb mimo činnej služby, 

  ktoré odišli do cudziny, Šk.č. 7 - č.j. 153 350. 
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  - Nariadenie Ministerstva financii Slovenskej republiky z 11.3.1940 o 

  spôsobe spracovania tovaru určeného pre nemeckú brannú moc, Šk.č. 7 - 

  č.j. 153 639. 

  - Žiadosť Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pride-

  lenie poddôstojníka pre slovenský konzulát vo Viedni na vybavovanie 

  vojenskej agendy, Šk.č. 7 - č.j. 155 003. 

  - Intervencia poslanca Snemu slovenskej krajiny Štefana Suroviaka  

  ohľadom povyšovania dôstojníkov Slovenskej armády, Šk.č. 7 - č.j.     

  155 151. 

   - Obežník Státní stěhovací komise v Bratislave o sťahovaní vojenských 

  gážistov Slovenskej armády českej národnosti do Protektorátu Čechy a 

  Morava, Šk.č. 7 - č.j. 155 304. 

   - Návrh Väzenskej stráže Slovenskej republiky v otázke zadelenia prí-

  slušníkov väzenskej stráže v prípade mobilizácie alebo brannej pohoto-

  vosti štátu, Šk.č. 7 - č.j. 157 270. 

  - Žiadosti okresných úradov o zaslanie rozhodnutia vo veci zaradenia 

  podnikov a firiem do zoznamu podnikov dôležitých pre obranu štátu. 

  - Žiadosti štátnych úradov a civilných organizácii ( Ministerstvo vnútra, 

  Prezídium policajného riaditeľstva, okresné a župné úrady, Slovenský 

  rozhlas, biskupské úrady ) o sprostenie od činnej vojenskej služby v prí-

  pade mobilizácie a vojny pre svojich zamestnancov. 

  - Určenie splnomocnencov Ministerstva dopravy a verejných prác pre 

  železnice, pozemné komunikácie a vzdušné cesty pre styk s Minister-

  stvom národnej obrany, Šk.č. 8 - č.j. 159 440. 

  - Návrh Ministerstva národnej obrany pre Kanceláriu prezidenta republi-

  ky na vymenovanie vyšších veliteľov Slovenskej armády, Šk.č. 8 - č.j. 

  163 671. 

  - Návrh dôstojníkov Ministerstva národnej obrany pre vojenské oddele-

  nie Kancelárie prezidenta republiky z 28.9.1940, Šk.č. 8 - č.j. 164 137.  
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  - Obežník Ministerstva vnútra z 27.6.1940, týkajúci sa evidencie sloven-

  ských robotníkov pracujúcich v Nemecku pre potreby vojenskej správy, 

  Šk.č. 8 - č.j. 164 257   

  - Upozornenie predsedu vlády Slovenskej republiky na neprístojné sprá-

  vanie sa českých manželiek dôstojníkov Slovenskej armády, Šk.č. 8 - č.j. 

  165 006.   

  - Oznámenie Ministerstva vnútra na Ministerstvo národnej obrany o ver-

  bálnej nóte veľvyslanectva Maďarského kráľovstva v Bratislave z  

  23.10.1940, týkajúcej sa preletov slovenských lietadiel nad maďarským 

  územím, Šk.č. 8 - č.j. 165 801. 

  - Žiadosť Ministerstva národnej obrany na Ministerstvo vnútra o povo-

  lenie na dovoz kokaínu, Šk.č. 8 - č.j. 167 444. 

     - Žiadosti súkromných firiem na Ministerstvo národnej obrany o udelenie 

  koncesie na výrobu alebo predaj rôznych tovarov. 

   - Intervencie civilných inštitúcii, organizácii a poslancov týkajúce sa slu-

  žobných a osobných záležitostí vojenských osôb ( povyšovanie, služobný 

  postup, byty pre vojenských gážistov atď. ). 

    

  Šk.č. 7, 884 listov ( 1-884 ) 

   Šk.č. 8, 673 listov ( 1-673 ) 

   

   

8 Ministerstvo národnej obrany - súčinnosť s Hlinkovou slovenskou ľudo-

  vou stranou, Hlinkovou gardou, žandárstvom a štátnou políciou,  

  Hlinkovou mládežou a Freiwillige Schutzstaffel.   

  - Nariadenie Ministerstva národnej obrany z 5.1.1940 pre Posádkovú 

  správu Piešťany o vykonaní spoločného spojovacieho výcviku s Hlinko-

  vou gardou a Hlinkovou mládežou, č.j. 150 333. 

   - Žiadosť Hlavného veliteľstva Hlinkovej gardy o vydanie  výnosu Mi-

  nisterstva národnej obrany pre záložných dôstojníkov a poddôstojníkov, 
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  aby pracovali v Hlinkovej garde ako cvičitelia v rámci brannej výchovy, 

  č.j. 150 391. 

  - Pokyny pre podporu výcviku Hlinkovej gardy a Freiwillige Schutzstaf-

  fel, č.j. 150 998. 

- Hlásenie Ústredného veliteľstva Rodobrany z 10.2.1940 o 

príslušníkoch Slovenskej armády, ktorí sa zaoberajú vojenskou cenzúrou, 

č.j. 152 125. 

  - Zriadenie kurzu pre inštruktorov Hlinkovej gardy pri peších plukoch, 

  č.j. 152 215. 

  - Žiadosť Freiwillige Schutzstaffel z 20.2.1940 o prenechanie pozemku 

  na Lafranconi pre športové účely, č.j. 152 441. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o odovzdaní a prevzatí vojenského mate-

  riálu jednotlivými veliteľstvami Hlinkovej gardy. 

  - Hlásenie Hlavného veliteľstva žandárstva z 20.3.1940 o zabezpečení 

  slovensko-maďarskej peážnej dopravy, č.j. 154 093. 

  - Odpoveď ministra národnej obrany gen. Ferdinanda Čatloša na žiadosť 

  Hlavného veliteľstva Hlinkovej gardy ohľadom zavedenia hodností v 

  Hlinkovej garde, č.j. 155 144. 

  - Žiadosť Zborového veliteľstva Mlinkovej mládeže z 5.4.1940 o pride-

  lenie vyradených vojenských predmetov ( stany, trúby ), č.j. 155 767. 

- Hlásenia vojenských útvarov o spolupráci s Hlinkovou gardou ( 

rozvrhy a prehľady výcviku, zapožičanie a prevzatie výzbroje od 

Hlinkovej gar dy, hlásenia o priebehu kurzov pre inštruktorov Hlinkovej 

gardy ). 

  - Hlásenie Okresného veliteľstva Hlinkovej gardy v Senici nad Myjavou 

  o poddôstojníkoch Slovenskej armády, ktorí sa nezúčastnili ako cvičitelia 

  branného výcviku, č.j. 156 332. 

  - Splnomocnenie pre stot.pech. Eugena Budaváryho na prípravu reorga-

  nizácie branného výcviku, č.j. 158 011. 

  - Hlásenie Hlavného veliteľstva žandárstva z 15.6.1940 o udelení vy-
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  znamenaní pre príslušníkov žandárstva, č.j. 158 883. 

  - Nesúhlas Ústredného veliteľstva Rodobrany s udelením slovenského 

  štátneho občianstva pre Ing. Riesa, riaditeľa továrne v Harmanci, č.j.  

  162 764. 

  - Dohoda o zapožičaní koní vojenskej správy pre Hlinkovu gardu, Hlin-

  kovu mládež, Jazdeckú spoločnosť a Freiwillige Schutzstaffel na športo-

  vé preteky, č.j. 164 079. 

  - Žiadosť Miestneho veliteľstva Hlinkovej gardy v Trenčíne z 26.9.1940 

  o vyhotovenie zoznamov všetkých civilných zamestnancov vojenskej 

  správy českej, židovskej a iných národností, č.j. 164 433. 

  - Dohoda medzi Ministerstvom národnej obrany a Generálnym sekretá-

  rom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany z 12.10.1940 vo veci udelenia 

  štipendii poslucháčom Lekárskej fakulty, č.j. 164 895. 

   - Žiadosť Ústredne štátnej bezpečnosti z 28.10.1940 o zriadenie tábora 

  pre politických utečencov z Maďarska, č.j. 164 898. 

  - Žiadosti miestnych veliteľstiev Hlinkovej gardy o pridelenie zbraní, 

  munície, áut a pod. 

  - Hlásenia Ústredne štátnej bezpečnosti o výsledkoch šetrenia štátnej 

  spoľahlivosti a mravnej bezúhonnosti snúbeníc vojenských gážistov. 

   - Zoznam poddôstojníkov Slovenskej armády, ktorí sa prihlásili ako po-

  bočníci veliteľov Hlinkových gárd, č.j. 166 401. 

  - Žiadosť Miestneho veliteľstva Hlinkovej gardy v Ružomberku o pride-

  lenie zbraní pre čestnú stráž pri hrobe Andreja Hlinku, č.j. 166 681. 

  - Hlásenia miestnych veliteľstiev Hlinkovej gardy o neprístojnom sprá-

  vaní sa vojenských gážistov a civilných zamestnancov Ministerstva ná-

  rodnej obrany. 

 

  Šk.č. 9, 332 listov ( 1-332 ) 
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 9 Ministerstvo národnej obrany - vojenský priemysel a vojenská správa 

  podnikov dôležitých pre obranu štátu. 

  - Žiadosti Vojenskej správy podnikov dôležitých pre obranu štátu a sa-

  motných podnikov o povolenie vstupu cudzích osôb do areálu podnikov. 

   - Žiadosti Vojenskej správy podnikov dôležitých pre obranu o povolenie 

  štátu zamestnávať cudzincov. 

   - Hlásenia Vojenskej správy továrenských skupín o mimoriadnych uda-

  lostiach v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 

  - Žiadosti podnikov dôležitých pre obranu štátu na Ministerstvo národnej 

  obrany o materiálne a personálne zabezpečenie ich činnosti. 

   - Žiadosti podnikov dôležitých pre obranu štátu o oslobodenie ich za-

  mestnancov od činnej vojenskej služby a iných povinností. 

  - Žiadosti podnikov o zaradenie medzi podniky dôležité pre obranu štátu. 

  - Hlásenia Vojenskej správy továrenských skupín o výrobnej činnosti a 

  počte zamestnancov podnikov dôležitých pre obranu štátu. 

 - Zoznam slovenských podnikov využívaných pre nemecké vojenské 

hospodárstvo, Šk.č. 10 - č.j. 151 609. 

  - Hlásenie z 10.2.1940 odovzdaní ( stot.tech.zbroj.Ing. Juraj Voda ) a 

  prevzatí ( stot.tech.zbroj.Ing. Arnošt Gavalovič ) funkcie veliteľa Úradu 

  vojenského dozoru u akciových spoločností, Šk.č. 10 - č.j. 152 166. 

  - Ponukové listy na výrobky a faktúry za dodaný tovar podnikov  

  dôležitých pre obranu štátu. 

  - Odpovede podnikov na objednávky tovarov zo strany vojenskej správy. 

  - Potvrdenia Ministerstva národnej obrany o zaradení podnikov do  

  zoznamu podnikov dôležitých pre obranu štátu. 

- Smernica Ministerstva národnej obrany pre povoľovanie vstupu osôb 

do podnikov dôležitých pre obranu štátu, Šk.č. 11 - č.j. 157 452. 

  - Zoznam podnikov dôležitých pre obranu štátu, Šk.č. 11 - č.j. 159 547. 

  - Zoznamy osôb, ktorým bolo vydané permanentné povolenie vstupu do 

  podnikov dôležitých pre obranu štátu. 
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    - Žiadosti podnikov na Ministerstvo národnej obrany o povolenie vývozu 

  a predaja výrobkov. 

 

  Šk.č. 10, 666 listov ( 1-666 ) 

  Šk.č. 11, 848 listov ( 1-848 ) 

  Šk.č. 12, 875 listov ( 1-875 ) 

 

 

 10 Ministerstvo národnej obrany a zabezpečovanie pohonných hmôt pre 

  útvary Slovenskej armády. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o stave zásob pohonných hmôt. 

  - Požiadavky vojenských útvarov na pridelenie pohonných hmôt. 

  - Výkaz Benzínového skladu v Spišskej Novej Vsi o stave pohonných 

  hmôt k 1.1.1940, č.j. 150 358. 

   - Ponuka Štátnej rafinérie minerálnych vôd v Dubovej na dodávku po-

  honných hmôt pre Slovenskú armádu na rok 1940 ( uvedená je cena a 

  množstvo pohonných hmôt ), č.j. 150 926. 

   - Zoznam benzínových čerpacích staníc a skladov pohonných hmôt v 

  podnikoch dôležitých pre obranu štátu, č.j. 152 759. 

  - Žiadanky Automobilnej zbrojovky na dodanie pohonných hmôt zo Štát-

  nej rafinérie minerálnych vôd v Dubovej. 

  - Pokyny Automobilnej zbrojovky pre preberanie pohonných hmôt  

  útvarmi Slovenskej armády, 155 296. 

  - Obsah nádrží v podniku VESTA - slovenský priemysel minerálnych      

  olejov k 5.6.1940, č.j. 157 471. 

  - Preliminár leteckých pohonných hmôt pre všetky jednotky letectva na 

  rok 1941, č.j. 166 789. 

   

Šk.č. 13, 456 listov ( 1-456 ) 
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 11 Ministerstvo národnej obrany a civilní zamestnanci vojenskej správy. 

  - Agenda pri príjimaní nových civilných zamestnancov vojenskej správy   

  ( ustanovujúce listiny, protokoly o prísahe, prísažnej formule a prehláse-

  nie ). 

  - Tabuľka potrebného počtu civilných zamestnancov pre útvary a ústavy 

  v oblasti Veliteľstva 2.divízie, č.j. 150 892. 

  - Odpovede jednotlivých ministerstiev na žiadosti Ministerstva národnej 

  obrany o preradenie osôb zo služieb týchto ministerstiev do služieb Mi-

  nistertva národnej obrany. 

  - Žiadosti civilných zamestnancov o rozviazanie pracovného pomeru. 

  - Výkaz civilných zamestnancov 23.oddelenia Ministerstva národnej ob-

  rany, č.j. 157 351, č.j. 158 071, č.j. 158 547. 

   - Premiestňovanie civilných zamestnancov v rezorte Ministerstva národ-

  nej obrany. 

  - Výkazy celkového počtu civilných zamestnancov pri útvaroch Sloven-  

  skej armády k 1.6.1940, č.j. 158 987. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o nástupe služby alebo výpovediach zo 

  zamestnania civilných zamestnancov. 

   - Vyšetrovanie trestných činov civilných zamestnancov vojenskej správy. 

 

  Šk.č. 13, 169 listov ( 457-625 ) 

 

 

 12 Ministerstvo národnej obrany a medzinárodné vzťahy. Činnosť sloven-

  ských vojenských atašé v zahraničí. 

  - Žiadosti vojenských atašé pri slovenských veľvyslanectvách v zahraničí 

  na Ministerstvo národnej obrany o personálne a materiálne zabezpečenie 

  ich činnosti. 

  - Menovanie mjr.gšt. Štefana Tatarka za vojenského atašé pri  

  Slovenskom veľvyslanectve v Berlíne dňom 31.1.1940, č.j. 150 891. 
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- Hlásenia útvarov Slovenskej armády o ďalejslúžiacich 

poddôstojníkoch, ktorí sa prihlásili na prácu pre slovenské zastupiteľské 

úrady v cudzine, č.j. 155 276. 

- Písomné testy z nemeckého jazyka ďalejslúžiacich poddôstojníkov, 

ktorí majú byť pridelení na zahraničné veľvyslanectvá Slovenskej 

republiky na   vedenie vojenskej agendy, č.j. 156 607. 

  - Návrhy vojenského atašé Slovenskej republiky v Berlíne mjr.gšt.  

  Štefana Tatarka vo veci sprehľadnenia odvodovej a všeobecnej vojen-

  sko-evidenčnej agendy, č.j. 158 178. 

  - Hlásenia slovenských vojenských atašé o pohybe príslušníkov Sloven-  

  skej armády a ich rodinných príslušníkov v zahraničí. 

  - Oznámenie Ministerstva národnej obrany z 16.9.1940 pre mjr.gšt.  

  Emila Novotného, vojenského pridelenca pri Veľvyslanectve Slovenskej 

  republiky v Bukurešti, o jeho premiestnení na Ministerstvo národnej 

  obrany, z dôvodu zlúčenia úradu vojenského atašé Slovenskej republiky 

  v Bukurešti a v Budapešti, č.j. 163 579. 

    - Hlásenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve z 12.9.1940 o 

  taktických cvičeniach Sovietskej armády, č.j. 163 749. 

  - Hlásenia Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Prahe o ude-

  lení vstupných víz na Slovensko pre členov medzinárodných delegácii. 

    - Hlásenie vojenského atašé Slovenskej republiky v Berlíne mjr.gšt. 

  Štefana Tatarka o problémoch spôsobených s udeľovaním odkladov od 

  prezenčnej služby brancom pracujúcim v cudzine, č.j. 167 190. 

  - Podmienky Nemeckého hlavného veliteľstva pre vstup cudzích vojen-

  ských komisii na územie Protektorátu Čechy a Morava, č.j. 167 251. 

  - Menovanie pplk.pech. Alojza Androviča za vojenského atašé pri  

  Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Berlíne dňom 9.12.1940, č.j.  

  167 691. 
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  - Menovanie plk.gšt. Štefana Jurecha za vojenského atašé pri Veľvysla-

  nectve Slovenskej republiky v Budapešti a v Bukurešti dňom 9.12.1940, 

  č.j. 167 692. 

 

  Šk.č. 13, 127 listov ( 626-752 ) 

 

 

 13 Ministerstvo národnej obrany - styk s nemeckými diplomatickými a vo-

  jenskými orgánmi na Slovensku. 

  - Rozkaz ministra národnej obrany z 15.1.1940 o prevzatí objektov v 

  ochrannom pásme, ktoré Nemecká armáda postúpila Slovenskej armáde 

  k užívaniu, č.j. 150 629. 

  - Menovanie mjr.jazd. Štefana Hrubiška za splnomocneného styčného 

  dôstojníka Ministerstva národnej obrany pri Nemeckej vojenskej misii na 

  Slovensku dňom 8.1.1940, č.j. 150 820. 

  - Periodické hlásenia mjr.jazd. Štefana Hrubiška, styčného dôstojníka 

  Ministerstva národnej obrany u veliteľa ochranného pásma na Slovensku. 

  - Personálne a materiálne požiadavky Nemeckej vojenskej misie na Slo-

  vensku voči Ministerstvu národnej obrany. 

  - Hlásenie Telegrafného práporu 1 o vojenskom materiáli, ktorý bol za-

  požičaný Nemeckej brannej moci počas ťaženia do Poľska, č.j. 151 831. 

  - Materiálne a personálne požiadavky Ministerstva národnej obrany a 

  Slovenskej armády voči nemeckým vojenským orgánom na Slovensku a 

  Nemeckej brannej moci. 

  - Hlásenie por.pech. Moreňa, styčného dôstojníka Ministerstva národnej 

  obrany pri Nemeckej vojenskej misii na Slovensku, o súhlase Hlavného 

  štábu Nemeckej armády v Berlíne s prepustením a následným odsunutím 

  do Poľska tých zajatcov, príslušníkov bývalej Poľskej armády, ktorí sú 

  internovaní vo vojenskom tábore pri Lešti, č.j. 152 351. 
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   - Oznámenie Nemeckého veľvyslanectva v Bratislave na Ministerstvo 

  národnej obrany zo 16.2.1940, o menovaní gen.mjr. Wecha do funkcie 

  veliteľa tzv. ochrannej zóny na Slovensku, č.j. 152 579. 

   - Zoznam nemeckého poveternostného personálu, ktorý dala Nemecká 

  ríša k dispozícii pre poveternostnú službu Slovenskému štátu, č.j.        

  152 726. 

  - Výťah z medzištátnej slovensko-nemeckej zmluvy, týkajúcej sa ustano-

  vení pre ochranné pásmo na Slovensku, č.j. 153 525. 

  - Zoznam príslušníkov Nemeckej armády, ktorí obdržali medaily Za ob- 

  ranu Slovenska, č.j. 154 435. 

- Periodické hlásenia Automobilného pluku o množstve pohonných 

hmôt,  ktoré boli vydané pre Nemeckú vojenskú misiu na Slovensku. 

  - Cenová kalkulácia materiálu odvezeného Nemeckou armádou z letiska 

  v Žiline, č.j. 154 613. 

  - Smernica Ministerstva národnej obrany pre styčného dôstojníka Mi-

  nisterstva národnej obrany u veliteľa ochranného pásma na Slovensku, 

  č.j. 156 150. 

  - Dopyt Ministerstva národnej obrany na Veliteľstvo ochranného pásma 

  na Slovensku, na možnosť využitia strelnice v Plaveckom Podhradí a na 

  Tureckom vrchu pre potreby Slovenskej armády, č.j. 156 611. 

    - Protest Nemeckej leteckej misie na Slovensku proti preletu západnej 

  hranice slovenským lietadlom dňa 21.5.1940, č.j. 157 272. 

  - Hodnotiace správy nemeckých dôstojníkov z inšpekcii v útvaroch Slo-

  venskej armády. 

  - Povolenia pre príslušníkov Nemeckej armády navštevovať útvary Slo-

  venskej armády a podniky dôležité pre obranu štátu. 

  - Zoznam úradov v ochrannom pásme ( župných úradov, okresných veli-

  teľstiev Hlinkovej gardy, žandárskych staníc, finančných úradov ), č.j. 

  163 472. 
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  - Žiadosti nemeckých vojenských orgánov na Slovensku o zaslanie osob-

  ných spisov príslušníkov bývalej Československej armády. 

  - Prideľovanie nemeckých inštruktorov k útvarom Slovenskej armády. 

 

  Šk.č. 14, 519 listov ( 1-519 ) 

 

 

 14 Ministerstvo národnej obrany a nemecká národná skupina na Slovensku. 

  - Žiadosti a sťažnosti Deutsche Partei v Bratislave na Ministerstvo ná-

  rodnej obrany, č.j. 155 254. 

   - Návrh Deutsche Partei na zvýšenie počtu dôstojníkov Slovenskej armá-

  dy nemeckej národnosti, č.j. 156 459. 

  - Žiadosť Deutsche Partei z 21.5.1940 o premiestnenie pracovnej roty 

  Nemcov z Levoče do Bratislavy, č.j. 157 310. 

  - Žiadosť Deutsche Partei o zaslanie podmienok pre prijatie do Vojenskej 

  akadémie, č.j. 158 070. 

  - Úprava služobného pomeru dôstojníkov nemeckej národnosti v Sloven-

  skej armáde, č.j. 158 386. 

   - Žiadosť Deutsche Partei o zapožičanie 6 svetlometov pre spoločnosť 

  Kulturfilm, č.j. 161 415. 

  - Zoznam dôstojníkov bývalej Československej armády nemeckej národ-

  nosti prevzatých do služieb Slovenskej armády, č.j. 163 718. 

  - Žiadosť Der Fűhrerder Deutschen Volksgruppe in der Slowakei o me-

  novanie čat.ašp. Schulteho dôstojníkom Slovenskej armády, č.j. 166 665. 

    - Žiadosť Der Fűhrerder Deutschen Volksgruppe in der Slowakei o akti-

  vovanie 6 učiteľov, č.j. 166 667. 

 

   Šk.č. 14, 148 listov ( 520-667 ) 
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 15 Ministerstvo národnej obrany a osoby českej národnosti v službách  

  Slovenskej armády. 

  - Zoznamy vojenských gážistov českej národnosti prepustených do Pro-

  tektorátu Čechy a Morava. 

   - Prihlášky vojenských gážistov českej národnosti k evakuácii ich rodín 

  do Protektorátu Čechy a Morava. 

- Zoznam vojenských gážistov českej národnosti z 27.3.1940, ktorí 

zostali dočasne v službách Slovenskej armády, č.j. 153 907. 

  - Zoznam nepostrádateľných vojenských gážistov českej národnosti za-

  mestnaných v rezorte Ministerstva národnej obrany k 3.4.1940, č.j.     

  154 178. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o vojenských osobách českej národnosti v 

  činnej službe. 

  - Rozkazy Ministerstva národnej obrany o preradení vojenských gážistov 

  českej národnosti do služieb Protektorátu Čechy a Morava. 

  - Číselný prehľad dôstojníkov a rotmajstrov českej národnosti, ktorí 

  slúžili v Slovenskej armáde do 22.1.1940, č.j. 167 231. 

  

  Šk.č. 15, 368 listov ( 1-368 ) 

 

 

 16 Ministersvo národnej obrany - styk s Protektorátom Čechy a Morava. 

  - Žiadosti Der Wehrmachtbevollmächtigte beim Reichsprotektor in  

  Bőhmen und Mähren o zaslanie kvalifikačných listín dôstojníkov, pod-

  dôstojníkov, rotmajstrov a mužstva bývalej Československej armády. 

    - Žiadosť Der Wehrmachtbevollmächtigte beim Reichsprotektor in  

  Bőhmen und Mähren o zaslanie kritérii pre udeľovanie vyznamenaní pre 

  príslušníkov Slovenske armády, č.j. 156 657. 
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  - Posudok Der Wehrmachtbevollmächtigte beim Reichsprotektor in 

  Bőhmen und  Mähren na MUDr. Jozefa Alta, ktorí žiada o prijatie do 

  Slovenskej armády, č.j. 164 677. 

 

  Šk.č. 15, 18 listov ( 369-387 ) 

 

 

 17 Slovenská armáda - výstavba, organizačná štruktúra, personálne zabez-

  pečenie a dislokácia útvarov. 

- Menné zoznamy dôstojníkov,poddôstojníkov a rotmajstrov podľa 

divízii a útvarov. 

  - Dopyty útvarov na Ministerstvo národnej obrany na krycie mená útva-

  rov. 

  - Nariadenie veliteľa vzdušných zbraní o premiestnení veliteľstva Delo-

  streleckého pluku 153 z Bratislavy do Trenčína - Zlatoviec, Šk.č.17 - 

  č.j. 152 437. 

  - Zápisnica z porady zo 4.4.1940 ohľadom likvidácie práporov Stráže  

  obrany štátu, Šk.č.18 - č.j. 153 522. 

  - Rozkaz Veliteľstva 1.divízie o zrušení Posádkového veliteľstva  

  Nováky a zriadení Posádkového veliteľstva v Zemianskych Kostoľanoch 

  dňom 15.4.1940, Šk.č. 18 - č.j. 155 232. 

  - Výnos Ministerstva národnej obrany z 27.4.1939 o organizácii  

  Slovenskej armády, Šk.č. 19 - č.j. 155 761, Šk.č. 22 - č.j. 163 723.  

  - Návrh Ministerstva národnej obrany na zrušenie Zboru rotmajstrov a 

  jeho nahradenie Zborom poddôstojníkov, Šk.č. 19 - č.j. 157 700. 

   - Rozkaz Ministerstva národnej obrany z 12.6.1940 o zriadení 9.roty pri 

  II. prápore Pluku útočnej vozby v Turčianskom sv. Martine, Šk.č. 19 - 

  č.j. 158 431. 

   - Rozkaz Ministerstva národnej obrany z 10.7.1940 o zriadení vzorných 

  stotín podľa nemeckého vzoru pri Ženijnom pluku, Jazdeckom priezved-
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  nom oddiely, Telegrafnom vojsku a Pluku útočnej vozby, Šk.č. 20 - č.j. 

  159 977. 

  - Hlásenia útvarov Slovenskej armády o zriadení Asanačných rot pri 

  útvaroch, Šk.č. 20 - č.j. 160 595. 

  - Výnos Ministerstva národnej obrany z 2.9.1940 o zriadení 5 nových 

  Doplňovacích okresných veliteľstiev, Šk.č. 20 - č.j. 162 753. 

   - Mierové počty spojovacieho vojska Slovenskej armády, Šk.č. 21 - č.j. 

  163 572. 

  - Nová organizácia Slovenskej armády s platnosťou od 1.10.1940, Šk.č. 

  21 - č.j. 163 600. 

  - Mierové počty pechoty a Pluku útočnej vozby, Šk.č. 21 - č.j. 163 708. 

  - Nové personálne obsadenie veliteľských funkcii v Slovenskej armáde 

  súvisiace s reorganizáciou Slovenskej armády od 1.10.1940, Šk.č. 21 - 

  č.j. 163 714. 

  - Smernica Ministerstva národnej obrany pre úpravu kmeňových a počet-

  ných vecí v dôsledku novej organizácie Slovenskej armády ( zrušenie 

  Veliteľstva 2.divízie ), Šk.č. 22 - č.j. 163 821. 

  - Výnos Ministerstva národnej obrany z 26.9.1940 o zriadení Zboru vo-

  jenských poddôstojníkov z povolania, Šk.č. 22 - č.j. 164 161. 

  - Veliteľská právomoc a pôsobnosť Ministerstva národnej obrany, Veli-

  teľstva pozemného vojska, Veliteľstva vzdušných zbraní a vyšších veli-

  teľstiev v Slovenskej armáde, Šk.č. 24 - č.j. 167 000. ( V spise pod č.j. 

  167 000 sa nachádzajú aj nasledovné spisy : 

  + Výnos Ministerstva národnej obrany zo 16.10.1943 o novej organizácii 

  Pracovného zboru Národnej obrany, ktorou sa rušia pracovné skupiny a 

  zriaďujú sa pracovné tábory, č.j. 271 294.  

  + Výnos Ministerstva národnej obrany z 29.9.1943 o zriadení Duchovnej 

  správy na Veliteľstve vzdušných zbraní, č.j. 271 539.  

+ Organizačný počet Veliteľstva vzdušných zbraní za brannej 

pohotovosti štátu zo 16.4.1943, č.j. 268 891.  
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  + Rozkaz z 15.7.1942 o ustanovení a pôsobnosti I. a II. náčelníka štábu 

  ministra národnej obrany, č.j. 99 879.  

  + Rozkaz ministra národnej obrany z 27.1.1944 o zriadení Posádkového 

  veliteľstva v okruhu Mokraď a zrušení Posádkovej správy v Liptovskom 

  sv. Petri, č.j. 455 580. ) 

   

  Šk.č. 16, 1085 listov ( 1-1085 ) 

    Šk.č. 17, 1129 listov ( 1-1129 ) 

  Šk.č. 18, 968 listov ( 1-968 ) 

  Šk.č. 19, 888 listov ( 1-888 ) 

  Šk.č. 20, 895 listov ( 1-895 ) 

  Šk.č. 21, 528 listov ( 1-528 ) 

  Šk.č. 22, 352 listov ( 1-352 ) 

  Šk.č. 23, 588 listov ( 1-588 ) 

  Šk.č. 24, 483 listov ( 1-483 ) 

 

 

 18 Veliteľstvo pozemného vojska v Banskej Bystrici. 

  - Hlásenia Veliteľstva pozemného vojska o personálnych zmenách. 

  - Oznam Ministerstva národnej obrany na veliteľstvá divízii o začiatku 

  pôsobnosti Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici dňom  

  1.10.1940, č.j. 164 085. 

  - Hlásenie Veliteľstva pozemného vojska z 19.101940 o dislokácii jed-

  notlivých útvarov, č.j. 165 192. 

  - Hlásenia Veliteľstva pozemného vojska na Ministerstvo národnej obra-

  ny o činnosti . 

 

  Šk.č. 24, 141 listov ( 484-624 ) 
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 19 Veliteľstvo 1.divízie v Trenčíne. 

  - Hlásenia Veliteľstva 1.divízie na Ministerstvo národnej obrany o perso-

  nálnych zmenách v oblasti ( premiestnenia a nástup služby vojenských 

  osôb, odoslanie vojenských gážistov do aplikačných kurzov a pod. ). 

   - Výkazy spotrebovaného a požadovaného materiálu zasielané na Mi-

  nisterstvo národnej obrany. 

   - Požiadavky Veliteľstva 1.divízie na Ministerstvo národnej obrany na 

  personálne zabezpečenie ich činnosti. 

  - Menné výkazy personálu od útvarov v oblasti Veliteľstva 1.divízie. 

  - Návrh na systematizované počty pre Veliteľstvo 1.divízie z 29.5.1940, 

  č.j. 157 672. 

  - Návrhy a poznatky veliteľa 1.divízie plk.gšt. Augusta Malára z použí-

  vania 7,5 cm kanónových batérii pri peších plukoch, č.k. 158 464. 

   - Tabuľka rozdelenia občianskych zamestnancov pri Veliteľstve 1.divízie

   k 22.6.1940, č.j. 159 373. 

  - Materiálne a personálne hlásenia a požiadavky podriadených útvarov 

  voči Veliteľstvu 1.divízie. 

  - Dôverné rozkazy Veliteľstva 1.divízie číslo 1 - 62  z obdobia od 5.1. - 

  20.9.1940, č.j. 164 173. 

  - Hlásenie plk.del. Jozefa Turanca o prevzatí velenia na Veliteľstve  

  1.divízie dňom 14.10.1940, č.j. 164 984. 

     

  Šk.č. 25, 845 listov ( 1-845 ) 

 

 

 20 Veliteľstvo 2.divízie v Banskej Bystrici. 

  - Hlásenia Veliteľstva 2.divízie na Ministerstvo národnej obrany o perso-

  nálnych zmenách v oblasti ( premiestnenia a nástup služby vojenských 

  osôb, odoslaní vojenských gážistov do aplikačných kurzov a pod. ). 

 



- 25 - 

   - Výkazy spotrebovaného a požadovaného materiálu zasielané na Mi-

  nisterstvo národnej obrany. 

  - Smernica Veliteľstva 2.divízie z 15.1.1940 pre dozorčiu službu v po-

  sádkach, č.j. 150 790. 

  - Určenie dôstojníkov pre štáb Veliteľstva 2.divízie, č.j. 152 884. 

  - Menoslovy poddôstojníkov od útvarov, úradov a ústavov v oblasti Veli-

  teľstva 2.divízie, č.j. 153 456. 

  - Návrh na systematizované počty pre Veliteľstvo 2.divízie z 31.5.1940, 

  č.j. 157 817. 

   - Hlásenie Veliteľstva 2.divízie z 12.6.1940 o prelete slovenských lieta-

  diel cez slovensko-maďarské hranice, č.j. 158 947. 

  - Dôverné rozkazy Veliteľstva 2.divízie číslo 1 - 73  z obdobia od 4.1. - 

  18.9.1940, č.j. 164 173. 

  - Zoznam vojenských gážistov na Veliteľstve 2.divízie k 12.11.1940, č.j. 

  166 592. 

 

  Šk.č. 26, 505 listov ( 1-505 ) 

 

 

 21 Veliteľstvo 3.divízie v Prešove. 

  - Hlásenia Veliteľstva 3.divízie na Ministerstvo národnej obrany o perso-

  nálnych zmenách v oblasti ( premiestnenia a nástup služby vojenských 

  osôb a pod. ). 

  - Hlásenie náčelníka štábu 3.divízie mjr.gšt. Jána Krnáča o prevzatí  

  funkcie prednostu automobilovej služby 3.divízie por.del. Ondrejom 

  Stankovičom dňa 9.1.1940, č.j. 150 389. 

  - Personálne požiadavky Veliteľstva 3.divízie voči Ministerstvu národnej 

  obrany ( žiadosti o pridelenie vojenských gážistov k útvarom v oblasti 

  3.divízie a pod. ). 
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  - Hlásenia Veliteľstva 3.divízie na Ministerstvo národnej obrany o perso-

  nálnych zmenách v oblasti ( premiestnenia a nástup služby vojenských 

  osôb, odoslanie vojenských gážistov do aplikačných kurzov a pod. ). 

  - Menoslovy ďalejslúžiacich poddôstojníkov od útvarov, úradov, a ústa-

  vov dislokovaných v oblasti Veliteľstva 3.divízie, č.j. 153 463. 

    - Zoznamy aktivovaných dôstojníkov, ktorí konali dobrovoľnú činnú 

  službu v oblasti 3.divízie k 11.5.1940, č.j. 156 609. 

- Materiálne požiadavky podriadených útvarov voči Veliteľstvu 

3.divízie. 

  - Návrh náčelníka štábu Veliteľstva 3.divízie mjr.gšt. Jána Krnáča na 

  systematizované počty pre Veliteľstvo 3.divízie, č.j. 157 883. 

  - Hlásenie z 16.7.1940 odoslaní veliteľa 3.divízie gen. Antona Pulanicha 

  do Vojenskej nemocnice 1, č.j. 160 534. 

  - Žiadosť Veliteľstva 3.divízie na Ministerstvo národnej obrany o zmenu 

  názvu Horskej kanónovej batérie na Delová rota, č.j. 161 276. 

  - Dôverné rozkazy Veliteľstva 3.divízie číslo 1 - 86 z obdobia od 2.1. - 

  19.9.1940, č.j. 164 173. 

  - Hlásenie Veliteľstva 2.divízie ( bývalé Veliteľstvo 3.divízie ) o stano-

  venom období poľnohospodárskych dovoleniek na rok 1941 v oblasti 

  2.divízie, č.j. 168 161. 

  - Zoznam počtov mužstva staršieho ročníka pri útvaroch v oblasti  

  2.divízie ( bývalá 3.divízia ), č.j. 168 210. 

   

  Šk.č. 27, 417 listov ( 1-417 ) 

 

 22 Pešie pluky. Hlásenia a výkazy počtov personálu, materiálu a personál-

  nom obsadení veliteľských funkcii. 

  - Personálne požiadavky peších plukov voči nadriadeným zložkám ( žia-

  dosti o pridelenie vojenských gážistov, žiadosti o premiestnenie vojen-

  ských osôb a pod. ). 
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  - Hlásenia o personálnych otázkach pri peších plukoch ( hlásenia o pre-

  miestneniach, trestoch a nastúpe služby vojenských gážistov, odoslaní 

  vojenských osôb do aplikačných kurzov a pod. ). 

      - Hlásenia o vnútorných pomeroch v peších plukoch  ( hlásenia o zlom 

  ubytovaní mužstva, o priebehu kurzu inštruktorov Hlinkovej gardy pri 

  peších plukoch, o strážnej službe pri peších plukoch a pod. ). 

        - Hlásenia o stave materiálu pri peších plukoch ( hlásenia o prevzatí a 

  odovzdaní materiálu, výkazy podľa druhov materiálu a pod. ). 

    - Mierové počty peších plukov Slovenskej armády, Šk.č. 28 - č.j. 150 

  518. 

  - Menné a početné výkazy personálu podľa jednotlivých peších plukov. 

- Rozkazy Ministerstva národnej obrany o premiestnení vojenských 

gážistov a mužstva v rámci peších plukov. 

  - Menovanie mjr.pech. Jozefa Benedika za veliteľa III/4 práporu dňom 

  15.2.1940, Šk.č. 28 - č.j. 152 070. 

  - Menovanie stot.pech. Emila Kolenéra za veliteľa I/6 práporu dňom 

  15.2.1940, Šk.č. 28 - č.j.152 072. 

  - Menovanie mjr.pech. Antona Bardoňa za veliteľa II/4 práporu dňom 

  15.2.1940, Šk.č. 28 - č.j.152 073. 

  - Požiadavky peších plukov voči vyšším zložkám obrany na zabezpeče-

  nie ich činnosti ( pridelenie výcvikovej munície, žiadosť o pridelenie 

  nákladného auta, žiadanky na materiál a pod. ). 

  - Hlásenie o presťahovaní veliteľstva a plukovných rot Pešieho pluku 5 z 

  Nitry do Trenčína dňom 9.3.1940, Šk.č. 28 - č.j. 153 617. 

   - Výkazy kmeňového počtu peších plukov podľa stotín, Šk.č. 28 - č.j.  

  154 212. 

  - Listina poradia ašpirantov Pešieho pluku 7, Šk.č. 28 - č.j. 154 434. 

  - Menovanie mjr.pech. Karola Polóniho za veliteľa III/8 práporu dňom 

  31.3.1940, Šk.č. 28 - č.j. 154 476. 
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   - Prehľad premiestneného mužstva v zálohe od Delostreleckých plukov 

  1, 2 a 3 k peším plukom, Šk.č. 28 - č.j. 155 539. 

  - Menovanie mjr.pech. Karola Hasenberga za veliteľa II/6 práporu a 

  stot.pech. Júliusa Záborského za veliteľa I/7 práporu dňom 15.5.1940, 

  Šk.č. 28 - č.j. 156 076. 

  - Nariadenie o premiestnení plukovnej rádiostanice v Ružomberku z Po-

  važských kasární do budovy náhradného práporu Pešieho pluku 6, Šk.č. 

  29 - č.j. 161 257. 

  - Hlásenie o menovaní stot.pech. Víťazoslava Šupáka za veliteľa III/8 

  práporu dňom 9.1.1940, Šk.č. 29 - č.j. 163 433. 

    - Menovanie mjr.pech. Rudolfa Noskoviča za veliteľa II/1 práporu dňom 

  30.9.1940, Šk.č. 29 - č.j. 164 641. 

  - Hlásenie Pešieho pluku 3 o poskytnutí vojenskej ozbrojenej asistencie 

  do obce Handlová dňa 31.10.1940, Šk.č. 29 - č.j. 166 096. 

  - Zoznam dôstojníkov a rotmajstrov Pešieho pluku 1 k 27.11.1940, Šk.č. 

  29 - č.j. 167 110. 

  - Zoznam vojenských gážistov bývalého Pešieho pluku 8, Šk.č. 29 - č.j. 

  167 184. 

  - Zoznam dôstojníkov a rotmajstrov Pešieho pluku 3 k 30.11.1940, Šk.č. 

  29 - č.j. 167 213. 

  - Zoznam dôstojníkov a rotmajstrov Pešieho pluku 4 k 28.11.1940, Šk.č. 

  29 - č.j. 167 297. 

   

  Šk.č. 28, 460 listov ( 1-460 ) 

  Šk.č. 29, 577 listov ( 1-577 ) 

 

 

 23 Delostrelecké pluky pozemného vojska. Personálne, materiálne hlásenia 

  a výkazy. Personálne obsadenie veliteľských funkcii. 

  - Hlásenia delostreleckých plukov o stave zbrojného materiálu. 
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  - Hlásenie Delostreleckého pluku 1 o odovzdaní peňažných dokladov po 

  bývalom Delostreleckom pluku 110, č.j. 150 067. 

  - Personálne požiadavky delostreleckých plukov voči nadriadeným zlož-

  kám ( žiadosti o pridelenie skladníka, inštruktorov pre výcvik, dôstojníka 

  zbrojára, dôstojníka hospodárskej služby a pod. ). 

  - Päťročný pracovný plán delostrelectva v rámci Slovenskej armády, č.j.

   150 272. 

  - Hlásenia delostreleckých plukov o vnútorných pomeroch v plukoch ( o 

  ubytovacích podmienkach mužstva, o presunoch plukov na cvičenia, o 

  týfovej epidémii a pod. ). 

  - Hlásenia o materiálnom zabezpečení plukov ( presuny vojenského ma-

  teriálu, o spôsobe uskladnenia materiálu, žiadanky na prídel delostre-      

  leckého a konzervačného materiálu a pod. ). 

  - Rozkazy Ministerstva národnej obrany o premiestnení vojenských osôb 

  v rámci delostreleckých plukov. 

  - Funkčné zaradenie vojenských gážistov Delostreleckého pluku 51 k 

  25.2.1940, č.j. 152 986. 

  - Funkčné zaradenie vojenských gážistov Delostreleckého pluku 1 k 

  25.2.1940, č.j. 153 057. 

    - Sumár prelimináru Delostreleckého pluku 1 na I.polrok 1940, č.j.    

  153 356. 

  - Rozkaz Ministerstva národnej obrany zo 17.4.1940 o postavení školskej 

  mierovej delostreleckej batérie podľa nemeckého vzoru, č.j. 153 723. 

   - Zoznam dôstojníkov bývalého Delostreleckého pluku 12 podľa národ-

  nosti, č.j. 156 081. 

  - Funkčné zaradenie dôstojníkov zbraní Delostreleckého pluku 3 k          

  26.4.1940, č.j. 156 087. 

  - Obsadenie veliteľských funkcii Delostreleckého pluku 3 k 20.5.1940, 

  č.j. 157 389. 
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  - Nariadenie Ministerstva národnej obrany o zriadení poveternostnej 

  služby pri delostreleckých plukoch Slovenskej armády, č.j. 158 490. 

    - Výkazy delostreleckého materiálu ( munície, mín, súčiastok ) od jed-

  notlivých delostreleckých plukov. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( pplk.del. Štefan Majerčík ) a prevzatí ( mjr.aut. 

  Ján Kallo ) funkcie veliteľa Delostreleckého pluku 51 dňa 18.7.1940, č.j. 

  160 627. 

  - Požiadavky delostreleckých plukov na Ministerstvo národnej obrany na 

  materiálne zabezpečenie ich činnosti ( pridelenie nákladnych áut, pohon-

  ných hmôt a pod. ). 

  - Nariadenie zo 4.9.1940 o presune Delostreleckého pluku 1 z Bratislavy 

  do Topoľčian, č.j. 162 858. 

  - Hlásenie Delostreleckého pluku 11 o odovzdaní muničného skladu na

   Malante v Nitre do správy Posádkového veliteľstva Nitra dňom  

  1.10.1940, č.j. 164 467. 

  - Menovanie stot.del. Samuela Sekurisa za veliteľa I/1 oddielu dňom 

  1.10.1940, č.j. 164 982. 

  - Nariadenie o premiestnení 1.batérie Delostreleckého pluku 1 do To-

  poľčian dňom 23.10.1940, č.j. 165 297. 

   - Zoznam rotmajstrov Delostreleckého pluku 2 k 14.12.1940, č.j.        

  168 143. 

 

  Šk.č. 30, 532 listov ( 1-532 ) 

                        

 24 Pluk útočnej vozby. Personálne, materiálne výkazy a hlásenia. Ob- 

  jednávky a dodávky tankovej techniky. 

  - Nariadenie o podriadenosti Kanónov proti útočnej vozbe voči Práporu 

  útočnej vozby dňom 1.1.1940, č.j. 150 072. 
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  - Požiadavky práporov útočnej vozby voči nadriadeným zložkám ( pride-

  lenie motorových vozidiel, 7,5 cm horských kanónov, žiadanky na prídel 

  vojenského materiálu a pod. ). 

  - Hlásenia o stave a zmenách personálu ( hlásenia o pridelenom dôstoj-

  níckom doraste, o premiestnení a nástupe služby vojenských gážistov a 

  pod. ). 

  - Hlásenia o vnútorných pomeroch v práporoch ( porucha telefónnej úst-

  redne ). 

  - Menovanie dôstojníkov na veliteľské funkcie v Pluku útočnej vozby 

  dňom 17.2.1940 :  

  + mjr.pech. Štefana Čániho za veliteľa Pluku útočnej vozby, 

  + stot.pech. Jozefa Dobrotku za veliteľa I práporu,  

  + stot.pech. Emila Krokanca za veliteľa II práporu, 

  + npor.pech. Františka Ploskuňáka za veliteľa náhradneho práporu, č.j. 

  151 827. 

  - Výkazy materiálu ( súpis ženijnej munície, výkaz poškodenej munície a 

  pod. ). 

  - Relácia o predvedení prototypu ľahkého tanku vz. 38 od výrobcu ČKP 

  Praha, č.j. 154 641. 

   - Rozkaz o premiestnení 52 vojenských osôb v zálohe maďarskej národ-

  nosti z kmeňového počtu Pluku útočnej vozby k peším plukom, č.j.     

  156 566. 

- Zoznam tajných, dôverných a obyčajných služobných predpisov pri 

Plu-ku útočnej vozby, č.j. 157 825. 

  - Ponuka firmy Českomoravskej Kolben - Daněk na predaj tankovej rá-

  diostanice vz. 35 ( obsahuje nákresy všetkých súčiastok tankovej  

  rádiostanice ), č.j. 158 379. 

  - Zoznam vojenských gážistov pri Pluku útočnej vozby k 9.7.1940, č.j. 

  160 084. 
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  - Návrh veliteľa Pluku útočnej vozby mjr.pech. Štefana Čániho na zmenu 

  organizácie Pluku útočnej vozby, č.j. 160 087. 

- Ponuka Škodových závodov a.s. Plzeň na predaj vozidlových súprav 

pre vyprosťovanie a prevoz útočných vozidiel Škoda 6K, č.j. 168 431. 

 

  Šk.č. 30, 209 listov ( 533-741 ) 

 

 

 25 Jazdecké priezvedné oddiely. Hlásenia o činnosti, personálne a materiál-

  ne hlásenia. 

  - Personálne požiadavky voči Ministerstvu národnej obrany ( žiadosti o 

  premiestnenia dôstojníkov, pridelenie dôstojníka evanjelickej duchovnej 

  služby, pridelenie zbrojára a pod.). 

  - Hlásenia o činnosti ( hlásenie o stave výcviku remont, o lekárskych 

  prehliadkach dôstojníkov a pod. ). 

  - Nariadenie z 18.1.1940 o presťahovaní veliteľstva Jazdeckého prie-

  zvedného oddielu 2 z Nitry do Serede, č.j. 150 811. 

  - Zoznam podkováčov pri Jazdeckom priezvednom oddiely 2 k  

  15.1.1940, č.j. 150 846. 

  - Personálne hlásenia na Ministerstvo národnej obrany ( premiestnenie a 

  nástup služby dôstojníkov jazdectva a pod. ). 

   - Periodické hlásenia počtov jednotlivých Jazdeckých priezvedných od-

  dielov. 

  - Menoslov ďalejslúžiacich poddôstojníkov pri Jazdeckom priezvednom 

  oddiely k 5.3.1940, č.j. 153 274. 

  - Hlásenia a výkazy spotrebovaného a požadovaného materiálu. 

  - Rozkazy o premiestnení vojenských osôb v rámci Jazdeckých priezved-

  ných oddielov. 

  - Hlásenia o vnútorných pomeroch v oddieloch ( o stave výzbroje, hláse-

  nia počtov osôb, koní, áut, zbraní a pod. ). 
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  - Hlásenie Veliteľstva 3.divízie z 11.4.1940 o dôvodoch presťahovania 

  náhradnej eskadróny Jazdeckého priezvedného oddielu 3 z Prešova do 

  Michaloviec, č.j. 155 568. 

  - Hlásenie o presťahovaní náhradnej eskadróny Jazdeckého priezvedného 

  oddielu 3 z Prešova do Michaloviec dňom 5.5.1940, č.j. 156 158. 

  - Funkčné zaradenie vojenských gážistov Jazdeckého priezvedného od-

  dielu 2 k 2.7.1940, č.j. 159 672. 

   - Systematizované mierové počty jazdectva, č.j. 164 107. 

- Hlásenie o odovzdaní ( mjr.jazd. Ján Malár ) a prevzatí ( mjr.jazd. 

Tibor Dualský ) funkcie veliteľa Jazdeckého priezvedného oddielu 2 

dňom  12.10.1940, č.j. 165 024. 

 

  Šk.č.31, 459 listov ( 1-459 ) 

 

 

 26 Cyklistické vojsko Slovenskej armády. Personálne a materiálne hlásenia 

  a výkazy. 

  - Požiadavky Cyklistického práporu voči nadriadeným zložkám ( pride-

  lenie personálu, vystrojenie Cyklistického práporu lyžami a pod. ). 

   - Hlásenia Cyklistického práporu o personálnych zmenách v prápore        

  ( nástup služby a premiestnenia vojenských gážistov, odoslanie vojen-

  ských osôb do rôznych kurzov a pod. ). 

   - Periodické hlásenia počtov Cyklistického práporu. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( mjr.pech. Martin Palkovič ) a prevzatí ( mjr. 

  pech. Róbert Schneider ) funkcie veliteľa Cyklistického práporu dňa 

  1.2.1940, č.j. 151 543. 

  - Menovanie mjr.pech. Antona Bardoňa za veliteľa Cyklistického prápo-

  ru dňom 15.2.1940, č.j. 151 824, č.j. 151 829. 

  - Návrh na mierové počty Cyklistického práporu, č.j. 152 763. 

  Šk.č. 31, 114 listov ( 460-573 ) 
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 27 Automobilové vojsko. Automobilný pluk, Vojenský automobilný park, 

  automobilová technika, Automobilná zbrojovka Trenčín. Personálne, 

  materiálne hlásenia a výkazy.  

  - Hlásenia Automobilného pluku o činnosti ( zoznamy podzemných ná-

  drží na uskladneňovanie pohonných hmôt, protokoly o technických pre-

  hliadkach automobilov, kalkulácie nákladov na opravy áut a pod. ). 

  - Hlásenie mjr.aut.Ing. Mikuláša Liptáka o prevzatí funkcie veliteľa v 

  Automobilnej zbrojovke dňa 9.1.1940, č.j. 150 326. 

  - Personálne hlásenia Automobilného pluku ( nástup služby premiestne-

  ného dôstojníka, prezenčný počet nováčkov a pod. ). 

- Výkazy spotrebovaného a požadovaného materiálu ( náhradné 

súčiastky do áut, motocyklov a pod. ). 

- Hlásenia Automobilnej zbrojovky o činnosti ( montáž snehových 

pluhov na nákladné autá, spôsobe uskladnenia vozidiel v Istebnom nad 

Váhom, prevzatie motorových vozidiel a pod. ). 

  - Hlásenia Automobilnej zbrojovky o personálnych záležitostiach ( po-

  sudky rotmajstrov, udelenie trestov vojenským gážistom a pod. ). 

  - Hlásenie o odovzdaní ( mjr.aut.Ing. Mikuláš Lipták ) a prevzatí              

  ( stot.tech.zbroj.Ing. Anton Gavalovič ) funkcie veliteľa Automobilnej 

  zbrojovky dňom 2.1.1940, č.j. 150 837. 

  - Periodické hlásenia počtov od útvarov automobilového vojska. 

  - Menoslov dôstojníkov a rotmajstrov v zálohe  preložených do skupiny 

  automobilového vojska k 21.5.1940, č.j. 153 338. 

  - Nariadenie o nových evidenčných číslach pre vojenské motorové vo-

  zidlá ( motocykle, osobné autá, pre špeciálne autá a autá pre zvláštne 

  účely, prívesné vozidlá ), č.j. 153 916. 

  - Nariadenie o premenovaní Automobilnej zbrojovky v Trenčíne na Vo-

  jenský automobilný park dňom 1.7.1940, č.j. 154 332. 

  - Rozkazy o premiestnení príslušníkov automobilového vojska v rámci 

  automobilového vojska. 
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  - Požiadavky útvarov automobilového vojska na personálne a materiálne 

  zabezpečenie ich činnosti voči vyšším orgánom ( zaslanie 500 kg karbi-

  du, pridelenie personálu, zvýšenie náležitostí automobilových pohonných 

  hmôt, prídel asanačného materiálu a pod. ). 

  - Periodické hlásenia Automobilného pluku o pohonných hmotách vyda-

  ných pre potreby Nemeckej vojenskej misie. 

   - Menovanie dôstojníkov na veliteľské funkcie v automobilovom vojsku 

  dňa 15.7.1940: 

  + mjr.aut. Vladimíra Schmidta za veliteľa Automobilného pluku, 

  + mjr.aut. Henricha Makoňa za veliteľa Vojenského automobilného uči-

  liska, č.j. 159 974, č.j. 161 264. 

- Zoznam dôstojníkov, rotmajstrov, ďalejslúžiacich poddôstojníkov a ci-

 vilných zamestnancov a zaradenie pri Automobilnom pluku a 

Vojenskom automobilnom parku k 10.7.1940, č.j. 160 452. 

      - Hlásenie o odovzdaní ( mjr.aut. Ján Kallo ) a prevzatí ( mjr.aut. Vojtech 

  Srníček ) funkcie veliteľa Automobilného pluku dňom 15.7.1940, č.j. 

  160 573. 

   - Hlásenie o odovzdaní ( mjr.aut. Vojtech Srníček ) a prevzatí (mjr.aut. 

  Vladimír Schmidt ) funkcie veliteľa Automobilného pluku dňom  

  31.7.1940, č.j. 161 380. 

  - Nové zaradenie dôstojníkov a rotmajstrov automobilového vojska v 

  dôsledku reorganizácie Slovenskej armády, č.j. 162 834. 

  - Organizácia a mierové počty automobilového vojska, č.j. 163 431. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( mjr.aut. Vladimír Schmidt ) a prevzatí ( mjr.aut. 

  Vojtech Svíček ) funkcie veliteľa Automobilného pluku dňom 25.9.1940, 

  č.j. 164 104. 

  - Zápisnica z rokovania dňa 13.12.1940 o možnosti umiestnenia Vojen-

  ského automobilného parku v objektoch Leteckého parku v Trenčian-   

  skych Biskupiciach, č.j. 166 042. 
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  - Zápisnica zo skúšobnej jazdy s nákladným autom Sauer 4-BTDV-S, č.j. 

  166 921. 

  - Návrh Vojenského automobilného parku na osvetľovanie vojenských 

  bicyklov, č.j. 167 207. 

   - Hlásenie Vojenského automobilného parku z 9.12.1940 o nesplatených 

  objednávkach vojenskej správy, č.j. 167 599. 

   - Nariadenie o zastavení činnosti detašovaných dielní Sborového auto-

  mobilného parku pri Delostreleckom pluku 11 v Žiline do 15.3.1941, č.j. 

  167 738. 

  

  Šk.č.32, 880 listov ( 1-880 ) 

 

 

 28 Automobilová služba v útvaroch Slovenskej armády. 

  - Návrh na odstránenie nekázne vodičov osobných áut, č.j. 150 168. 

  - Hlásenia útvarov Slovenskej armády o stave áut a automobilovej tech-

  niky v útvaroch. 

  - Hlásenie por.del. Fridricha Husáka o prevzatí funkcie prednostu auto-

  mobilovej služby pri Veliteľstve 1.divízie dňom 9.1.1940, č.j. 150 349. 

  - Smernica Ministerstva národnej obrany pre vykonávanie automobilovej 

  služby pri veliteľstvách divízii, č.j. 153 847. 

- Smernica Ministerstva národnej obrany o hospodárení s 

automobilovým materiálom po stránke hmotnej, technickej a technicko-

správnej, č.j. 154 117. 

  - Hlásenia o stave a zmenách motorových vozidiel pri útvaroch v rokoch 

  1938 a 1939, č.j. 154 405. 

    - Ponuky na predaj a dodávky áut a automobilovej techniky od tuzem-

  ských i zahraničných firiem. 

   - Hlásenia o prehliadkach a technickom stave motorových vozidiel v 

  útvaroch. 
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- Hlásenia útvarov o počte vodičov s odborným vojenským výcvikom, 

č.j. 159 225. 

  - Požiadavky útvarov na pridelenie motorových vozidiel a náhradných 

  súčiastok. 

  - Zoznam civilných automobilových opravovní a skladov náhradných 

  súčiastok v oblasti Veliteľstva 2.divízie k 17.9.1940, č.j. 163 664. 

  - Zoznam civilných automobilových opravovní v oblasti Veliteľstva 

  1.divízie, č.j. 166 971, č.j. 166 972. 

     

  Šk.č. 33, 914 listov ( 1-914 ) 

 

 

 29 Spojovacie vojsko. Spojovacie, telegrafné prápory a telegrafný sklad.  

  - Ponuka firmy Philips na predaj rádiolámp pre telegrafné vojsko, č.j. 

  150 066. 

  - Funkčné zaradenie vojenských gážistov a ďalejslúžiacich poddôstojní-

  kov Telegrafného práporu 1 k 2.1.1940, č.j. 150 149. 

  - Funkčné zaradenie vojenských gážistov a ďalejslúžiacich poddôstojní-

  kov Telegrafného práporu 3 a Telegrafného skladu k 2.1.1940, č.j.     

  150 157. 

   - Funkčné zaradenie vojenských gážistov a ďalejslúžiacich poddôstojní-

  kov Telegrafného práporu 2 k 3.1.1940, č.j. 150 158. 

  - Mierové počty telegrafného vojska s platnosťou od 1.3.1940, č.j.      

  150 775. 

- Hlásenia o vnútorných pomeroch v telegrafných práporoch ( nástup 

 služby aktivovaných dôstojníkov, hlásenia o personálnych nedostatkoch 

v práporoch a pod. ). 

   - Zoznam podkováčskeho personálu pri Telegrafnom prápore k  

  15.1.1940, č.j. 150 847. 
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  - Návrh Telegrafného skladu na všeobecné smernice pre všetky útvary 

  ohľadom hospodárenia so spojovacím materiálom, č.j. 151 193. 

  - Hlásenia Telegrafného skladu o činnosti ( likvidácia augmentačného 

  skladu, zaplatenie faktúry za telegrafné pásky, o stave a spôsobe usklad-

  nenia materiálu a pod. ). 

  - Relácia o priebehu prehliadky Telegrafných práporov 1 a 3 veliteľom 

  telegrafného vojska vo februári 1940, č.j. 153 461. 

  - Hlásenie Telegrafného práporu 2 z 29.3.1940 o evidenčných číslach a 

  umiestnení vojenských holubníkov, č.j. 154 564. 

  - Súpis stavebného materiálu, ktorý nechali nemecké telegrafné jednotky 

  na našom území po skončení ťaženia do Poľska, č.j. 157 041. 

   - Výkazy telegrafného materiálu podľa jednotlivých telegrafných prápo-

  rov. 

  - Zrušenie Plukovnej rádiostanice 3/3 v Bardejove a zriadenie Plukovnej 

  rádiostanice 3/3 v Humennom dňom 15.6.1940, č.j. 158 334. 

  - Návrh Telegrafného práporu 3 zo 14.6.1940 na zamontovanie telegraf-

  ných a telefénnych prístrojov do automobilov, č.j. 158 644 ( Podobný je 

  návrh Telegrafného práporu 2 z 13.6.1940, č.j. 158 696. ). 

  - Hlásenie Telegrafného práporu 3 o výsledkoch skúškok s pozemným 

  svetlometom 35 cm vz.14, č.j. 158 792. 

  - Menovanie npor.tel. Jozefa Čillíka za dočasného veliteľa Telegrafného 

  práporu 2 dňom 1.6.1940, č.j. 159 492. 

  - Námet cvičenia Telegrafného práporu 1 v dňoch 9.7. - 12.7.1940 ( ob-

  sahuje aj oleáty ), č.j. 159 496. 

  - Rozkaz o zriadení školskej telegrafnej roty pre výcvik inštruktorov 

  podľa nemeckých výcvikových predpisov, č.j. 159 975. 

    - Hlásenie Telegrafného práporu 1 o prehliadke práporového cvičenia 

  plk. Fischerom z Nemeckej vojenskej misie dňa 11.7.1940, č.j. 160 413. 

  - Rozkazy o premiestnení vojenských osôb v rámci telegrafného vojska. 
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  - Pridelenie technického paušálu pre školskú telegrafnú rotu, č.j.         

  162 510. 

  - Hlásenia spojovacích práporov o činnosti ( zápisnica o vykonaní slu-

  žobnej prísahy, nástup služby vojenských gážistov a pod. ). 

  - Zoznam dôstojníkov Spojovacieho práporu 2 k 28.11.1940, č.j.         

  167 296. 

 

  Šk.č. 34, 445 listov ( 1-445 ) 

 

 

 30 Telefónne, telegrafné a poštové spojenie v útvaroch Slovenskej armády. 

  - Požiadavky vojenských útvarov na zavedenie telefónnych a telegraf-

  ných liniek. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o výdajoch za telefóny a telegraf. 

  - Tabuľka vĺn rádiosiete Ministerstva národnej obrany a rádiosiete 1., 2. 

  a 3.divízie s platnosťou od 1.4.1940, č.j. 154 172. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o stave telefónnej a telegrafnej siete. 

 

  Šk.č. 34, 110 listov ( 446-555 ) 

 

 

 31 Spojovacie služby Slovenskej pošty pre Slovenskú armádu. 

  - Styk vojenskej správy s Riaditeľstvom pôšt a telegrafov v Bratislave        

  ( príp. s Ministerstvom dopravy a verejných prác-rezort poštový ) ohľa-

  dom zaplatenia účtov za služby Slovenskej pošty pre Slovenskú armádu. 

  - Žiadosti Ministerstva národnej obrany na Riaditeľstvo pôšt a telegrafov 

  na výcvik hughestelegrafistov a mechanikov u poštovej správy a agenda 

  spojená s ich výcvikom. 

  - Agenda súvisiaca so zriadením, udržovaním a zrušením telefónnych a 

  telegrafných staníc. 
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    - Oznámenie Ministerstva dopravy a verejných prác-rezortu poštového z 

  8.8.1940 o zriadení telefónnej stanice pre plk. Fischera z Nemeckej vo-

  jenskej misie, č.j. 163 049. 

 

  Šk.č. 34, 142 listov ( 556-697 ) 

 

 

 32 Pionierske ( ženijné ) vojsko Slovenskej armády. 

  - Smernica k využitiu fondov Ženijného pluku, č.j. 150 002. 

  - Menovanie mjr.žen. Štefana Pohranca veliteľom Ženijného pluku dňom 

  1.1.1940, č.j. 150 003. 

   - Rozkaz o sťahovaní 1.ženijného práporu do Nového Mesta nad Váhom 

  dňom 30.12.1939, č.j. 150 064, č.j. 150 173. 

  - Požiadavky Ženijného pluku voči vyšším orgánom ( zriadenie te- 

  lefónnej stanice, pridelenie dôstojníkov a pod. ). 

   - Hlásenia Ženijného pluku o činnosti ( kolaudácia železničného mostu 

  cez Varinku v úseku Žilina-Vrútky, vrátenie nákladného auta Posádko-

  vému veliteľstvu v Topoľčanoch a pod. ). 

  - Hlásenia o personálych zmenách v Ženijnom pluku ( nástup služby ak-

  tivovaných dôstojníkov, hlásenia o kmeňovej príslušnosti vojenských 

  osôb, o trestoch vojenských gážistov a pod. ). 

  - Hlásenie Ženijného pluku z 12.6.1940 o odstránení nápisu " veľkému 

  synovi - oslobodený národ československý " na mohyle gen. Milana Ras-

  tislava Štefánika na Bradle, č.j. 158 517. 

   - Periodické hlásenia o výdavkoch a príjmoch Ženijného pluku. 

  - Nariadenie Ministerstva národnej obrany o zavedení výcviku podľa 

  nemeckého vzoru pri 1/IV ženijnej motorizovanej roty, č.j. 159 980, č.j. 

  160 976. 

  - Schválenie dodatkového rozpočtu 1 500 000 Ks pre ženijné vojsko dňa 

  15.4.1940, č.j. 160 796. 
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  Šk č. 35, 199 listov ( 1-199 ) 

 

 

 33 Železničné traťové veliteľstvo v Bratislave. 

  - Zoznam vojenských vlečiek, č.j. 151 037. 

  - Sťažnosť Železničného traťového veliteľstva v Bratislave na neohláse-

  ný presun Horského pešieho pluku 6 z Liptovského sv. Mikuláša do 

  Žiliny dňa 9.1.1940, č.j. 151 063. 

  - Hlásenie Železničného traťového veliteľstva v Bratislave o odoslaní 

  zajatcov zo zajateckého tábora v Lešti do Poľska dňa 26.2.1940, č.j.    

  152 841. 

     - Hlásenia Železničného traťového veliteľstva v Bratislave o preprave 

  vojenských jednotiek Slovenskej armády. 

  - Prihlášky dôstojníkov Slovenskej armády na službu pri Železničnom 

  traťovom veliteľstve, č.j. 159 444. 

  - Návrh na reorganizáciu Železničného traťového veliteľstva, č.j.        

  161 688. 

  - Hlásenie o výbuchu na železničnej trati medzi stanicami Kuchyňa - 

  Rarbok dňa 9.9.1940, č.j. 163 767. 

    - Hlásenia Železničného traťového veliteľstva o činnosti ( preskúšanie 

  selektorového spojenia, prehliadka stavby novej železnice na trase Kapu-

  šany - Strážske a pod. ). 

 

  Šk.č. 35, 76 listov ( 200-275 ) 
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34 Plukovné hudobné jednotky. 

- Nariadenie Ministerstva národnej obrany pre plukovné hudobné jed-

 notky, aby pri zájazdoch organizovali koncerty so vstupným, č.j. 150 496, 

č.j. 151 190. 

  - Prehľad zájazdov vojenskej hudby Veliteľstva 1.divízie za mesiace fe-

  bruár, marec 1940, č.j. 154 967. 

  - Hlásenie Veliteľstva 2.divízie o výdavkoch spojených s účinkovaním 

  vojenskej hudby v posádkach, č.j. 156 231. 

  - Hlásenie Pešieho pluku 2 z 28.9.1940 o platových podmienkach  

  ďalejslúžiacich poddôstojníkov pri plukovnej hudbe, č.j. 164 198. 

 

  Šk.č. 35, 22 listov ( 276-297 ) 

 

 

 35 Stráž prezidenta republiky.  

  - Žiadosť vojenského oddelenia kancelárie prezidenta republiky na Mi-

  nisterstvo národnej obrany z 12.1.1940, aby stot.pech. Elemír Beskid za-

  stával výlučne funkciu veliteľa Stráže prezidenta republiky, č.j. 150 546. 

  - Návrh na systematizované počty Stráže prezidenta republiky, č.j.       

  151 129. 

  - Účasť Stráže prezidenta republiky na nástupnej audiencii nemeckého 

  veľvyslanca v Topoľčiankach dňa 8.8.1940, č.j. 161 829. 

    - Zoznam premiestnených rotníkov k Stráži prezidenta republiky, č.j.    

  162 559. 

  - Poznatky veliteľa vojenskej Stráže prezidenta republiky npor.pech. Jo-

  zefa Machatu o výmene mužstva pre vojenskú Stráž prezidenta republi-

  ky, č.j. 165 163. 

  - Menovanie stot.del. Ernesta Pecháčka za veliteľa Stráže prezidenta re-

  publiky dňom 10.10.1940, č.j. 165 223. 

  Šk.č. 35, 22 listov ( 298-319 ) 
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 36 Pohraničné jednotky Slovenskej armády. 

  - Žiadosť veliteľa Pohraničnej roty 13 o pridelenie osobného auta, č.j. 

  152 673. 

  - Žiadosť veliteľa Pohraničnej brigády 2 o zrušenie výberu vojenských 

  osôb v zálohe pre pohraničné brigády, č.j. 157 642. 

  - Žiadosť o zhotovenie pečiatok pre pohraničné brigády, č.j. 157 764. 

   

  Šk.č. 35, 17 listov ( 320-336 ) 

 

 

 37 Výcvik pozemného vojska a vojenské výcvikové priestory. 

  - Návrhy vojenských útvarov na organizáciu a obsah výcviku ( aj s  

  oleátmi ).  

  - Hlásenia vojenských útvarov o výsledkoch cvičnej streľby ( tabuľky 

  streľby ). 

  - Výcvikové smernice Ministerstva národnej obrany na rok 1940 z  

  10.1.1940, Šk.č. 36 - č.j. 150 424. 

  - Program výcviku Cyklistického práporu na rok 1940, Šk.č. 36 - č.j.   

  150 673. 

  - Rozvrh výcviku telegrafného vojska na rok 1940, Šk.č. 36 - č.j.         

  150 693. 

  - Rozvrhy výcviku práporov západnej skupiny z obdobia 2.10 -  

  8.10.1939, Šk.č. 36 - č.j. 150 877.  

  - Nedostatky pri výcviku nováčkov v útvaroch Slovenskej armády, Šk.č. 

  36 - č.j. 151 030. 

  - Výcvikové smernice Ministerstva národnej obrany pre jednotlivé druhy

   vojsk. 

  - Dodatky k výcvikovým smerniciam Veliteľstva 3.divízie, Šk.č. 36 - č.j. 

  151 463. 
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  - Požiadavky útvarov Slovenskej armády na personálne a materiálne za-

  bezpečenie ich výcviku voči vyšším orgánom ( žiadosti o prídel munície, 

  pohonných hmôt, áut a pod. ). 

  - Elaborát Výcvikového tábora v Kamenici nad Cirochou s popisom per-

  sonálneho zloženia a materiálneho vybavenia tábora ( popis strelníc, 

  skladíšť a pod. ), Šk.č. 36 - č.j. 153 471. 

  - Hlásenia veliteľov jednotlivých druhov vojsk o nákladoch spojených s 

  uskutočnením cvičení, výcviku a ostrých strelieb. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o priebehu a výsledkoch cvičení. 

  - Menovanie stot.pech. Jána Šmigovského za veliteľa Výcvikového tábo-

  ra v Lešti dňom 15.5.1940, Šk.č. 36 - č.j. 156 077. 

  - Výkazy mierového spojovacieho materiálu pre výcvikové tábory, Šk.č. 

  36 - č.j. 156 770. 

  - Stále nariadenia Veliteľstva 2.divízie pre veliteľa Výcvikového tábora v 

  Lešti, Šk.č. 36 - č.j. 157 013. 

  - Smernica Ministerstva národnej obrany pre ostrú poľnú streľbu v roku 

  1940, Šk.č. 36 - č.j. 158 411. 

  - Nariadenia veliteľstiev divízii o uskutočnení posádkových cvičení. 

  - Nariadenia Ministerstva národnej obrany o povolávaní záloh na cviče-

  nia podľa jednotlivých odvodných ročníkov. 

   - Hlásenia vojenských útvarov o počtoch povolaných záloh na cvičenia. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o odchode a príchode na cvičenia a ostré 

  streľby. 

  - Rozkaz o zmene názvu Výcvikového tábora u Humenného na Výcviko-

  vý tábor Kamenica nad Cirochou zo dňa 29.8.1940, Šk.č. 37 - č.j.        

  163 641. 

  - Výcvikové smernice vyšších veliteľstiev. 

 

  Šk.č. 36, 608 listov ( 1-608 ) 

  Šk.č. 37, 587 listov ( 1-587 ) 



- 45 - 

 38 Ministerstvo národnej obrany - Veliteľstvo vzdušných zbraní v Trenčíne. 

  - Nariadenie Ministerstva národnej obrany o úprave rovnošaty a označení 

  hodností príslušníkov vzdušných zbraní, č.j. 150 263. 

- Požiadavky a nariadenia Veliteľstva vzdušných zbraní voči nižším 

zložkám ( požiadavky na zaslanie výkazov osôb, materiálu, nariadenia o 

 menšej spotrebe pohonných hmôt a pod. ). 

  - Nariadenie Veliteľstva vzdušných zbraní zo 16.1.1940 o spôsobe rozde-

  lenia ašpirantov letectva odvodného ročníka 1939, č.j. 150 690. 

- Rozhodutie veliteľa vzdušných zbraní o vyplatení služobných 

prídavkov výkonným letcom za január 1940, č.j. 154 049. 

   - Nedostatky vo výcviku absolventov škôl na dôstojníkov letectva v zálo-

  he, č.j. 154 472. 

  - Odstránenie personálnych a materiálnych nedostatkov u poveternostnej 

  služby pri Veliteľstve vzdušných zbraní, č.j. 155 252. 

  - Dodatkový rozpočet pre Veliteľstvo vzdušných zbraní na rok 1940, č.j. 

  155 253. 

- Návrh o prechode leteckého oddelenia Ministerstva dopravy a verej-

 ných prác pod Ministerstvo národnej obrany ako súčasť Leteckého 

úradu, č.j. 155 536. 

  - Určenie letcov pre prevzatie lietadiel E-241 a Bš-122 zakúpených v 

  Nemecku pre potreby Slovenskej armády, č.j. 156 262. 

  - Organizácia maďarského letectva, č.j. 156 331.    

  - Zákaz Veliteľstva vzdušných zbraní zo 16.5.1940 na vydávanie le-       

  teckých pohonných hmôt pre potreby Slovenského leteckého zboru 1940, 

  č.j. 156 840. 

- Žiadosť Ministerstva národnej obrany - Veliteľstva vzdušných zbraní 

na Ministerstvo vnútra ohľadom spolupráce pri nútenom pristaní alebo 

havárii lietadiel, č.j. 157 401. 
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   - Žiadosť Veliteľstva vzdušných zbraní zo 7.6.1940 na maďarské úrady 

  ohľadom vyšetrenia preletu trojčlenného maďarského leteckého roja nad 

  územím Slovenska, č.j. 158 211. 

  - Hlásenia podriadených útvarov o činnosti ( o leteckej nekázni, o  

  poľných skúškach padákov, výkazy spotrebovaného leteckého materiálu 

  a pod. ). 

  - Žiadosť veliteľa vzdušných zbraní na stavebnú službu Ministerstva ná-

  rodnej obrany o predĺženie pristávacej plochy na letisku v Trenčianskych 

  Biskupiciach, č.j. 159 304. 

   - Zoznam vojenských gážistov, ktorí majú nárok na zvýšené započítanie 

  činnej leteckej služby za 2.polrok 1939, č.j. 159 668. 

  - Preklad verbálnej nóty maďarského veľvyslanectva v Bratislave ohľa-

  dom narušenia maďarského vzdušného priestoru slovenským lietadlom 

  dňa 3.5.1940, č.j. 159 917. 

  - Likvidácia časopisu Letectvo, č.j. 160 459. 

  -.Odhad sily maďarského letectva, č.j. 161 947. 

  - Zmena výsostného znaku slovenských vojenských lietadiel, č.j.          

  162 081. 

  - Nariadenie veliteľa vzdušných zbraní o spôsobe podávania žiadostí o 

  povolenie sobáša ďalejslúžiacich poddôstojníkov, č.j. 162 698. 

  - Zrušenie leteckého detachementu v Kamenici nad Cirochou dňom 

  5.9.1940, č.j. 163 083. 

  - Výnos veliteľa vzdušných zbraní o spôsobe odstránenia leteckej nekáz-

  ne, č.j. 163 332. 

- Personálne rozkazy Veliteľstva vzdušných zbraní ( premiestnenia 

letcov  a leteckého personálu, odoslanie dôstojníkov letectva na stáž do 

Nemecka a pod. ). 

   - Pričlenenie Fotografickej čaty k Leteckej škole dňom 15.9.1940, č.j. 

  163 343. 

  - Nová organizácia letectva s platnosťou od 1.11.1940, č.j. 163 934. 
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  - Nariadenie Veliteľstva vzdušných zbraní o označení príslušníkov  

  vzdušných zbraní, č.j. 164 030. 

- Výsledky vyšetrovania havárie lietadla FVIIB.1, ktorá sa stala dňa 

  6.5.1939, č.j. 164 649. 

    - Nariadenie ministra národnej obrany o zriadení služobného miesta  Šéf 

  vzdušného úradu a veliteľ vzdušných zbraní s platnosťou od 1.11.1940, 

  č.j. 165 899. 

  - Oznámenie o zbavení výkonu služby pplk.let. Júliusa Smutného dňom 

  28.11.1940, č.j. 167 053. 

  - Relácie z prehliadok podriadených zložiek. 

  - Smernica Veliteľstva vzdušných zbraní z 27.12.1940 o osvetovej a telo-

  výchovnej činnosti pri útvaroch vzdušných zbraní, č.j. 167 853. 

     

  Šk.č. 38, 560 listov ( 1-560 ) 

 

 

39 Veliteľstvo vzdušných zbraní - činnosť Leteckého pluku. 

  - Mesačné výkazy počtu osôb a materiálu podľa perutí a letiek ( výkazy 

  spotrebovaného leteckého materiálu, počtu lietadiel, množstva leteckých 

  pohonných hmôt a pod. ). 

  - Hlásenie o odovzdaní ( por.let. Rudolf Galbavý ) a prevzatí ( por.let. 

  František Kováč Beňo ) funkcie veliteľa Letky 2 dňa 30.12.1939, č.j.  

  150 948. 

  - Menné návrhy na menovanie vojenských osôb poľnými letcami. 

  - Hlásenia jednotlivých letiek o personálnych zmenách ( hlásenia o pre-

  miestnení, nástupe služby a udelených trestoch pre vojenské osoby a   

  pod. ). 

  - Zoznam absolventov cvičnej letky v Piešťanoch zaradených dňom 1.10. 

  a 1.12.1939 do skupiny stíhacích pilotov, č.j. 152 708. 

 



- 48 - 

  - Oznámenie Veliteľstva vzdušných zbraní pre podriadené zložky, že Le-

  tecký pluk v Piešťanoch bol výnosom Ministerstva národnej obrany č.24 

  217/taj.let. 1939 zrušený, č.j. 152 812. 

   - Zoznam ďalejslúžiacich poddôstojníkov Letky 12 k 7.3.1940, č.j.      

  153 512. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( npor.let. František Kováč Beňo ) a prevzatí        

  ( npor.let. Rudolf Galbavý ) funkcie veliteľa Letky 2 dňa 7.3.1940, č.j. 

  153 577. 

  - Rozhodnutie Veliteľstva vzdušných zbraní z 20.3.1940 o podriadenosti 

  Letky 2 Veliteľstvu 1.perute, č.j. 154 038. 

  - Žiadosť veliteľstva Letiska v Spišskej Novej Vsi z 26.3.1940 na Veli-

  teľstvo vzdušných zbraní o oznámenie, kam majú posielať hlásenia, keď-

  že Veliteľstvo 2.perute bolo zrušené, č.j. 154 366. 

  - Zoznam ďalejslúžiacich poddôstojníkov Náhradnej perute k 3.3.1940, 

  č.j. 154 505. 

  - Nariadenie Veliteľstva vzdušných zbraní z 23.4.1940 o premenovaní

   Hospodárskej správy Leteckého pluku na Vojenské letecké útvary - hos-

  podárska správa Piešťany, skratka VLÚ-HS, č.j. 155 854. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( stot.let. Kornel Janček ) a prevzatí  ( stot.let. 

  Mikuláš Guljanič ) funkcie veliteľa 1.perute dňa 30.4.1940, č.j. 156 091. 

  - Menovanie stot.let.Vladimíra Kačku za veliteľa 2.perute a mjr.let. Ka-

  rola Sojčeka za veliteľa Náhradnej perute dňom 15.5.1940, č.j. 156 518. 

  - Vyšetrovanie nedovoleného prelietnutia štátnych hraníc npor.let. Jánom 

  Róžom dňa 7.6.1940, č.j. 158 336. 

  - Vyšetrovanie havárie lietadla B 534.254, ktorá sa stala za západným 

  okrajom letiska v Spišskej Novej Vsi dňa 20.6.1940, č.j. 159 902. 

  - Zoznam vojenských gážistov a ďalejslúžiacich poddôstojníkov 2.perute 

  k 27.7.1940, č.j. 161 929. 

  - Zriadenie leteckého detachementu na pomocnom letisku v Kamenici 

  nad Cirochou dňa 14.8.1940, č.j. 162 129. 
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  - Vyšetrovanie príčin havárie lietadla Š-328-10, ktoré havarovalo dňa 

  14.8.1940 pri obci Stará Lehota ( spis obsahuje aj fotografie havarova-

  ného lietadla ), č.j. 162 993. 

  - Zriadenie kurzu pre poddôstojníkov pozorovateľov letectva, č.j.        

  165 041. 

  - Žiadosť veliteľa Leteckého pluku mjr.let. Justína Ďurana na Veliteľ-    

  stvo vzdušných zbraní na vymedzenie jeho právomocí, č.j. 166 496. 

  - Návrh veliteľa Leteckého pluku mjr.let. Justína Ďurana zo 7.12.1940 

  na organizáciu slovenského letectva, č.j. 167 550.   

  - Letecké snímky Vysokých Tatier, č.j. 168 033. 

 

  Šk.č. 39, 587 listov ( 1-587 ) 

 

  

40 Delostrelecký protilietadlový pluk (bývalý Delostrelecký pluk 153). 

  - Menovanie stot.del. Leopolda Unzeitiga za veliteľa 1.oddelenia Delo-

  streleckého pluku 153 v Spišskej Novej Vsi dňa 14.2.1940, č.j. 152 089. 

  - Denník 1.cvičnej batérie Delostreleckého pluku 153 v Plaveckom Pod-

  hradí z obdobia od 13.1 - 24.2.1940, č.j. 153 249. 

  - Personálne a materiálne požiadavky pluku voči vyšším zložkám ( pride-

  lenie vodičov motorových vozidiel, pridelenie spojovacieho materiálu, 

  koní a pod. ). 

  - Rozpočet výcvikového úveru Delostreleckého pluku 153 na rok 1940, 

  č.j. 153 623, č.j. 153 624. 

   - Nariadenie Ministerstva národnej obrany o zmene názvu Delostrelecký 

  pluk 153 na Delostrelecký protilietadlový pluk a zároveň presťahovanie 

  veliteľstva Delostreleckého protilietadlového pluku z Bratislavy do  

  Trenčína - Zlatoviec dňom 1.4.1940, č.j. 154 281. 

  - Materiálne výkazy Delostreleckého protilietadlového pluku  ( výkazy 

  stavu motorových vozidiel pri pluku, stavu pohonných hmôt a pod. ). 
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  - Hlásenia o personálnych otázkach v pluku ( nástup služby a záznamy o 

  trestoch vojenských gážistov, premiestňovanie vojenských osôb a pod. ). 

  - Hlásenie o odovzdaní ( mjr.del. Jozef Zadžora ) a prevzatí ( mjr.del. 

  Vladimír Kočmerževský ) funkcie veliteľa Delostreleckého protilietadlo-

  vého pluku dňa 16.5.1940, č.j. 156 987. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( stot.del. Leopold Unzeitig ) a prevzatí ( npor. 

  del. Juraj Hinterbuchner ) funkcie veliteľa 1.oddielu Delostreleckého 

  protilietadlového pluku dňa 14.6.1940, č.j. 158 586. 

    - Hlásenie o prevzatí funkcie veliteľa 4.oddielu Delostreleckého protilie-

  tadlového pluku stot.del. Leopoldom Unzeitigom dňa 17.6.1940, č.j.    

  158 920. 

   - Funkčné zaradenie vojenských gážistov Delostreleckého protilietadlo-

  vého pluku k 1.8.1940, č.j. 161 930. 

  - Prehľad a posudky o stave svetlometných zrkadiel, č.j. 164 872. 

  - Nariadenie Šéfa vzdušného úradu a veliteľa vzdušných zbraní gen. 

  Antona Pulanicha o vytvorení štábnej batérie pri veliteľstve Delostre-  

  leckého protilietadlového pluku dňom 1.12.1940, č.j. 165 849. 

 

  Šk.č. 39, 354 listov ( 588-941 ) 

 

  

41 Oddiel vzdušného spravodajstva a stanice hlásnej služby. 

  - Hlásenie z 3.11.1940 o zriadení Náhradnej spravodajskej roty, č.j.    

  150 148. 

  - Zoznam mužstva Náhradnej spravodajskej roty k 11.1.1940, č.j.       

  150 445. 

  - Zoznamy mužstva  vycvičeného v hlásnej službe, ktoré bolo premiest-

  nené k Oddielu vzdušného spravodajstva. 

  - Nové rozmiestnenie mužstva zrušenej Spravodajskej letky, č.j. 151 045. 
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  - Zoznam leteckého personálu vycvičeného v spojovacej službe, č.j.     

  151 047. 

  - Zoznam skratiek "Q" kódexu, ktoré sú dovolené používať vo vojenskej 

  leteckej sieti, č.j. 151 453. 

    -Menovanie vojenských gážistov do veliteľských funkcii dňa 6.2.1940: 

  + npor.let. Rudolfa Kollára za veliteľa Oddielu vzdušného spravodajstva, 

  + npor.let. Jozefa Kolembusa za veliteľa Náhradnej spravodajskej roty, 

  č.j.151 662. 

  - Plán poveternostných oblastí a sústreďovanie poveternostných správ, 

  č.j. 151 899. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( npor.let. Rudolf Kollár ) a prevzatí ( npor.let. 

  Jozef Kolembus ) funkcie veliteľa Náhradnej spravodajskej roty dňa 

  15.2.1940, č.j. 152 185. 

    - Zaradenie dôstojníkov k jednotlivým staniciam hlásnej služby v prípade 

  mimoriadnych opatrení štátu z 22.2.1940, č.j. 152 587. 

  - Hlásenie Oddielu vzdušného spravodajstva o personálnych otázkach      

  ( nástup služby, premiestnenia a služobné cesty vojenských osôb a pod. ). 

  - Výkazy požadovaného a spotrebovaného materiálu. 

  - Volacie znaky a šifrovacie heslá vojenskej leteckej rádiotelegrafickej    

  siete platné od 1.4. - 30.6.1940, č.j. 154 171. 

   - Heslá pre šifrovanie služobných rádiotelegramov vo vojenskej leteckej 

  rádiotelegrafickej sieti platné od 1.7. - 30.9.1940, č.j. 158 817. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( npor.let. Rudolf Kollár ) a prevzatí ( npor.let. 

  Jozef Pažický ) funkcie veliteľa Oddielu vzdušného spravodajstva dňa 

  5.9.1940, č.j. 163 035. 

  - Relácie o skúsenostiach dôstojníkov a rotmajstrov Oddielu vzdušného 

  spravodajstva zo stáží v Nemecku, č.j. 165 878. 

    

  Šk.č. 40, 226 listov ( 1-226 ) 
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 42 Letecký park. 

  - Hlásenia Leteckého parku o činnosti ( výcvik ašpirantov Školy na  

  dôstojníkov letectva v zálohe a pod. ). 

  - Hlásenia Leteckého parku o personálnych otázkach  ( premiestnenia, 

  nástup služby a tresty vojenských osôb a pod. ). 

  - Materiálne požiadavky voči nadriadeným zložkám ( žiadosti o pridele-

  nie streliva, pohonných hmôt a pod. ). 

  - Materiálne výkazy Leteckého parku  ( výkazy spoteby automobilových 

  pohonných hmôt, stavu motorov a motorových vozidiel, stavu lietadiel a 

  leteckých motorov a pod. ). 

  - Zoznam havarovaných lietadiel a lietadiel čakajúcich na opravu pri 

  Leteckom parku k 18.10.1940, č.j. 165 215. 

  - Funkčné zaradenie vojenských gážistov Leteckého parku k 4.11.1940, 

  č.j. 166 287. 

  - Funkčné zaradenie vojenských gážistov Leteckého parku k 2.12.1940, 

  č.j. 167 399. 

  - Funkčné zaradenie vojenských gážistov Leteckého parku k 5.12.1940, 

  č.j. 167 400. 

  - Hlásenie o dokončení sťahovania Leteckého parku z Nitry do Trenčian-

  skych Biskupíc dňa 3.12.1940, č.j. 167 595. 

   - Návrh na umiestnenie politického poverenca Hlinkovej slovenskej ľu-

  dovej strany pri Leteckom parku, č.j. 168 437. 

 

  Šk.č. 40, 314 listov ( 227-540 ) 

  

 

43 Letecký sklad a letecká technika. Objednávky a dodávky leteckej techni-

  ky a materiálu. 
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  - Hlásenia Leteckého skladu o materiálnych otázkach ( objednávky na 

  materiál, predkladanie potvrdeniek o zaplatení za objednaný materiál, 

  hlásenia o prevzatí lietadiel a pod. ). 

  - Personálne hlásenia Leteckého skladu ( o premiestnení, nástupe služby 

  a trestoch vojenských osôb a pod. ). 

  - Výkaz činnosti dielní Leteckého skladu za rok 1939, č.j. 150 979. 

  - Rozvrh odpracovaných hodín občianskych zamestnancov dielní Le-    

  teckého skladu za rok 1939, č.j. 152 021. 

  - Návrh Leteckého skladu na odstránenie personálnych nedostatkov v 

  technickej službe pri letectve, č.j. 152 183. 

  - Opis štátneho rozpočtu Slovenskej republuky na rok 1940 - kapitola 

  Ministerstvo národnej obrany, č.j. 152 501. 

  - Ponuky na predaj lietadiel a leteckej techniky od zahraničných firiem. 

 

  Šk.č. 40, 424 listov ( 541-964 ) 

 

  

44 Veliteľstvo vzdušných zbraní a výcvik vojsk vzdušných zbraní.  

  - Smernica Veliteľstva vzdušných zbraní pre výcvik Oddielu vzdušného 

  spravodajstva v roku 1940, č.j. 151 833. 

  - Smernica Veliteľstva vzdušných zbraní pre výcvik v leteckej streľbe na 

  rok 1940, č.j. 153 626. 

  - Smernica Veliteľstva vzdušných zbraní pre výcvik stíhacieho letectva, 

  č.j. 154 718. 

  - Výcvikové smernice pre Delostrelecký protilietadlový pluk na roky 

  1940/1941, č.j. 165 068. 

  - Smernica Veliteľstva vzdušných zbraní pre výcvik jednotiek vzdušného 

  spravodajstva na roky 1940/1941, č.j. 165 393. 

  - Hlásenia podriadených zložiek o rozvrhu a obsahu výcviku. 

  - Návrh na cvičebný poriadok pre útvary vzdušných zbraní, č.j. 167 430. 
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  - Smernica Veliteľstva vzdušných zbraní pre základný a bojový výcvik 

  stíhacieho letectva a vzdušný boj, č.j. 167 760. 

  - Nedostatky vo výcviku útvarov vzdušných zbraní, č.j. 168 069. 

 

  Šk.č. 41, 207 listov ( 1-207 ) 

 

  

 45 Veliteľstvo vzdušných zbraní a Slovenský letecký zbor.  

  - Výnos o zriadení Slovenského leteckého zboru a menovaní npor.let.v 

  zálohe Imricha Kubiša za hlavného náčelníka Slovenského leteckého 

  zboru dňom 1.4.1940, č.j. 156 834. 

  - Hlásenie vojenskej správy letiska v Piešťanoch o množstve leteckých 

  pohonných hmôt vydaného pre potreby Slovenského leteckého zboru v 

  máji 1940, č.j. 157 194. 

  - Smernica Veliteľstva vzdušných zbraní pre pilotný výcvik pilotných 

  žiakov Slovenského leteckého zboru, č.j. 159 217. 

  - Opätovné prevzatie funkcie hlavného náčelníka Slovenského leteckého 

  zboru npor.let.v zálohe Imrichom Kubišom dňa 1.10.1940, č.j. 163 946. 

   - Požiadavky Slovenského leteckého zboru na Veliteľstvo vzdušných 

  zbraní ( požiadavky na pridelenie dôstojníkov, žiadosť o zvýšenie roz-

  počtu na rok 1941 a pod. ). 

  - Vládny návrh zákona o Slovenskom leteckom zbore, č.j. 166 171. 

 

  Šk.č. 41, 59 listov ( 208-266 )   

 

 

 46  Veliteľstvo vzdušných zbraní a vojenské letiská. 

  - Hlásenie Vojenského letiska Piešťany o počte osôb a materiálu poľných 

  letiek dislokovaných na letisku v Piešťanoch k 1.1.1940, č.j. 150 081. 
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   - Hlásenie o odovzdaní ( mjr.let. Justin Ďurana ) a prevzatí ( npor.let. 

  Jozef Páleníček ) funkcie veliteľa letiska v Spišskej Novej Vsi dňa  

  4.3.1940, č.j. 153 360. 

  - Hlásenia vojenských letísk o činnosti na letiskách ( o pristaní dvoch 

  nemeckých športových lietadiel na letisku v Piešťanoch, o preletoch 

  cudzích lietadiel a pod. ). 

  - Plány na úpravu a rošírenie letiska vo Zvolene, č.j. 160 476. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( npor.let. Jozef Páleníček ) a prevzatí ( stot.let.

   Mikuláš Lisický ) funkcie veliteľa letiska v Spišskej Novej Vsi dňa 

  19.8.1940, č.j. 162 955. 

  - Zápisnica z rokovania dňa 12.12.1940 o vybudovaní nového pomocné-

  ho letiska v okolí Prievidze, č.j. 167 902. 

  - Zápisnica z rokovania dňa 12.12.1940 o predĺžení a rozšírení letiska v 

  Žiline, č.j. 167 903. 

  

  Šk.č. 41, 79 listov ( 267-345 ) 

   

  

47 Letecká škola. 

  - Hlásenia Leteckej školy o činnosti ( zastavenie školenia vojakov pilot-

  nej školy, výpisy záznamov o trestoch, ukončenie stíhacieho leteckého 

  výcviku a pod. ). 

  - Menovanie por.let. Jána Synáka za pobočníka veliteľa Leteckej školy 

  dňom 1.6.1940, č.j. 156 836. 

  - Periodické hlásenia Leteckej školy o počtoch personálu a materiálu. 

  - Požiadavky Leteckej školy voči vyšším zložkám ( pridelenie učebných 

  pomôcok, spojovacieho materiálu a pod. ). 

  - Vyšetrovanie nepovoleného preletu západných hraníc slovenským lie- 

  tadlom dňa 3.5.1940, č.j. 159 198. 
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   - Nariadenie o presťahovaní Leteckej školy do Trenčianskych Biskupíc 

  dňa 2.9.1940, č.j. 163 318. 

  - Smernica pre telesnú výchovu Leteckého pluku, č.j. 168 197. 

 

  Šk.č. 41, 179 listov ( 346-524 ) 

 

 

 48 Služobné a osobné záležitosti letcov a leteckého personálu. 

  - Menovanie pplk.del. Júliusa Smutného za poľného pozorovateľa a zá-

  roveň jeho preloženie stavovskej skupiny dôstojníkov letectva dňa  

  18.2.1940, č.j. 152 402. 

  - Žiadosti a rozkazy o premiestnení letcov a leteckého personálu. 

  - Žiadosti vojenských osôb o povolenie nosiť leteckú rovnošatu. 

- Žiadosti vojenských osôb o prijatie do pilotného výcviku alebo do 

pozorovateľských kurzov letectva. 

   - Osobné spisy a doklady vojenských osôb. 

  - Vrátenie pamätnej medaily npor.let. Ľudovítom Kukorellim dňa  

  30.3.1940, č.j. 154 691. 

  - Žiadosti vojenských osôb o prepustenie z ďaľšej činnej služby. 

  - Menovanie a následné zrušenie menovania stot.let. Antona   

  Ďurčanského za nočného letca, č.j. 153 783, č.j. 153 863, č.j. 154 473, 

  č.j. 157 154, č.j. 157 233. 

  - Žiadosti vojenských osôb o prijatie do skupiny výkonných letcov. 

- Žiadosti vojenských gážistov o preradenie do iných stavovských 

skupín. 

  - Návrhy na menovanie poľnými letcami. 

  - Zoznam vojenských gážistov zaradených do skupiny stíhacích pilotov, 

  č.j. 161 729. 

  - Žiadosti vojenských gážistov o priznanie leteckých príplatkov. 

  - Povolenia na služobné cesty vojenských gážistov. 
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- Žiadosti vojenských osôb o prijatie do kurzu pozorovateľov letectva      

( žiadosti obsahujú lekárske vysvedčenia a záznamy o trestoch 

žiadateľov a dobrozdania veliteľov plukov ), č.j. 167 218. 

 

  Šk.č. 42, 755 listov ( 1-755 ) 

 

 

 49 Civilná protiletecká ochrana. 

  - Hlásenia slovenských miest o prípravách a priebehu cvičení civilnej 

  protileteckej ochrany. 

  - Poznatky Deutsche Luftwaffenmission in der Slowakei zo zatemňova-

  cieho cvičenia v Bratislave dňa 20.3.1940, Šk.č. 43 - č.j. 154 474. 

  - Prehľad organizácie "Slovenská liga pre civilnú protilietadlovú ochra-

  nu", Šk.č. 43 - č.j. 155 090. 

   - Hlásenia dôstojníkov Delostreleckého protilietadlového pluku o priebe-

  hu cvičenia civilnej protileteckej ochrany v jednotlivých slovenských 

  mestách. 

- Koncepcia cvičenia civilnej protileteckej ochrany spojeného s náletom 

a so značkovaním bojových námetov na území Slovenska naplánovaného 

 na 22.6.1940, Šk.č. 43 - č.j.158 208. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o priebehu cvičenia civilnej protileteckej 

  ochrany spojeného s náletom nad území Slovenska konaného dňa  

  22.6.1940, Šk.č. 43 - č.j. 159 371. 

  - Vyhodnotenie priebehu cvičenia civilnej protileteckej ochrany spojené-

  ho s náletom nad území Slovenska konaného dňa 22.6.1940, Šk.č. 43 - 

  č.j. 159 559. 

     - Zriadenie Ústredného veliteľstva civilnej protileteckej ochrany pri Mi-

  nisterstve národnej obrany a menovanie mjr.pech. Jána Stenzingera za 

  jeho veliteľa dňa 1.8.1940, Šk.č. 43 - č.j. 161 567. 
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  - Hlásenia jednotlivých veliteľstiev civilnej protileteckej ochrany o čin-

  nosti ( hlásenia o služobných cestách, o finančných náležitostiach pra-

  covníkov, personálnych otázkach a pod. ). 

- Smernica pre miestnu hlásnu službu vydaná vládnym nariadením zo 

dňa 18.10.1935 a smernica pre miestnu hlásnu službu pre krajinu 

Slovenskú, vydané výnosom Krajinského úradu v Bratislave dňa 

18.6.1938 č.250 /528 /prez./CPO/38, Šk.č. 44 - č.j. 162 565. 

   - Zákon o Civilnej protileteckej ochrane prijatý snemom Slovenskej re-

  publiky dňa 23.10.1940, Šk.č. 44 - č.j. 165 868. 

  - Žiadosti okresných úradov na Ministerstvo národnej obrany na poskyt-

  nutie finančných prostriedkov na nákup materiálu potrebného pre účely 

  civilnej protileteckej ochrany. 

   

  Šk.č. 43, 688 listov ( 1-688 ) 

  Šk.č. 44, 561 listov ( 1-561 ) 

 

 

 50 Posádkové veliteľstvá. Hlásenia o stave a zmenách personálu a dislokácii 

  jednotiek v posádke. 

  - Požiadavky posádkových veliteľstiev na personálne a materiálne zabez-

  pečenie ich činnosti ( žiadosti o pridelenie dôstojníkov, uvoľnenie miest-

  ností vo vysielacej stanici v Prešove, postavenie priamej telefónnej linky 

  a pod. ). 

   - Menovanie mjr.jazd. Rudolfa Tesárka za posádkového veliteľa v po-

  sádke Bratislava dňa 24.1.1940, č.j. 151 082. 

  - Situačné hlásenia o vnútorných pomeroch v posádke ( stav ubytovania 

  posádky, o dozorčej službe v posádkach, o správaní sa dôstojníkov a   

  pod. ). 

  - Menovanie mjr.pech. Františka Krakovského za posádkového veliteľa v 

  posádke Bratislava dňa 12.2.1940, č.j. 151 933. 
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  - Hlásenie Veliteľstva 2.divízie z 19.2.1940 o zrušení Posádkového veli-

  teľstva Hr. Sv. Kríž , č.j. 152 509.   

  - Rozkaz Ministerstva národnej obrany z 27.2.1940 o zrušení Posádkové-

  ho veliteľstva v Zemianskych Kostoľanoch, č.j. 152 527. 

  - Výkazy materiálu od jednotlivých posádkových veliteľstiev. 

  - Menovanie stot.pech. Martina Strapáka za veliteľa posádky Trnava dňa 

  1.3.1940, č.j. 153 016. 

  - Menovanie mjr.pech. Rudolfa Tesárka za posádkového veliteľa v po-

  sádke Bratislava dňa 2.3.1940, č.j. 153 020. 

  - Menovanie plk.pech. Eduarda Lifku za posádkového veliteľa v posádke 

  Bratislava dňa 15.3.1940, č.j. 153 447. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( mjr.let Karol Sojček ) a prevzatí ( mjr.del. Vla-

  dimír Kočmerževský ) funkcie veliteľa v posádke Piešťany dňa  

  15.6.1940, č.j. 158 730. 

  - Menovanie mjr.pech. Štefana Schwartza za posádkového veliteľa v po-

  sádke Nitra dňa 1.10.1940, č.j. 164 283. 

  - Nedostatky zistené v posádke Bratislava, č.j. 165 248. 

  - Menovanie stot.pech. Pavla Topoľského za veliteľa Hurbanových ka-

  sární v Bratislave dňa 12.12.1940, č.j. 167 769. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( mjr.pech. Martin Strapák ) a prevzatí (mjr.pech. 

  Rudolf Noskovič ) funkcie veliteľa v posádke Trnava dňa 7.12.1940, č.j. 

  168 205. 

 

  Šk.č. 44, 173 listov ( 1-173 ) 

 

 

 51 Doplňovacie okresné veliteľstvá. 

  - Hlásenia Doplňovacích okresných veliteľstiev o činnosti ( hlásenia o 

  termínoch konania odvodov brancov, o nevhodných miestnostiach Dopl-

  ňovacieho okresného veliteľstva v Žiline, o problémoch pri povolávaní 
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  vojenských osôb v zálohe na cvičenia, o vydaných rozhodnutiach o  

  sprostení od činnej služby a vyčkávacích osvedčení a pod. ). 

   - Požiadavky Doplňovacích okresných veliteľstiev voči vyšším zložkám    

  ( zrušenie telefónnej stanice, pridelenie personálu, zaistenie bytov pre 

  vojenských gážistov a pod. ). 

   - Zoznam dôstojníkov a rotmajstrov pridelených k Doplňovaciemu  

  okresnému veliteľstvu v Nitre dňa 18.1.1940, č.j. 150 796. 

  - Systematizované počty vojenských gážistov doplňovacej a evidenčnej 

  služby, č.j. 151 564. 

   - Menoslov ďalejslúžiacich poddôstojníkov Doplňovacieho okresného 

  veliteľstva v Žiline k 7.3.1940, č.j. 153 513. 

   - Hlásenie o odovzdaní ( stot.dopl. Jozef Šplháček ) a prevzatí ( por.dopl. 

  Jozef Jančo ) funkcie veliteľa Doplňovacieho okresného veliteľstva v 

  Nitre dňa 14.3.1940, č.j. 153 767. 

  - Nariadenie o presťahovaní Doplňovacieho okresného veliteľstva z 

  Liptovského sv. Mikuláša do Ružomberka dňa 29.8.1940, č.j. 162 741. 

   - Hlásenie o odovzdaní ( mjr.dopl. Bohumír Sýkora ) a prevzatí                

  ( mjr.dopl. Rudolf Tesárek ) funkcie veliteľa Doplňovacieho okresného 

  veliteľstva v Bratislave dňa 1.9.1940, č.j. 163 089. 

   - Výnos Ministerstva národnej obrany o reorganizácii obvodov doplňo-

  vacích okresov a zriadení nových Doplňovacích okresných veliteľstiev k 

  1.1.1941, č.j. 164 195. 

  - Funkčné zaradenie vojenských gážistov Doplňovacích okresných veli-

  teľstiev v Banskej Bystrici a v Ružomberku k 5.10.1940, č.j. 164 673. 

- Výnos Ministerstva národnej obrany o reorganizácii doplňovacej 

správy ku dňu 1.2.1941, č.j. 167 679. 

   - Funkčné zaradenie vojenských gážistov Doplňovacieho okresného veli-

  teľstva v Banskej Bystrici k 6.12.1940, č.j. 168 154. 

 

  Šk.č. 45, 407 listov ( 1-407 ) 
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 52 Zbojná služba a zbrojný materiál. Organizačné a personálne zabezpeče-

  nie činnosti zbrojníc. Hlásenia a výkazy zbrojníc o stave zbrojného mate-

  riálu. 

  - Hlásenie Ústrednej zbrojnice o presťahovaní Zbrojnej dielne a pomoc-

  nej roty Ústrednej zbrojnice z Leopoldova do Trenčína dňa 1.1.1940, 

  Šk.č. 45 - č.j. 150 118. 

   - Periodické výkazy materiálu podľa jednotlivých zbrojníc ( výkazy všet-

  kých druhov zbraní, munície, výstroja a výzbroje ). 

  - Personálne požiadavky zbrojníc voči vyšším zložkám (pridelenie vojen-

  ských gážistov, občianskych zamestnancov, pracovného mužstva a pod. 

). 

   - Hlásenia zbrojníc o činnosti ( o poškodených trhavinách , o uskladnení 

  augmentačných zásob Delostreleckého pluku 52 a pod. ). 

  - Výpočet potreby automobilového materiálu pre mierovú a mobilizačnú 

  potrebu ústavov zbrojnej služby, Šk.č. 45 - č.j. 150 917. 

   - Rozkazy Ministerstva národnej obrany o premiestnení vojenských osôb 

  v rámci ústavov zbrojnej služby. 

  - Personálne hlásenia zbrojníc ( nástup služby aktivovaných dôstojníkov, 

  o trestoch vojenských gážistov, výkazy personálu a pod. ). 

  - Žiadosti zbrojníc o prídel zbrojného materiálu. 

  - Hlásenie o personálnej situácii v Zbrojnici 2 k 9.4.1940, Šk.č. 46 - č.j. 

  155 072. 

  - Hlásenie Zbrojnice 2 v Banskej Bystrici o zriadení samostatnej technic-

  kej správy dňom 1.6.1940, Šk.č. 46 - č.j. 157 573. 

  - Relácia veliteľa Zbrojnice 2 stot.tech.zbroj. Andreja Kováčika zo slu-

  žobnej cesty po zbrojných ústavoch v Nemecku, Šk.č. 46 - č.j. 160 979. 

    - Relácia veliteľa Zbrojnice 3 stot.tech.zbroj. Michala Bišča zo služobnej 

  cesty po zbrojných ústavoch v Nemecku, Šk.č. 46 - č.j. 161 289. 

    - Rozkaz o zrušení Zbrojnice 2 v Banskej Bystrici dňom 30.9.1940, Šk.č. 

  46 - č.j. 164 519. 
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   - Hlásenie o odovzdaní ( stot.tech.zbroj. Jozef Michalec ) a prevzatí          

  ( stot.tech.zbroj. Michal Biščo ) funkcie veliteľa Ústrednej zbrojnice dňa 

  28.10.1940, Šk.č. 46 - č.j. 165 748. 

 

  Šk.č. 45, 444 listov ( 408-851 )  

  Šk.č. 46, 774 listov ( 1-774 ) 

 

  

 53 Zbrojno-technický úrad 4. 

  - Hlásenia Zbrojno-technického úradu 4 o činnosti ( o vykonaní inventú-

  ry, o prevzatí 50 000 pušiek určených na vývoz do Rumunska a pod. ). 

   - Hlásenie o odovzdaní ( stot.tech.zbroj.Ing. Juraj Voda ) a prevzatí          

  ( stot.tech.zbroj.Ing. Arnošt Gavalovič ) funkcie prednostu Zbrojno-

   technického úradu 4 dňa 10.2.1940, č.j. 152 253. 

 

  Šk.č. 46, 29 listov ( 1-29 ) 

 

 

 54 Objednávky, dodávky, dovoz a vývoz zbrojného materiálu z tuzemska a 

  zo zahraničia. 

- Žiadosti zbrojárskych podnikov o povolenia na dovoz a vývoz 

zbrojného materiálu. 

- Ceny, za ktoré nakupovalo bývalé Ministerstvo národnej obrany v Pra-

 he zbrojný materiál zo Škodových závodov a.s. Plzeň-závod Dubnica 

nad Váhom, č.j. 151 802. 

    - Ponuka firmy Rhein Metall-Borsig a.s. na predaj streliva pre Slovenskú 

  armádu, č.j. 162 932. 

  - Ponuka firmy Sellier a Bellot v Prahe na predaj munície pre Slovenskú 

  armádu, č.j. 165 011. 
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  Šk.č. 47, 167 listov ( 1-167 ) 

 

  

55 Intendančná služba a intendančný materiál. Proviantné sklady a Sklad 

  intendančného materiálu. 

  - Hlásenia proviantných skladov o činnosti (prevzatie súprav kotlov Alfa, 

  nástup služby vojenských gážistov a pod. ). 

  - Hlásenia Skladu intendančného materiálu o činnosti ( o objednávkach 

  intendančného materiálu a pod. ). 

   

  Šk.č. 47, 29 listov ( 168-196 ) 

 

  

56 Remontná služba v Slovenskej armáde. 

  - Menovanie pplk.del. Emila Práta za prednostu remontnej služby Mi-

  nisterstva národnej obrany dňom 15.1.1940, č.j. 150 111. 

  - Hlásenie mjr.jazd. Justína Tarábka o prevzatí funkcie veliteľa remont-

  nej služby Veliteľstva 2.divízie dňa 30.12.1939, č.j. 150 136. 

   - Hlásenia remontnej služby pri veliteľstvách divízii o činnosti ( o poč-

  toch odpredaných koňov na verejnej dražbe, o ukoristených konských 

  sedlách v ťažení do Poľska a pod. ). 

  - Počty reverzných a evidenčných koní v útvaroch Slovenskej armády k 

  31.1.1940, č.j. 151 080. 

  - Menovanie stot.jazd. Ivana Fajnora za prednostu remontnej služby 

  Veliteľstva 3.divízie dňom 29.2.1940, č.j. 152 297. 

  - Kmeňové počty koní v útvaroch Slovenskej armády k 15.5.1940, č.j. 

  155 085. 

  - Hlásenie o cene koní, ktoré uhynuli vo vojenských útvaroch za 1.polrok 

  1940, č.j. 160 196, č.j. 160 206. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o počtoch koní v útvaroch. 



- 64 - 

  - Zoznam koní odkomandovaných vojenským jednotkám, útvarom a 

  ústavom, ktoré nemajú vlastný kmeňový počet koní, č.j. 167 037. 

    - Zápisnica z rokovania v Štátnom žrebčíne v Topoľčiankach dňa  

  28.12.1940 za účelom výberu koňa pre predsedu vlády Slovenskej re-

  publiky, č.j. 168 271. 

 

  Šk.č. 47, 331 listov ( 197-527 ) 

 

  

 57 Vojenský žrebčinec v Horných Motešiciach. 

  - Funkčné zaradenie vojenských gážistov k 5.1.1940, č.j.151 619. 

  - Funkčné zaradenie vojenských gážistov k 1.3.1940, č.j. 153 090. 

  - Mierové počty Vojenského žrebčinca v Horných Motešiciach z  

  2.3.1940, č.j. 153 192. 

  - Zoznam ďalejslúžiacich poddôstojníkov k 4.3.1940, č.j. 153 322. 

- Hlásenia Vojenského žrebčinca v Horných Motešiciach ( nákup žreb-

cov, návrhy na pretriedenie a vyradenie koní a pod. ). 

   - Zoznam jazdeckých koní vo Vojenskom žrebčinci v Horných Moteši-   

  ciach k 1.4.1940, č.j. 154 686. 

  - Zoznam dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov v ďaľšej činnej vo 

  Vojenskom žrebčinci v Horných Motešiciach k 22.8.1940, č.j. 162 232. 

- Požiadavky Vojenského žrebčinca v Horných Motešiciach ( pridelenie 

remeselníkov, pridelenie výzbroje pre nováčkov a pod. ). 

  - Zpráva z prehliadky Vojenského žrebčinca v Horných Motešiciach a 

  Štátneho žrebčinca v Topoľčiankach v dňoch 30 - 31.8.1940, č.j.        

  163 652. 

  - Tabuľky mierových počtov Vojenského žrebčinca v Horných Moteši-

  ciach z 9.10.1940, č.j. 164 083, č.j. 164 088. 

   - Doplnené tabuľky mierových počtov Vojenského žrebčinca v Horných 

  Motešiciach z 1.10.1940, č.j. 164 496. 
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  Šk.č. 47, 134 listov ( 528-661 ) 

 

  

58 Stredisko pre výcvik remont v Liptovskom sv. Mikuláši. 

  - Hlásenia o činnosti ( periodické hlásenia počtov, udelenie dovoleniek 

  alebo trestov vojenským gážistom a pod. ). 

  - Rozdelenie koní z Výcvikového strediska pre výcvik remont v Liptov-

  skom sv. Mikuláši k vojenským útvarom k 6.5.1940, č.j. 156 072. 

 

  Šk.č. 48, 68 listov ( 1-68 ) 

 

 

 59 Evidencia civilných koní. Povolenia na vývoz a odpredaj koní. 

  - Povolenia Ministerstva národnej obrany na odpredaj a vývoz koní  

  civilnými inštitúciami a súkromnými osobami. 

   - Návrh na smerné ceny koní, vozidiel pre koňský poťah a postrojov, č.j. 

  154 557, č.j. 166 376. 

  - Určenie odmeny odhadcom pre kasifikačnú komisiu koní. 

 

  Šk.č. 48, 40 listov ( 69-108 ) 

 

  

60 Vojenské stále a prevozné holubníky.  

  - Výnos Ministerstva národnej obrany z 26.2.1940 o zriadení Kurzu pre 

  veliteľov prevozných holubníkov a pre pomocných holubárov pri Vojen-

  skom stálom holubníku v Banskej Bystrici, č.j. 151 331. 

- Rozdelenie frekventantov Kurzu pre veliteľov prevozných holubníkov a 

pre pomocných holubárov k jednotlivým vojenským holubníkom, č.j.   

154 331. 
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- Povolenie Ministerstva národnej obrany z 23.7.1940 pre Vojenský stály 

 holubník 6 v Spišskej Novej Vsi na odpredaj poštových holubov 

civilným chovateľom, č.j. 161 078. 

  - Hlásenie o výsledku prehliadky Vojenského stáleho holubníka 6 v Spiš-

  skej Novej Vsi v dňoch 12 - 13.7.1940, č.j. 163 341. 

  - Nová organizácia vojenského holubárstva s platnosťou od 15.11.1940, 

  č.j. 166 048. 

  

  Šk.č. 48, 48 listov ( 109-156 ) 

  

 

61 Stavebno-ubytovacia služba a materiál. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o ubytovacích priestoroch pre mužstvo      

  ( novostavba delostreleckých kasární v Zlatovciach pri Trenčíne, ubyto-

  vacie možnosti pre pracovné mužstvo v Nitre a pod. ). 

  - Hlásenia vojenských útvarov o skladovacích priestoroch pre vojenský 

  materiál a kone. 

  - Hlásenia Ústredného skladišťa vnútorného zariadenia v Trnave o ma-

  teriáli vydanom pre potreby útvarov Slovenskej armády. 

 

  Šk.č. 48, 118 listov ( 157-274 ) 

 

  

62 Dopravná služba v Slovenskej armáde. Preprava vojenských osôb a ma-

  teriálu. 

  - Dohoda Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky s  

  maďarskými vojenskými úradmi z 13.1.1940 o predĺžení dohody o pre-

  prave vojenských osôb v rovnošate na trati Kostoľany-Kassa- 

  Regeteruszka-Slanec do 15.2.1940, č.j. 150 475. 
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   - Zápisnica z rokovania dňa 18.1.1940 medzi Ministerstvom národnej 

  obrany a Poriečnym plavebným úradom ohľadom zaistenia bezpečnosti 

  na tankových lodiach, ktoré prezimujú v bratislavskom prístave, č.j.    

  150 878. 

  - Rozhodnutia Ministerstva národnej obrany o spôsobe prepravy vojen-

  ských osôb a materiálu. 

  - Smernica Ministerstva národnej obrany k uskutočneniu slovensko-

  maďarskej peážnej dopravy, č.j. 151 728. 

  - Zápisnica z rokovania dňa 23.9.1940 medzi Ministerstvom národnej 

  obrany a Ministerstvom dopravy a verejných prác za účelom stanovenia 

  paušálu za prepravu záložníkov za mobilizácie v roku 1939, č.j. 163 366, 

  č.j. 167 209. 

  - Nariadenie ministra národnej obrany z 25.12.1940 o brannej pohoto-

  vosti vojenského dopravníctva, č.j. 168 342. 

 

  Šk.č. 48, 69 listov ( 275-343 ) 

 

  

63 Výstavba vojensky významných cestných a železničných komunikácii. 

  - Pripomienky vojenskej správy k projektu stavby železnice na trase Pre-

  šov-Strážske, č.j. 154 408. 

  - Návrhy na stavbu cestných a železničných komunikácii. 

- Zápisnica z rokovania dňa 30.7.1940 medzi Ministerstvom národnej 

obrany a Ministerstvom dopravy a verejných prác o dobudovaní 

železničnej siete na Slovensku, č.j. 159 772. 

   - Mapa železničnej a automobilovej siete na Slovensku, č.j. 161 747. 

  - Hlásenia z kolaudácii nových cestných a železničných komunikácii. 

 

  Šk.č. 48, 81 listov ( 344-424 ) 
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 64 Justičná služba v Slovenskej armáde. Vojenský súd a vojenská prokura-

  túra. 

  - Zoznam vojenských gážistov, ktorí slúžia pri Vojenskom súde v Brati-

  slave k 18.1.1940, č.j. 150 897. 

  - Hlásenia Vojenského súdu o činnosti ( záznamy o trestoch vojenských 

  gážistov, oprava telefónnej ústredne v justičnej budove a pod. ). 

   - Odtlačky okrúhlych pečiatok Vojenského prokurátora a Hlavného vo-

  jenského prokurátora, č.j. 152 727. 

  

  Šk.č. 48, 30 listov ( 425-454 ) 

 

  

65 Trestné podania (obžaloby) a trestné pokračovania s vojenskými osoba-

  mi.  

  - Žiadosti vojenského prokurátora na vojenský súd na zavedenie vyhľa-

  dávacieho pokračovania voči obvineným vojenským osobám. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o zavedení trestného pokračovania voči 

  vojenským osobám. 

  - Rozhodnutia vojenského súdu o zavedení trestného pokračovania voči 

  vojenským osobám. 

- Určovanie znalcov a prísediacich k hlavnému pojednávaniu 

Vojenského súdu. 

  - Rozhodnutia vojenského súdu o zastavení trestného pokračovania voči 

  vojenským osobám. 

  - Trestné pokračovanie voči pplk.del. Štefanovi Majerčíkovi pre podo-    

  zrenie z trestného činu sprenevery a prečinu nedbalosti vo verejnej služ-

  be, č.j. 161 571, č.j. 162 647, č.j. 163 012, č.j. 163 101, č.j. 163 592, č.j. 

  168 091. 

  - Rozhodnutie o zastavení trestného stíhania mjr.gšt. Kolomana Brezá-   

  nyiho obvineného z trestného činu sprenevery, č.j. 159 769. 
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  - Rozhodnutie o zastavení trestného stíhania mjr.vet.MUDr. Mikuláša 

  Ferjenčíka obvineného z prečinu proti bezpečnosti tela, č.j. 162 837, č.j. 

  162 999. 

 

  Šk.č. 49, 246 listov ( 1-246 ) 

 

  

66 Kárne výbory a kárne pokračovania s vojenskými osobami.  

  - Hlásenia veliteľov vojenských útvarov o udelení disciplinárnych trestov 

  vojenským osobám. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o zložení kárnych výborov. 

  - Žiadosti vojenských osôb o zníženie alebo odpustenie trestu. 

  - Sťažnosti vojenských osôb na výšku trestu. 

  - Rozhodnutie o potrestaní prednostu veterinárnej služby Veliteľstva 

  1.divízie mjr.vet.MUDr. Richarda Weisera, č.j. 161 656. 

   - Vypočúvanie mjr.jazd. Jaroslava Kmicikieviča obvineného z napomá-

  hania k pašovaniu cudzincov z Protektorátu do zahraničia, č.j. 164 205. 

  

  Šk.č. 49, 661 listov ( 247-907 ) 

 

  

67 Zdravotnícka služba v Slovenskej armáde. 

  - Požiadavky vojenských útvarov voči vyšším zložkám na zabezpečenie 

  zdravotníckej služby ( pridelenie lekára, pridelenie očkovacej látky a 

  pod. ). 

- Zoznam telesných vád a chorôb, ktoré vylučujú spôsobilosť k pracovnej 

službe, č.j. 151 649. 

  - Nariadenia prednostu zdravotníckej služby Ministerstva národnej obra-

  ny podriadeným zložkám ( nariadenie o predkladaní výkazov personálu a 

  liečiv, zákaz udeľovania dovoleniek do oblastí s epidémiami a pod. ). 
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            - Menovanie mjr.zdrav.MUDr. Pavla Trusíka za prednostu zdravotníckej 

  služby Ministerstva národnej obrany dňom 1.3.1940, č.j. 152 421. 

- Hlásenia šéflekárov vojenských útvarov o zdravotnej situácii v útvarech 

(hlásenia o počtoch chorých, o hygienických závadách a pod. ). 

  - Menovanie mjr.zdrav.MUDr. Jána Paškana za šéflekára Doplňovacieho 

  okresného veliteľstva v Prešove dňa 12.6.1940, č.j. 158 489. 

  - Menovanie stot.zdrav.MUDr. Viktora Doneckého za šéflekára Posád-

  kového veliteľstva v Banskej Bystrici dňom 31.7.1940, č.j. 159 108. 

    - Zoznam dôstojníkov zdravotníctva, ktorí vykonávajú viac systematizo-

  vaných funkcii, č.j. 159 561. 

   - Menovanie npor.zdrav.MUDr. Daniela Ondrejku za šéflekára Pešieho 

  pluku 1 v Bratislave dňom 30.9.1940, č.j. 163 874. 

  - Menovanie stot.zdrav.MUDr. Jozefa Steinera za šéflekára Delostrelec-

  kého pluku 11 v Žiline dňom 30.9.1940, č.j. 163 875. 

  - Menovanie mjr.zdrav.MUDr. Dimitrija Mikitinského za prednostu 

  zdravotníckej služby Veliteľstva 1.divízie dňom 30.9.1940, č.j. 163 876. 

  - Menovanie mjr.zdrav.MUDr. Jána Paškana za prednostu zdravotníckej 

  služby Veliteľstva 2.divízie dňom 30.9.1940, č.j. 163 879. 

  - Menovanie stot.zdrav.MUDr. Jozefa Melnikova za šéflekára Automo-

  bilného práporu 1 v Nitre dňom 30.9.1940, č.j. 163 880. 

    - Menovanie stot.zdrav.MUDr. Štefana Kraiczera za šéflekára Delostre-

  leckého pluku 1 v Topoľčanoch dňom 30.9.1940, č.j. 163 881. 

  - Menovanie stot.zdrav.MUDr. Jána Kuľu za šéflekára Pešieho pluku 5 v 

  Levoči dňom 30.9.1940, č.j. 163 882. 

  - Menovanie stot.zdrav.MUDr. Štefana Lisického za šéflekára Doplňo-

  vacieho okresného veliteľstva v Trnave dňom 30.9.1940, č.j. 163 884. 

  - Menovanie stot.zdrav.MUDr. Viktora Doneckého za šéflekára Auto-

  mobilného práporu 11 v Banskej Bystrici dňom 30.9.1940, č.j. 163 885. 
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  - Menovanie stot.zdrav.MUDr. Vladimíra Bernasovského za šéflekára 

  Doplňovacieho okresného veliteľstva v Ružomberku dňom 30.9.1940, 

  č.j. 163 886. 

  - Menovanie stot.zdrav.MUDr. Františka Renkera za šéflekára Jazdecké-

  ho priezvedného oddielu 2 a Pionierskeho práporu 2 dňom 30.9.1940, č.j. 

  163 887. 

 

  Šk.č. 50, 223 listov ( 1-223 ) 

 

  

 68 Vojenské nemocnice. 

  - Hlásenia vojenských nemocníc o činnosti ( nástup služby vojenských 

  gážistov, o počte zdravotníckich vlakov a pod. ). 

  - Zoznam dôstojníkov a rotmajstrov Vojenského ústavu pre choroby ner-

  vové a duševné v Trnave k 24.1.1940, č.j. 151 137. 

  - Zoznam dôstojníkov Vojenskej nemocnice 2 v Ružomberku k  

  29.1.1940, č.j. 151 672. 

  - Stavebné závady na budovách Vojenskej nemocnice 2 v Ružomberku, 

  č.j. 153 079. 

  - Menovanie stot.zdrav.MUDr. Pavla Mráza za veliteľa Vojenskej ne-

  mocnice 1 dňom 1.3.1940, č.j. 153 212. 

  - Zoznam dôstojníkov Vojenskej nemocnice 1 k 17.1.1940, č.j. 154 021. 

  - Menovanie npor.zdrav.MUDr. Juraja Gavaloviča za prednostu zubného 

  oddelenia Vojenskej nemocnice 2 dňom 1.4.1940, č.j. 154 575. 

- Požiadavky vojenských nemocníc voči vyšším zložkám (na pridelenie 

zdravotníckeho materiálu pre stále zdravotnícke vlaky, personálu a pod.). 

  - Hlásenie stot.zdrav.MUDr. Štefana Darvaša o priebehu služobnej cesty 

  po Nemecku, č.j. 161 630. 

 

  Šk.č. 50, 155 listov ( 224-378 ) 
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69 Vojenské lekárne. 

  - Výkazy vydaných a prebytočných liečiv. 

  - Požiadavky vojenských lekární na pridelenie liečiv. 

  - Menovanie čat.ašp.Ph.Mr. Ladislava Bálinta za správcu lekárne Vojen-

  skej nemocnice 2 v Ružomberku dňom 31.7.1940, č.j. 160 133. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( por.lek. Ph.Mr. Zoltán Vojtáš ) a prevzatí           

  (  čat.ašp.Ph.Mr. Ladislav Bálint ) funkcie správcu lekárne Vojenskej 

  nemocnice 2 v Ružomberku dňa 26.7.1940, č.j. 161 184. 

   - Hlásenie prednostu vojenského lekárnictva npor.lek.Ph.Mr. Viliama 

  Krausa o dôvodoch, pre ktoré by vojenské lekárnictvo malo zostať pri

   Ministerstve národnej obrany, č.j. 161 411. 

  - Rozvrh agendy, povinností a kompetencie Lekárnickej služby Mi- 

  nisterstva národnej obrany, č.j. 164 523. 

 

  Šk.č. 50, 285 listov ( 379-663 ) 

 

  

70 Vojenský zdravotný sklad. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( por.lek. Ph.Mr. Vladimír Bojarský ) a prevzatí    

  ( por.lek..Ph.Mr. Ľudovít Schultheiss ) funkcie veliteľa Vojenského zdra-

  votného skladu v Liptovskom sv.Mikuláši dňa 12.2.1940, č.j. 152 305. 

  - Hlásenie Vojenského zdravotného skladu o činnosti za 1.štvrťrok 1940, 

  č.j. 155 354. 

  - Požiadavky Vojenského zdravotného skladu voči vyšším zložkám ( pri-

  delenie personálu, zaslanie niektorých druhov sér, objednávky liečiv a 

  pod. ). 

   - Hlásenia Vojenského zdravotného skladu o činnosti (výkazy liečiv, hlá-

  senia o výsledkoch analýzy liečiv a pod. ). 

  - Hlásenie z 28.6.1940 o úprave cien liečiv, č.j. 159 486. 
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  - Rozkaz o zriadení Ústrednej lekárne vo Vojenskom zdravotnom sklade 

  dňom 1.8.1940, č.j. 158 409. 

- Hlásenie o prevzatí funkcie šéfa Vojenského zdravotného skladu a šéfa 

Ústrednej lekárne vo Vojenskom zdravotnom sklade stot..lek..Ph.Mr. 

Ľudovítom Schultheissom dňa 29.10.1940, č.j. 165 682. ( Spis obsahuje 

aj hlásenia o prevzatí nižších funkcii vo Vojenskom zdravotnom sklade.). 

    - Vymedzenie kompetencii vo Vojenskom zdravotnom sklade medzi Vo-

  jenským veliteľom zdravotného skladu a šéfom Vojenského zdravotného 

  skladu, č.j. 164 525. 

 

  Šk.č. 51, 204 listov ( 1-204 ) 

 

  

71 Vojenský psychotechnický ústav v Bratislave. 

  - Návrh na organizačný štatút Vojenského psychotechnického ústavu v 

  Bratislave, č.j. 153 373. 

- Informačná správa o Vojenskom psychotechnickom ústave v 

Bratislave, č.j. 153 374. 

 

  Šk.č. 51, 7 listov ( 205-211 ) 

 

  

72 Prideľovanie a premiestňovanie lekárov a zdravotníckeho personálu k 

  vojenským útvarom. 

  - Žiadosti lekárov o preloženie do zálohy. 

  - Rozkazy o pridelení alebo premiestnení lekárov a zdravotníckeho per-

  sonálu k vojenským útvarom. 

  - Žiadosti lekárov a zdravotníckeho personálu o zmenu rozkazov o pride-

  lení alebo premiestnení k vojenským útvarom. 
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   - Hlásenie o dôstojníkoch zdravotníctva, ktorí konajú činnú službu pri 

  útvaroch v oblasti Veliteľstva 2.divízie k 24.2.1940, č.j. 152 913. 

  - Žiadosti lekárov o povolenie klinického štúdia. 

 

  Šk.č. 51, 147 listov ( 212-358 ) 

 

  

73 Veterinárna sluzba v Slovenskej armáde. 

  - Rozkazy o pridelení a premiestnení vojenských gážistov veterinárnej 

  služby. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o zdravotnom stave koní. 

  - Zoznam podkováčov v útvaroch v oblasti Veliteľstva 1.divízie k  

  15.7.1940, č.j. 160 309. 

  - Výnos Ministerstva národnej obrany z 24.5.1940 o zmene výložiek 

  podkováčskej služby, č.j. 160 837. 

- Hlásenia veterinárnej služby jednotlivých divízii o činnosti (o početnom 

stave podkováčskeho personálu, o stave veterinárneho materiálu a pod.). 

   

  Šk.č. 51, 99 listov ( 359-457 ) 

 

  

74 Duchovná služba v Slovenskej armáde. 

  - Rozkazy Ministerstva národnej obrany o rozdelení rímskokatolíckych a 

  gréckokatolíckych duchovných k jednotlivým posádkam, č.j. 150 630. 

   - Výnos Ministerstva národnej obrany o nástupe a výkone prezenčnej 

  služby odvedených duchovných, č.j. 152 439. 

  - Menný návrh z 26.3.1940 na udelenie vyznamenaní pre vojenských 

  duchovných, č.j. 154 292. 

- Návrh na systematizáciu služobných miest evanjelických duchovných 

za mobilizácie z 1.6.1940, č.j. 158 486. 
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  - Návrh Veliteľa pozemného vojska gen. Alexandra Čunderlíka na sys-

  tematizáciu služobných miest a hodností slovenských a nemeckých eva-   

  njelických vojenských duchovných z 20.12.1940, č.j. 168 209. 

 

  Šk.č. 51, 24 listov ( 458-481 ) 

 

  

75 Vysoká vojenná škola. 

  - Žiadosti vojenských osôb o prijatie do Vysokej vojennej školy. 

  - Smernice Ministerstva národnej obrany pre nástup poslucháčov do Vy-

  sokej vojennej školy, Šk.č. 52 - č.j. 151 257. 

- Rozkaz Ministerstva národnej obrany o zriadení Vysokej vojennej 

školy v Bratislave dňom 15.2.1940, Šk.č. 52 - č.j. 151 442. 

  - Hlásenie o náboženskom rozvrstvení frekventantov Vysokej vojennej 

  školy, Šk.č. 52 - č.j. 153 306. 

  - Hlásenia Vysokej vojennej školy o činnosti ( menné výkazy frekventan-

  tov, hlásenia o personálnych zmenách, o odchode na cvičenia a pod. ). 

  - Dôverné výnosy Ministerstva národnej obrany, ktoré obdržal pplk.gšt. 

  Rudolf Pilfousek počas pôsobenia na Ministerstve národnej obrany, Šk.č. 

  53 - č.j. 155 761. 

  - Požiadavky voči vyšším zložkám ( žiadosti o pridelenie autobusu na 

  aplikačné cvičenia, rôznych učebných pomôcok a pod. ). 

  - Návrh na mierové počty Vysokej vojennej školy, Šk.č. 53 -č.j. 159 736. 

  - Návrh na pôsobnosť veliteľa vojenského školstva, Šk.č. 53 - č.j. 164 

  869. 

  - Zoznam profesorov a frekventantov Vysokej vojennej školy , Šk.č. 53 - 

  č.j. 168 290. 

 

  Šk.č. 52, 733 listov ( 1-733 ) 

  Šk.č. 53, 315 listov ( 1-315 ) 
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  76 Vojenská akadémia. 

  - Žiadosti vojenských osôb o prijatie do Vojenskej akadémie. 

  - Hlásenia Vojenskej akadémie o činnosti ( hlásenia o termíne závereč-

  ných skúšok, o personálnych zmenách, učebných osnovách a pod. ). 

  - Požiadavky Vojenskej akadémie voči vyšším zložkám (žiadosti o pride-

  lenie pomocného personálu, lekára a pod ). 

  - Návrh na mierové počty Vojenskej akadémie, č.j. 152 976. 

  - Návrh na zástavu Vojenskej akadémie, č.j. 153 139. 

  - Návrh na obsah záverečných praktických skúšok vo Vojenskej aka-

  démii, č.j. 157 173. 

  - Menoslov vojenských akademikov podľa zbraní po vyradení z Vojen-

  skej akadémie, č.j. 161 538. 

  - Hlásenie o činnosti Vojenskej akadémie v školskom roku 1939/40, č.j. 

  163 522. 

  - Rozkaz o presťahovaní Vojenskej akadémie z Banskej Bystrice do Bra-

  tislavy v termíne do 28.9.1940, č.j. 163 713. 

  - Zriadenie Školy pre dôstojníkov v zálohe všetkých zbraní vo Vojenskej 

  akadémii v Bratislave dňom 18.9.1940, č.j. 165 172.  

  - Menovanie mjr.pech. Antona Vicka za zástupcu veliteľa Vojenskej 

  akadémie a súčasne za veliteľa Školy pre dôstojníkov v zálohe dňom 

  15.12.1940, č.j. 167 676.    

  - Podmienky pre prijatie uchádzačov o štúdium vo Vojenskej akadémii, 

  č.j. 168 079. 

 

  Šk.č. 53, 594 listov ( 316-909 ) 

 

 77 Školy na výchovu dôstojníkov v zálohe a z povolania. 

  - Žiadosti vojenských osôb o pripustenie k odborným skúškam na  

  dôstojníkov Slovenskej armády. 

 



- 77 - 

  - Hlásenia veliteľov kurzov pre dôstojníkov Slovenskej armády o priebe-

  hu a výsledkoch jednotlivých kurzov. 

  - Učebné osnovy Školy na výchovu dôstojníkov veterinárstva v zálohe, 

  Šk.č. 54 - č.j. 151 493. 

  - Rozkaz o zriadení Pilotnej školy pre dôstojníkov letectva v Piešťanoch 

  dňom 15.4.1940, Šk.č. 54 - č.j. 152 797. 

  - Žiadosti o prijatie do kurzov na výchovu dôstojníkov v zálohe. 

  - Výkazy výsledkov odborných skúšok na dôstojníkov v zálohe a z povo-

  lania. 

  - Určovanie profesorov pre jednotlivé školy na výchovu dôstojníkov v 

  zálohe a z povolania. 

 

  Šk.č. 54, 669 listov ( 1-669 ) 

  Šk.č. 55, 1009 listov ( 1-1009 ) 

 

  

78 Školy na výchovu poddôstojníkov Slovenskej armády. 

  - Smernica pre zriadenie poddôstojníckych škôl pri Jazdeckých priezved-

  ných oddieloch, č.j. 151 611. 

  - Časový rozvrh školenia v poddôstojníckej škole Ženijného pluku, č.j. 

  151 970. 

  - Smernice pre poddôstojnícku školu pri delostreleckých plukoch, č.j.   

  152 601. 

- Periodické hlásenia o rozvrhoch zamestnania v poddôstojníckej škole 

vo Vojenskom automobilnom učilisku v Nitre. 

  - Žiadosti vojenských osôb o prijatie do poddôstojníckych kurzov. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o odoslaní vojenských osôb do poddôstoj-

  níckych kurzov. 

 

  Šk.č. 56, 77 listov ( 1-77 ) 
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79 Vojenské automobilné učilisko v Nitre.     

  - Periodické hlásenia o činnosti ( početné výkazy osôb, rozvrhy zamest-

  nania pre jednotlivé kurzy, hlásenia o priebehoch kurzov a pod. ). 

  - Požiadavky voči nadriadeným zložkám ( stanovenie paušálu, pridelenie 

  peronálu a pod. ). 

- Hlásenie o prevzatí  dôstojníckych funkcii vo Vojenskom 

automobilnom učilisku: 

  + stot.aut. Jozef Čillík prevzal dňom 11.1.1940 funkciu zástupcu veli-

  teľa. 

  + por.aut. Michal Vaník prevzal dňom 10.1.1940 funkciu pobočníka ve-

  liteľa, č.j. 150 455. 

  - Rozkazy Ministerstva národnej obrany o zriadení odborných kurzov vo 

  Vojenskom automobilnom učilisku. 

  - Hlásenie o odovzdaní ( mjr.aut. Vladimír Schmidt ) a prevzatí ( mjr.aut. 

  Henrich Makoň ) funkcie veliteľaVojenského automobilného učiliska 

  dňa 27.7.1940, č.j. 161 069. 

 

  Šk.č. 56, 277 listov ( 78-354 ) 

 

  

80 Spojovacia škola v Novom Meste nad Váhom. 

  - Rozkaz Ministerstva národnej obrany zo 17.1.1940 o zriadení Spojova-

  cej školy pre špeciálny výcvik rádiotelegrafistov, rádiomechanikov a te-

  lefónnych mechanikov všetkých spojovacích jednotiek v Slovenskej ar-

  máde, č.j. 150 514. 

  - Učebná osnova Spojovacej školy, č.j. 159 179. 

  - Žiadosti vojenských útvarov o zvýšenie počtu frekventantov Spojovacej 

  školy. 

  - Hodnotenie úrovne výcviku v Spojovacej škole veliteľom Telegrafného 

  práporu 3 mjr.tel.Ing. Štefanom Závodným, č.j. 162 540. 
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  Šk.č. 56, 152 listov ( 355-506 ) 

 

  

81 Vojenská pechotná škola v Pezinku.   

  - Rozhodnutie Ministerstva národnej obrany o podriadenosti Vojenskej 

  pechotnej školy v Pezinku pod Veliteľstvo pozemného vojska, č.j.       

  165 100. 

  - Nariadenie Veliteľstva pozemného vojska z 18.12.1940 o kurzoch pre 

  veliteľov a výkonných rotmajstrov, č.j. 168 163. 

 

  Šk.č. 56, 9 listov ( 507-515 ) 

 

  

82 Zbrojná škola v Turčianskom sv. Martine. 

  - Rozkaz Ministerstva národnej obrany o zriadení Zbrojnej školy v Tur-  

  čianskom sv. Martine dňom 1.10.1940, č.j. 164 659. 

  - Hlásenia Zbrojnej školy o činnosti ( o stave personálu, o učebných 

  osnovách pre delmajstrovský kurz a pod. ). 

  - Požiadavky voči nadriadeným zložkám ( pridelenie personálu, ozná-

  menie dĺžky školenia frekventantov a pod. ). 

 

  Šk.č. 56, 20 listov ( 516-535 ) 

  

 

83 Odborné školenia a kurzy v tuzemsku. 

  - Rozkazy vyšších zložiek o zriadení a obsahovej náplni odborných ško-

  lení a kurzov. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o priebehu a výsledkoch odborných ško-

  lení a kurzov. 
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  - Smernica Ministerstva národnej obrany pre výcvik v poddôstojníckych 

  kurzoch pechoty na rok 1940, č.j. 151 209. 

  - Menné výkazy o účasti a prospechu frekventantov jednotlivých kurzov. 

  - Učebné osnovy pre jednotlivé kurzy. 

  - Žiadosti vojenských osôb o prijatie do jednotlivých kurzov. 

 

  Šk.č. 57, 813 listov ( 1-813 ) 

 

 

 84 Odborné školenia stáže v zahraničí. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o odchode vojenských gážistov na stáž v 

  zahraničí. 

  - Relácia stot.let.Mikuláša Lisického o stáži v Auf Klärungsfliegerschule 

  Brieg v Nemecku, č.j. 154 006. 

  - Relácia čat.ašp. Alexandra Saka a čat.ašp. Eugena Štecka o skúsenos-

  tiach zo stáže pri Luftgaukommanda XVII a VIII v Nemecku, č.j.        

  157 498. 

 

  Šk.č. 57, 54 listov ( 814-867 ) 

 

 

 85 Vojenský technický a chemický ústav v Zemianskych Kostoľanoch. 

  - Protokoly o výsledkoch skúšok pohonných hmôt. 

  - Hlásenia o činnosti ( personálne výkazy, výkazy výdajov a príjmov a 

  pod. ). 

  - Požiadavky voči nadriadeným zložkám ( pridelenie personálu, zvýšenie 

  limitu pohonných hmôt a pod. ). 

  - Funkčné zaradenie vojenských gážistov vo Vojenskom technickom 

  a chemickom ústave v Zemianskych Kostoľanoch k 5.12.1939, č.j.      

  161 633. 
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  Šk.č. 58, 176 listov ( 1-176 ) 

 

  

 86 Vojenský zemepisný ústav. 

  - Menovanie rtk.hosp. Antonína Mihála za správcu skladišťa máp vo 

  Vojenskom zemepisnom ústave v Ružomberku dňom 11.1.1940, č.j.    

  150 661. 

  - Personálne hlásenia Vojenského zemepisného ústavu. 

  - Súhlas so zamestnávaním 8 Nemcov vo Vojenskom zemepisnom  

  ústave, č.j. 155 423. 

  - Funkčné zaradenie vojenských gážistov vo Vojenskom zemepisnom 

  ústave k 5.7.1940, č.j. 159 907. 

 

  Šk.č. 58, 30 listov ( 177-206 ) 

 

 

 87 Vojenské kúpeľné ústavy.  

- Hlásenia vojenských kúpeľných ústavov o činnosti ( o nástupe vojen-

ských gážistov na kúpeľnú liečbu, výpisy záznamov o trestoch 

vojenských gážistov a pod. ). 

  - Žiadosti vojenských gážistov o povolenie kúpeľnej liečby pre seba a ich 

  rodinných príslušníkov vo vojenských kúpeľných ústavoch. 

  - Menovanie npor.zdrav.MUDr. Pavla Škodáčka za riaditeľa Štátnej 

  kúpeľnej nemocnice v Piešťanoch dňom 9.8.1940, č.j. 161 908. 

  Šk.č. 58, 136 listov ( 207-342 ) 

 

 

 88 Vojenská osveta a propaganda. 

- Žiadosť por.pech. Jozefa Vargu o schválenie jeho zbierky básní 

Rozpiate krídla pre vojenské knižnice, č.j. 151 506. 
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- Výnos ministra národnej obrany z 29.2.1940 o mravnej, národnej, 

náboženskej a osvetovej výchove vo vojsku, č.j. 152 695. 

  - Súpis vojenských zátiší v oblasti Veliteľstva 1.divízie, č.j. 153 154. 

- Rozkaz prednostu všeobecného odboru Ministerstva národnej obrany 

plk.del. Jozefa Turanca o povinnej účasti všetkých dôstojníkov a 

rotmajstrov na Ministerstve národej obrany na zhromaždení pri 

príležitosti  narodenín Adolfa Hitlera dňa 20.4.1940, č.j. 155 542. 

- Rozkaz prednostu osobnej skupiny Ministerstva národnej obrany  

 mjr.pech. Michala Lokšíka o povinnej účasti dôstojníkov Ministerstva 

 národnej obrany a posádky v Bratislave na predstavení opery 

Chovančina dňa 28.4.1940, č.j. 155 902. 

 

  Šk.č. 58, 71 listov ( 343-413 ) 

 

 

 89 Telovýchova a šport v Slovenskej armáde. 

  - Rozkaz Veliteľstva 2.divízie o začiatku lyžiarskeho kurzu pre vojen-

  ských gážistov na Smrekovici dňom 8.1.1940, č.j. 150 037. 

  - Program celoarmádnych lyžiarsko-streleckých pretekov konaných v 

  Tatranskej Lomnici v dňoch 23.1 - 28.1.1940, č.j. 150 316, č.j. 150 409. 

  - Hlásenia veliteľov divízii o prípravách, priebehu a výsledkoch športo-

  vých podujatí. 

  - Program II.časti celoarmádnych lyžiarsko-streleckých pretekov kona-

  ných v Tatranskej Lomnici v dňoch 24.3 - 25.3.1940, č.j. 152 783, č.j. 

  153 068, č.j. 153 653, č.j. 153 704. 

 - Hlásenie Veliteľstva 3.divízie o založení organizácie  

Východoslovenský  vojenský šport dňa 19.6.1940, č.j. 158 977. 

  - Rozkaz Veliteľstva pozemného vojska o zriadení Jazdeckého športové-

  ho družstva dňom 15.11.1940, č.j. 165 214, č.j. 166 050. 

  Šk.č. 58, 119 listov ( 414-532 ) 
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 90 Mimoriadne udalosti v Slovenskej armáde.  

  - Hlásenia vojenských útvarov o zraneniach a úmrtiach vojenských osôb. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o haváriach vojenskej techniky a  

  zariadenia. 

  - Žiadosti pozostalých a poškodených o náhradu škody. 

 

  Šk.č. 59, 183 listov ( 1-183 ) 

 

 

 91 Vojenské prehliadky a účasť armády na slávnostiach a pietnych aktoch. 

- Zoznam padlých slovenských vojakov pri bojoch v roku 1939 pri 

obrane východných hraníc Slovenska (aj s označením miesta ich 

pochovania), č.j. 151 246. 

  - Rozkazy o priebehu spomienkových udalostí, prevezenia ostatkov pa-

  dlých a pod. 

  - Rozkaz Veliteľstva vzdušných zbraní o účasti dôstojníkov, poddôstoj-                  

  níkov a vojakov na pohrebe veliteľa Delostreleckého protilietadlového 

  pluku pplk.del.L. Požeského dňa 28.4.1940 v Trenčíne, č.j. 155 939. 

  - Hlásenie Úradu propagandy v Bratislave o pripravovanom slávnostnom 

  odhalení pomníka nemeckým vojakom, ktorí padli v bojoch proti Poľsku 

  v roku 1939, na deň 1.11.1940, č.j. 165 397. 

 

  Šk.č. 59, 57 listov ( 184-240 ) 

 

  

92 Styk vojenskej správy s civilnými osobami. 

  - Oznámenia a sťažnosti civilných osôb na vojenskú správu a vojenské 

  osoby. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o vyšetrovaní sporov medzi vojenskými a 

  civilnými osobami. 
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  - Návrhy a vynálezy civilných osôb na zlepšenie činnosti Slovenskej ar-

  mády. 

  - Žiadosti civilných osôb na vojenskú správu ( žiadosť o voľné obhospo-

  darovanie lesa, žiadosť o povolenie zriadiť chemicko-technickú továreň a 

  pod. ). 

 

  Šk.č. 59, 61 listov ( 241-301 ) 

 

  

93 Menovanie dôstojníkov na veliteľské funkcie v Slovenskej armáde. 

  - Menovanie hlavných vojenských veliteľov prezidentom republiky Dr. 

  Jozefom Tisom dňom 1.10.1940 : 

  + gen.II.triedy Alexandra Čunderlíka za veliteľa Veliteľstva pozemného 

  vojska, 

  + gen.II.triedy Antona Pulanicha za šéfa vojenskej správy, 

  + plk.gšt. Augusta Malára za veliteľa Vysokej vojennej školy, 

  + plk.gšt. Štefana Jurecha za generálneho inšpektora pri Veliteľstve po-

  zemného vojska, 

  + plk.del. Jozefa Turanca za veliteľa 1.divízie, 

  + pplk.gšt. Rudolfa Pilfouska za veliteľa 2.divízie, 

  + pplk.let. Júliusa Smutného za veliteľa vzdušných zbraní a šéfa vzduš-

  ného úradu, 

  + pplk.aut. Benedikta Dúbravca za šéfa branných organizácii, č.j. 164 

  923, č.j. 167 058, č.j. 167 066. 

  - Menovanie mjr.pech. Antona Bardona za prednostu Vojennského odde-

  lenia Kancelárie prezidenta republiky dňom 15.12.1940, č.j. 167 675. 

  - Menovanie mjr.pech. Jozefa Lehockého za veliteľa I/5 práporu v Le-

  voči a mjr.pech. Jána Nosčáka za veliteľa II/5 práporu v Poprade dňom 

  15.12.1940, č.j. 167 454. 
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  Šk.č. 60, 24 listov ( 1-24 ) 

 

  

 94 Povyšovanie dôstojníkov a poddôstojníkov v Slovenskej armáde. 

  - Žiadosti vojenských osôb o povýšenie na dôstojníkov alebo poddôstoj-

  níkov Slovenskej armády. 

  - Návrhy vojenských útvarov na povýšenie vojenských gážistov na  

  dôstojníkov alebo poddôstojníkov. 

- Žiadosti o priznanie dôstojníckej alebo poddôstojníckej hodnosti a 

odčinenie krívd. 

  - Rozkazy Ministerstva národnej obrany o povýšení na dôstojníkov a 

  poddôstojníkov Slovenskej armády. 

  - Priznanie hodnosti stot.duch.služ. v zálohe Th.Dr. Jozefovi Tisovi, pre-

  zidentovi Slovenskej republiky a návrh na výnimočné povýšenie na 

  mjr.duch.služ. v zálohe, Šk.č. 66 - č.j. 160 760. 

 

  Šk.č. 60, 658 listov ( 25-682 ) 

  Šk.č. 61, 634 listov ( 1-634 ) 

  Šk.č. 62, 1098 listov ( 1-1098 ) 

  Šk.č. 63, 756 listov ( 1-756 ) 

  Šk.č. 64, 501 listov ( 1-501 ) 

  Šk.č. 65, 376 listov ( 1-376 ) 

  Šk.č. 66, 685 listov ( 1-685 ) 

  Šk.č. 67, 502 listov ( 1-502 ) 

 

  

95 Degradovanie dôstojníkov a poddôstojníkov v Slovenskej armáde. 

  - Žiadosť ministra národnej obrany o súhlas prezidenta republiky s odňa-

  tím vojenskej hodnosti gen.I.triedy Rudolfovi Viestovi, č.j. 155 401. 
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  - Hlásenia vojenských útvarov o degradovaní ( odňatí ) vojenskej hod-

  nosti vojenským osobám. 

  - Súhlas prezidenta republiky z 19.7.1940 s odňatím vojenskej hodnosti 

  gen.I.triedy Rudolfovi Viestovi, č.j. 160 620. 

  - Odňatie vojenskej hodnosti pplk.let. vo výslužbe Jánovi Ambrušovi  

  dňom 17.8.1940, č.j. 162 224.  

  - Odňatie vojenskej hodnosti gen.I.triedy Rudolfovi Viestovi dňom  

  1.9.1940, č.j. 162 526. 

  - Rozkazy Ministerstva národnej obrany o odňatí vojenskej hodnosti. 

 

  Šk.č. 68, 48 listov ( 1-48 ) 

 

  

96 Premiestňovanie vojenských osôb z kmeňových útvarov. 

  - Rozkazy Ministerstva národnej obrany o premiestnení a pridelení vo-

  jenských osôb k vojenským útvarom. 

  - Žiadosti vojenských osôb o premiestnenie alebo zrušenie premiestnenia 

  k vojenským útvarom. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o premiestnení vojenských osôb. 

  - Návrhy na premiestnenie vojenských osôb k vojenským útvarom. 

 

  Šk.č. 68, 910 listov ( 49-958 ) 

  

97 Preraďovanie dôstojníkov a poddôstojníkov do stavovských skupín. 

  - Žiadosti dôstojníkov a poddôstojníkov o preradenie do inej stavovskej 

  skupiny. 

  - Návrhy veliteľov útvarov na preradenie dôstojníkov a poddôstojníkov 

  do inej stavovskej skupiny. 
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  - Hlásenia vojenských útvarov o preradení dôstojníkov a poddôstojníkov 

  do stavovských skupín. 

  - Rozkazy o preradení dôstojníkov a poddôstojníkov do stavovských 

  skupín. 

 

  Šk.č. 69, 910 listov ( 1-910 ) 

 

  

98 Uvoľňovanie vojenských osôb na službu v iných zložkách ozbrojenej 

  moci alebo civilných inštitúciách. 

  - Žiadosti Hlavného veliteľa žandárstva o zaslanie vojenských dokladov 

  vojenských osôb v zálohe, ktoré žiadajú o prijatie k žandárstvu. 

  - Žiadosti vojenských osôb o prijatie do civilných inštitúcii (Ministerstvo 

  zahraničných vecí, Ministerstvo financii a pod. ). 

  - Prihlášky vojenských osôb na miesta pobočníkov okresných veliteľov

   Hlinkovej gardy, č.j. 164 454. 

  - Žiadosti vojenských osôb o prijatie k žandárstvu. 

  - Zoznam vojenských osôb, ktoré sa dobrovoľne prihlásili k službe v 

  Hlinkovej garde, č.j. 164 765, č.j. 165 750, č.j. 166 224. 

 

  Šk.č. 70, 479 listov ( 1-479 ) 

 

  

99 Vyznamenávanie slovenských vojenských osôb slovenskými a zahranič-

  nými vyznamenaniami a udeľovanie slovenských vyznamenaní príslušní-

  kom spojeneckých armád. 

  - Návrh na udelenie nemeckých vojenských vyznamenaní pre príslušní-

  kov Slovenskej armády za účasť v ťažení proti Poľsku, Šk.č. 70 - č.j.  

  150 041. 
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  - Návrhy veliteľov vojenských útvarov na udelenie vyznamenaní a po-

  chvál slovenským vojenských osobám. 

- Zoznam slovenských dôstojníkov, rotmajstrov a mužstva, ktorým ríšsky 

 kancelár Adolf Hitler udelil nemecké vojenské vyznamenania za účasť v 

 ťažení proti Poľsku ( Železný kríž I., II. triedy, Vyznamenanie za hrdin-

stvo II., III.stupňa ), Šk.č. 70 - č.j. 150 550 . 

  - Návrh na vyznamenanie príslušníkov slovenských vzdušných zbraní 

  nemeckým Železným krížom II.triedy, Šk.č. 70 - č.j. 151 541. 

  - Zoznam príslušníkov Slovenskej armády, ktorí obdržali nejaké sloven-

  ské alebo cudzie vojenské vyznamenanie, Šk.č. 70 - č.j. 151 959. 

  - Zoznam vojenských gážistov, ktorí boli dekorovaní slovenskými vojen-

  skými vyznamenaniami v rámci osláv 1.výročia vzniku Slovenskej re-

  publiky 14.3.1940, Šk.č. 70 - č.j. 153 391. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o slovenských vojenských osobách, ktoré 

  obdržali slovenské alebo cudzie vojenské vyznamenania. 

  - Návrh na udelenie slovenskej pamätnej medaily dôstojníkom Nemeckej 

  armády, Šk.č. 71 - č.j. 155 161. 

  - Vyšetrovanie príčin vrátenia pamätnej medaily npor.let. Ľudovítom 

  Kukorellim, Šk.č. 70 - č.j. 154 858, Šk. č. 71 - č.j. 155 427. 

  - Žiadosti slovenských vojenských osôb o udelenie  slovenského vojen-

  ského vyznamenania. 

- Zoznamy slovenských vojenských gážistov, ktorým boli udelené 

slovenské vojenské vyznamenania. 

  - Udelenie Slovenského vojenského víťazného kríža II.triedy príslušní-

  kovi Nemeckej armády plk.gšt. Herbertovi Olbrichovi, Šk.č. 71 - č.j.  

  160 645. 

- Zoznam príslušníkov Nemeckej armády, ktorí obdržali slovenské 

vojenské vyznamenania (Slovenský vojenský víťazný kríž I., II., 

III.triedy,  

Vyznamenanie za hrdinstvo I., II., III. stupňa ), Šk.č. 71 - č.j. 161 231. 
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- Zoznam dôstojníkov, rotmajstrov a mužstva Slovenskej armády, 

ktorým boli udelené slovenské vojenské vyznamenania (Slovenský 

vojenský víťazný kríž III.triedy, Vyznamenanie za hrdinstvo I., II., III. 

stupňa ),    

Šk.č. 71 - č.j. 161 233. 

  

 Šk.č. 70, 488 listov ( 480-967 ) 

  Šk.č. 71, 806 listov ( 1-806 ) 

  

 100 Povolávanie záloh na mimoriadnu činnú službu alebo cvičenia. Žiadosti 

  o oslobodenie alebo odloženie činnej služby. 

  - Rozkazy o zrušení oslobodení od činnej vojenskej služby pre prípad 

  mobilizácie a vojny. 

  - Povolávanie záloh na mimoriadne cvičenia. 

  - Žiadosti podnikov, štátnych organizáciia súkromných osôb o sprostenie 

  od činnej vojenskej služby za mobilizácie a vojny. 

  - Žiadosti o prepustenie z mimoriadnej činnej služby. 

  - Žiadosti o oslobodenie od mimoriadneho cvičenia. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o vojenských osobách, ktoré nastúpili ale-

  bo nenastúpili na mimoriadne cvičenia. 

  - Rozkazy o udelení oslobodení od činnej vojenskej služby v prípade voj-

  ny a mobilizácie. 

  - Udeľovanie vyčkávacích osvedčení. 

  - Prepúšťanie osôb z cvičení. 

 

  Šk.č. 72, 781 listov ( 1-781 ) 

  Šk.č. 73, 1006 listov ( 1-1006 ) 

  Šk.č. 74, 721 listov ( 1-721 ) 

  Šk.č. 75, 990 listov ( 1-990 ) 

  Šk.č. 76, 1207 listov ( 1-1207 ) 
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  Šk.č. 77, 1163 listov ( 1-1163 ) 

  Šk.č. 78, 932 listov ( 1-932 ) 

  Šk.č. 79, 1102 listov ( 1-1102 ) 

 

 

101 Aktivovanie záložných dôstojníkov a poddôstojníkov na službu v 

Slovenskej armáde. 

  - Žiadosti vojenských osôb v zálohe o prijatie za dôstojníkov alebo  

  poddôstojníkov z povolania. 

  - Žiadosti  vojenských osôb o aktivovanie do činnej služby. 

  - Rozkazy o aktivovaní vojenských osôb. 

 

  Šk.č. 80, 625 listov ( 1-625 ) 

  Šk.č. 81, 552 listov ( 1-552 ) 

  Šk.č. 82, 539 listov ( 1-539 ) 

  Šk.č. 83, 687 listov ( 1-687 ) 

  Šk.č. 84, 546 listov ( 1-546 ) 

 

 

102 Uvoľňovanie dôstojníkov a poddôstojníkov zo služby v Slovenskej 

armáde. 

  - Hlásenie Doplňovacieho okresného veliteľstva v Banskej Bystrici o 

  prepustení pplk.zdrav.MUDr. Ladislava Nemeša do pomeru mimo činnú 

  službu dňom 31.12.1939, č.j. 150 053. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o vojenských osobách, ktoré boli prepus-

  tené do zálohy. 

  - Žiadosti dôstojníkov a poddôstojníkov  o uvoľnenie zo služby v dôstoj-

  níckom a poddôstojníckom zbore Slovenskej armády. 

  - Žiadosti vojenských gážistov o ponechanie v službách v Slovenskej ar-

  máde. 
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  Šk.č. 85, 724 listov ( 1-724 ) 

 

 

 103  Príjimanie vojenských osôb do prípravnej služby  na poddôstojníkov  a 

  dôstojníkov z povolania. 

- Žiadosti o prijatie do prípravnej služby na poddôstojníkov a 

dôstojníkov z povolania. 

  - Rozkazy o prijatí alebo prepustení z prípravnej služby na dôstojníkov a 

  poddôstojníkov z povolania. 

 

  Šk.č. 85, 303 listov ( 725-1027 ) 

 

 

 104 Služobné a osobné záležitosti vojenských gážistov.  

  - Šetrenie štátnej, národnej a kmeňovej príslušnosti vojenských gážistov. 

  - Zabezpečovanie bytov pre vojenských gážistov. 

  - Finančné náležitosti vojenských gážistov ( platové výmery, náhrady za 

  služobné cesty, udelenie finančnej odmeny a pod. ). 

  - Žiadosti vojenských gážistov o opravu národnosti v osobných spisoch    

  ( väčšinou ide o zmenu z československej národnosti na národnosť slo-

  venskú ). 

  - Osobné doklady vojenských gážistov ( kmeňové doklady, vojenské 

  knižky a pod. ). 

  - Žiadosti vojenských gážistov o udelenie zdravotných dovoleniek alebo 

  dovoleniek na zotavenie. 

  - Sťažnosti vojenských osôb vzájomne na seba ( sťažnosti na potrestanie, 

  hrubá urážka nadriadeného a pod. ). 

  - Žiadosti vojenských gážistov o nosenie civilného obleku. 
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  - Rodinné záležitosti vojenských gážistov ( neusporiadaný rodinný život, 

  oznámenie o narodení dieťaťa a pod. ). 

- Spory vojenských gážistov s civilnými inštitúciami a osobami ( 

sťažnosti na nevyrovnané dlhy vojenských gážistov, sťažnosti na 

nesplnenie sľubu o manželstve a pod. ). 

  - Hlásenia o výsledkoch služobných ciest. 

  - Návrhy vojenských gážistov na zlepšenie činnosti armády ( Návrh na 

  konštrukciu nášľapnej míny, Šk.č. 86 - č.j. 154 043. Návrh na adaptáciu 

  zámernej buzoly k zameriavaču vz.35, Šk.č. 86 - č.j. 154 859. ). 

  - Vyšetrovanie udania na mjr.zdrav.MUDr. Pavla Trusíka a stot.  

  zdrav.MUDr. Pavla Mráza z nadržiavania Židom, Šk.č. 86 - č.j. 157 234. 

  - Spory vojenských osôb z erárom ( nevrátenie výstroja, nevrátenie slu-

  žobného auta a pod. ). 

  - Žiadosti vojenských gážistov o povolenie štúdia na civilných vysokých 

  školách. 

  - Majetkové pomery vojenských gážistov ( žiadosti o úhradu liečenia ro-

  dinných príslušníkov, žiadosti o jednorázovú drahotnú výpomoc a pod. ). 

  - Hlásenie o výsledkoch lekárskeho vyšetrenia gen. Antona Pulanicha v 

  Prešove dňa 14.7.1940, Šk.č. 88 - č.j. 161 492. 

 

  Šk.č. 86, 541 listov ( 1-541 ) 

  Šk.č. 87, 497 listov ( 1-497 ) 

  Šk.č. 88, 861 listov ( 1-861 ) 

  Šk.č. 89, 556 listov ( 1-556 ) 

 

 

 105 Sobáše vojenských gážistov. 

- Žiadosti vojenských gážistov o povolenie sobáša ( žiadosti obsahujú 

osvedčenie o štátnom občianstve a vzdelaní snúbenice, dobrozdanie 

dôstojníkov o neveste, prehlásenie o vene snúbenice, čestné prehlásenie 
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vojenského gážistu o dlhoch a výpis z likvidačnej knihy vojenských 

gážistov. ). 

  - Hlásenia vojenských útvarov o zložení sobášnych komisii. 

  - Hlásenia vojenských útvarov o uzavretí sobáša. 

- Hlásenia vojenských útvarov o povolených a zamietnutých žiadostiach 

o povolenie sobáša. 

 

  Šk.č. 90, 725 listov ( 1-725 ) 

  Šk.č. 91, 788 listov ( 1-788 ) 

  Šk.č. 92, 744 listov ( 1-744 ) 

 

  

 106 Odvody brancov, povolávanie brancov na prezenčnú službu.  

  - Hlásenia vojenských útvarov o nástupe brancov na prezenčnú službu     

  ( hlásenia o priebehu prezentácie brancov, spôsobe ich dopravy, o spôso-

  be ubytovania brancov a pod. ). 

  - Hlásenia o priebehu odvodov brancov v cudzine. 

  - Zoznamy brancov podľa náboženstva, národnosti a vzdelania. 

  - Výkazy odvodných výsledkov. 

 

  Šk.č. 93, 857 listov ( 1-857 ) 

  Šk.č. 94, 335 listov ( 1-335 ) 

 

  

 107 Superarbitračné pokračovanie s vojenskými osobami. 

- Žiadosti a návrhy vojenských osôb na zahájenie superarbitračného po-

kračovania ( žiadosti väčšinou obsahujú lekársky nález, zprávu k super-

arbitračnému spisu, výpis z likvidačnej knihy vojenských gážistov, výpis 

z knihy nemocných gážistov, kmeňový list, posudok veliteľa pluku ). 
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  Šk.č. 94, 379 listov ( 336-714 ) 

  Šk.č. 95, 603 listov ( 1-603 ) 

 

  

108 Poľné ťaženie Slovenskej armády v Poľsku v septembri 1939. 

  - Hlásenie pplk.gšt. von Wendela, šéfa oddelenia vrchného veliteľstva 

  nemeckej brannej moci o priebehu poľného ťaženia Nemeckej armády v 

  Poľsku v septembri 1939, č.j. 150 692. 

  - Nariadenie Ministerstva národnej obrany o likvidácii zajateckého tábo-

  ra v Lešti a odoslaní zajatcov do Poľska, č.j. 151 141, č.j. 152 354. 

  - Zoznam prepustených poľských zajatcov a utečencov z výcvikového 

  tábora pri Lešti, č.j. 152 766. 

  - Hlásenie mjr.gšt. Kolomana Brezányiho o priebehu slovensko- 

  poľského ťaženia, č.j. 155 424. 

  - Nariadenia Veliteľstva Bernolák zo septembra 1939, č.j. 155 761. 

  - Vojnové denníky Veliteľstva 1.divízie ( Vojnové denníky 1.,2.,3.,4. od-

  delenia, denník intendančnej služby. Spis ďalej obsahuje : rozkazy a na-

  riadenia Veliteľstva Jánošík, denné rozkazy Delostreleckého pluku 1 č. 1 

  - 23 z obdobia od 4.9. - 30.9.1939, krycie mená vojenských útvarov pod-

  riadených Veliteľstvu Bernolák. ), č.j. 158 951. 

 

  Šk.č. 96, 484 listov ( 1-484 ) 

 

  

109 Vária - obsahujú nezaradené spisy Ministerstva národnej obrany z roku 

  1939. 

  - Organizácia pomocnej roty Ministerstva národnej obrany k 27.5.1939, 

  č.j. 23 743. 

  - Hlásenie Hlavného vojenského veliteľstva o situácii na slovensko- 

  maďarskom pohraničí v období od 1.12. - 31.12.1939, č.j. 153 858. 
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  - Systematizované počty osobných automobilov pre Ministerstvo národ-

  nej obrany, Hlavné vojenské veliteľstvo a vyššie veliteľstvá z 5.5.1939, 

  č.j. 201 434. 

  - Výnos Ministerstva národnej obrany z 27.4.1939 o novej organizácii 

  slovenskej brannej moci, č.j. 201 541. 

- Zoznam telefónnych staníc na Ministerstve národnej obrany a v 

posádke Bratislava, č.j. 201 686. 

  - Všeobecné smernice Ministerstva národnej obrany pre výcvik v roku 

  1939 z 20.7.1939, č.j. 201 933. 

  - Smernica Ministerstva národnej obrany pre klasifikáciu koní a vozidiel 

  pre zvieracie poťahy, č.j. 202 838. 

  - Smernice a námety pre výcvik pozemných vojsk Slovenskej armády v 

  roku 1939. 

  - Výnos Ministerstva národnej obrany z 21.12.1939 o zriadení a organi-

  zácii vzdušného spravodajstva, č.j. 212 344. 

  - Organizácia a mierové počty automobilového vojska, č.j. 213 300. 

  - Rozpočet Ministerstva národnej obrany na rok 1939, č.j. 290 782. 

  - Smernica pre zostavenie rozpočtu Ministerstva národnej obrany na rok 

  1940, č.j. 291 031. 

 

  Šk.č. 97, 632 listov ( 1-632 )     
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R  O  K    1 9 4 1  

110 Organizačné_záležitosti_rôznych_súčastí_MNO - Veliteľská pohotovosť 
na VÚ a na VVZ. Zavedenie služby náčelníka štábu. Zrušenie poplachovej 
batérie del. pl. 1. Smernice automobilovej správy pre chod služby v 
zápoľných automobilových jednotkách. Organizácia a mierové počty 
autovojska. Stanovisko VÚ a VVZ k reorganizácii autosprávy. 

 Šk. č. 98, zn. sp. 1  2 / 2 - 2  1/2 3,      55 listov 

111 Automobilová problematika - Zmena v evidencii civilných motorových 
vozidiel. Oslobodenie civilných motorových vozidiel. Odoslanie vodičov k 
Zborovému automobilovému parku do Trenčína. Návrh na zlúčenie 
Zborového aut. parku s Leteckým parkom. Začiatok činnosti v detašovanej 
automobil. dielni SAP v Žiline. Zoznamy dôstojníkov Automobilového parku 
a Zborového automobilového parku. Zoznam záložných dôstojníkov 
automob. práporu 11. Zoznam dôstojníkov automobilového  
práporu 2. Nariadenie o likvidácii automobilových jednotiek vo Winici. 
Určenie vodičov pre Premávkovú autokolónu v Bratislave. Premiestňovanie 
automobilov medzi jednotlivými voj. útvarmi. Hlásenia o zmenách 
motorových vozidiel v roku 1940. Skúšobné jazdy. Pridelenie osobných 
automobilov voj. attaché SR v Berlíne, Budapešti, Ríme. šetrenia o 
neoprávnene použitých vozidlách. Preskúšavanie traktorov "Praga IV". 
Žiadosti cirkevných osôb o oslobodenie motorových vozidiel pre potreby 
brannej moci. Pokyny na výplatu náhrady za civilné mot. vozidlá v službách 
brannej moci. Vrátenie civ. mot. vozidiel pridelených HG. Zriadenie komisie 
pre vrátenie civ. mot. vozidiel. Pridelenie vozidla veliteľovi židovského voj. 
tábora v Lešti. Úhrady a objednávky náhradných automob. súčiastok. 

 Šk. č. 98, zn. sp. 2 1/3-2 4/5,       599 listov 

 Automobilová problematika - Nákup náhradných dielov. Žiadosť firmy Lenz o 
odkúpenie pneumatík ukoristených v Rusku. Zoznam materiálu určeného na 
doplnenie evidenčných vozidiel počas mobilizácie. Prelimináre aut. materiálu 
v čase brannej pohotovosti. Rôzne zoznamy automobilového materiálu.  

 Šk. č. 99, zn. sp. 2 4 / 5  2  -  2  6/1,      436 listov 
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112  Banské podniky - Hlásenia o pomeroch v závodoch na meď v Krompachoch. Dopyt 
na banský židovský podnik Rychnava-Krompachy. Zoznam banských podnikov na 
Slovensku. Pokyny VPV ohľadne vydávania kutacích povolení, premien lesnej 
kultúry, ťažby, výstavby. Hlásenia o pomeroch vo vybraných banských spoločnos-
tiach. Žiadosť ministerstva dopravy a verejných prác o prísun medi z Nemecka. 
Sťažnosť fy Bratia Mecher z Bratislavy ohľadne nesplnenia dodávky medi z 
Krompašských závodov. Objednávky na meď a olovo. Žiadosť ministerstva dopravy 
a verejných prác o výpožičku medi. Doprovod vlakov na peážnych tratiach.  
Šk. č. 99,   zn.   sp.   3  2/2-4  2/1  2,      listov 

 
113  Služobné cesty - Mesačné výkazy služobných ciest vykonaných z Vojenského súdu v 

Bratislave a v jeho pobočke Poprad v roku 1941. Návrh úpravy cestovných výhod 
pre štátnych zamestnancov a zamestnancov armády a žandárstva. Zájazd 
zahraničných novinárov do poľa /4 2/25/. Cesta prezidenta Slovenskej republiky do 
poľa v dňoch 30. októbra - 6. novembra 1941 /4 2/26/. Úprava kariérnej služby v 
armáde. Úprava služobných ciest do Nemecka. Správy dôstojníkov slov. armády o 
služobných cestách do Nemecka. 

 Šk. č. 99, zn. sp. 4 2/1 - 4 5/2 2,       349 listov 
 

 Cestovanie do cudziny - Zrušenie zákazu cestovania odvedencov do cudziny. 
Pokyny k cestovaniu vojenských osôb a odvedencov na práce do Nemecka. Pokyny 
k povolávaniu robotníkov - zamestnancov v Protektoráte do činnej vojenskej služby. 
Rôzne pokyny MNO a iných voj. zložiek k cestovaniu do cudziny. Zoznamy osôb z 
jednotlivých DOV, ktorým bolo vydané vycestovacie povolenie. Zájazd slov. 
dôstojníkov do Viedne 21.-23. 1. 1941.  

 Šk. č. 100, zn. sp. 4 5 / 2  3  -  4  5/2 21,      274 listov 

 

 Služobné cesty - Služobná cesta dôst. Pluku útočnej vozby v Žiline do Viedne. 
Správy voj. osôb o služobných cestách do Nemecka. Spisová rozluka medzi 
Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou a menovanie splnomocnených zástupcov. 
Vydanie služobných pasov. Zaobstaranie cestovných víz na zahr. sl. cesty. Návšteva 
viedenského veľtrhu. Žiadosti na povolenie prekročenia hraníc. 

 Šk. č. 100, zn. sp. 4 5 / 3 - 4  5/21 2,       174 listov 
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114 Výstavba komunikácií - Požiadavky brannej moci na dopravné cesty. Oprava cesty 

Železné-Magurka. Výstavba cesty Fijaš-Lomné. Prestavba mostov pri Orovnici. 
Kolaudácia mosta nad železničnou traťou Zvolen-Krupina. Výstavba mosta v obci 
Vysoká, a viaduktov na trati Strážske-Prešov. Most na trati Nitra-Molmoš-Čakajovce. 
Stavba mostu v Liptovskom Sv. Petri. Most pri Veľkej Bytči. Výstavba vodnej nádrže 
na Orave.  
Šk. č. 100, zn. sp. 5 2/1-5 4/2,      55 listov 
 

115 Cyklistický materiál - Pokyny VPV k prevzatiu materiálu z likvidácie cyklistického 
práporu. Oddisponovanie motocyklov bývalých spravodajských dôst. I. kategórie. 
Prideľovanie motocyklov zn. Solo Ogar 250. Preskúšanie motocyklov od firmy 
Zűndap - Werke z Norimbergu.  

 Šk. č. 100, zn. sp. 6 2 / 1 - 6  4/2,      42 listov 
 

116 Likvidácia del. pl. 11 v Hlohovci  a  je ho  splynutie s DPLP 
 Šk. č. 100, zn. sp. 7 1/3-7 1/3  15,      43 listov 

117 Materiálne záležitosti - Odoslanie prebytočného materiálu do zbrojných ústavov. 
Žiadanky na materiál. Vývozné povolenia na zbrojný materiál do Talianska. 
Kinotheodolity dodané z Nemecka. Požiadavky na materiál na II. polrok 1941. 
Nedostatok materiálu určeného na výcvik nováčikov v pes. pl. 2. 
Šk. č. 100, zn. sp. 7 2 / 1 - 7  2/12, 63 listov 

118 Výcvik a školenia - Smernice pre delostrelecké útvary ohľadne výcviku. Nariadenia 
VPV ohľadne výcviku mužstva školnej batérie. Výcvik ašpirantov DPLP. Pridelenie 
dôstojníkov na skúsenú. Poznatky mjr. von Lengerk k výcviku nováčikov 
delostrelectva. 
Šk. č. 100, zn. sp. 7 3 / 1 - 7  3/7,      57 listov 

119 Materiálne záležitosti - Pokyny k predkladaniu objednávok z oblasti stavebníctva. 
Ponuka fy Fabrica de Celulóze z Brašova na dodávku celulózy. Dotaz Nemeckej 
vojenskej misie ohľadne objednávok z Nemecka. Úprava nástupu vojenských gážistov 
v registrovaných podnikoch. 
Šk. č. 100, zn. sp. 8 1 / 1 - 8  3/2 4,      18 listov 
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120 Personálie - Pátranie po vojenských osobách. Žiadosti o ponechanie v službe. 
Preradenie českých zamestnancov v slovenskej armáde do služieb Protektorátu. 
Rôzne nariadenia a obežníky ohľadne ponechania st. zamestnancov v službách 
Slovenskej republiky. Prenesenie pôsobnosti VPV o udeľovaní výčapníckej a 
hostinskej  koncesie na oblastné úrady veliteľstiev divízií. Posudky na voj. osoby 
českej národnosti v slovenskej armáde. Potvrdenia o zložení služobných prísah 
Slovenskej republike. Uplatňovanie nárokov na slov. st. občianstvo. Zoznam slov. 
št. občanov nemec. národ. konajúcich službu v nemeckej armáde. Potvrdenia o 
výkone činnej voj. služby. Zoznamy utečencov z územia odstúpeného Maďarsku. 

 Šk. č. 101, zn. sp. 9 2/1-9 6/1,      324 listov 
 
121 Organizačné záležitosti - Systemizácia DCV platná od 1.X.1941. Smernice MNO 

pre DOV. Rôzne organizačné záležitosti týkajúce sa jednotlivých DOV. 
 Šk. č. 101, zn. sp. 10 2/1 3-10 2/5 3,      119 listov 
 
122 Odvody brancov - Cestovné a pracovné plány odvodových komisií. Personálne 

záležitosti týkajúce sa odvodov. Pokyny MNO pre odvodové komisie. 
 Šk. č. 101, zn. sp. 10 4/1 - 10 4/1 11,     101 listov 
 
123 Prezentácie osôb - Hlásenia o prezentácii v pracovných rotách a práporoch. 

Prezentácia osôb v zálohe. 
 Šk. č. 101. zn. sp. 10 4/2 - 10 4/2 3,      16 listov 
 
124 Odvody brancov - Klasifikácia Cigánov a Židov. Výkazy osôb odvedených od 

1.1.1941. Pokyny MNO k úprave branného pomeru osôb z pripojeného poľského 
územia. Klasifikačné prehliadky osôb z pripojeného územia. 

 Šk. č. 101, zn. sp. 10 4/3 - 10 4/5 2 
 
 Odvody brancov - Výkazy odvodových výsledkov z jednotlivých DOV. Pokyny k 

odvodom brancov v okrese Levoča a Žilina.  
 Šk. č. 102, zn. sp. 10 4/6 - 10 4/9,      801 listov 
 
 Odvody brancov a doplňovanie - Pokyny MNO k dobrovoľnému vstupu brancov do 

armády. Výkazy žiadostí o dobrovoľný vstup do 
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armády. Žiadosti o preradenie brancov odvod. roč. 1941 do pracovnej služby. 
Termíny nástupov prezenčnej služby v roku 1941. Prehľad protokolov o lekárskych 
prehliadkach na Generálnom konzuláte v Prahe. Individuálne odklady prezenčnej 
voj. služby. Prepúšťanie mužstva na trvalú dovolenku z dôvodov prebytočnosti. 
Povolanie vodičov motorových vozidiel do prezenč. služby. Výkazy DOV o 
vodičoch povolaných do prezenč. služby. Odklady učiteľov nemeckých škôl.  
Zoznam zamestnancov Škodových závodov v Dubnici n. Váhom s odkladom 
prezenč. voj. služby. Zoznam sústružníkov zo Škodových závodov v Dubnici n. 
Váhom preložených do zálohy.  
Šk. č. 1C3, zn. sp. 1C 5/1 - 1C 11/1 21,     904 listov 
 

125 Doplňovanie osôb - Hlásenia o prepúšťaní prebytočných v roku 1941. Individuálne 
žiadosti o prepustenie z prezenčnej služby. Žiadosti o preradenie z vojenskej služby 
do prezenčnej služby. Preradenia dôstojníkov do služieb Protektorátu. Obežník 
ministerstva vnútra o právomoci vydávať vyčkávacie osvedčenia počas mobilizácie a 
vojny. Pokyny MNO pre povolávanie pracovníkov zbrojárskych závodov v Dubnici 
n. Váhom, Považskej Bystrici, Podbrezovej, Zemianskych Kostoľanoch a v 
Handlovských baniach do činnej vojenskej služby. Obežník predsedníctva vlády o 
dobrovoľnom nástupe štátnych zamestnancov, dôstojníkov a vojakov v zálohe do 
činnej voj. služby. Zoznamy prepustených záložníkov z činnej voj. služby. Obežník 
predsedníctva vlády k predkladaniu vyčkávacích osvedčení. Pokyny MNO k nástupu 
pracovníkov Slovenských železníc do činnej voj. služby. Oznámenia jednotlivých 
ministerstiev o ich postupu pri vydávaní dobrozdaní k oslobodeniu od činnej voj. 
služby. Generálne oslobodenie zamestnancov podnikov dôležitých pre obranu štátu 
od činnej voj. služby. Vyčkávacie osvedčenia.  
Šk. č. 104, zn. sp. 10 11/1 22 - 10 12/9 3,      765 listov  
 

126 Oslobodenie od činnej voj. služby v kategórii zamestnancov v podnikoch dôležitých 
pre obranu štátu - Zamestnanci Handlovských uholných baní. Zamestnanci fy Bratří 
Micherové, továrna na vodomery v Starej Turej. Individuálne rozhodnutia o 
oslobodení od činnej voj. služby.  

 Šk. č. 105, zn. sp. 10 12/13 - 10 12/52 450,      1086 listov 
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127 Doplňovanie osôb - Vyčkávacie osvedčenia individuálnych osôb. Vyčkávacie 
osvedčenia Štátnej píly v Štiavničke. Rozhodnutia o oslobodení od činnej voj. 
služby. Zrušenie oslobodení od činnej voj. služby.  

 Šk. č. 106, zn. sp. 10 12/52 452 - 10 12/52 602,     354 listov 
 
128 Vojenské dopravníctvo - Stanovenie náhrady za používanie voj. dopravných 

prostriedkov. Zriaďovanie a rušenie občerstvovacích staníc pri presune vojsk. 
Zriaďovanie telefonických liniek pre potreby nemeckej armády na Slovensku. 
Prevoz maďarských transportov. Hlásenia o chorvátskych transportoch. Prevozy 
slovenských transportov cez maďarské územie. Žiadosť slovenskej armády o 
pravidelné vlakové transporty vojakov a materiálu. Žiadosti o ozbrojené doprovody 
transportov. 
Šk. č. 106, zn. sp.  11 1/1 - 11 2/15,      55 listov 

129 Dovolenky - Pokyny MO k udeľovaniu dovoleniek voj. gážistom z poľa. 
Oznámenie o dovolenke gážistov Zaisťovacej divízie. Udeľovanie zvláštnych 
dovoleniek. Individuálne žiadosti o dovolenky. Udeľovanie zdravotných 
dovoleniek. Dovolenky gážistov čestného oddielu prezidenta republiky. 
Sk. č. 106, zn. sp. 12 1/2 - 12 4/5,       193 listov 

130 Náboženské záležitosti vojenských gážistov - Pokyny na zistenie náboženského 
vyznania voj. gážistov a civil. zamestnancov voj. správy. Žiadosť kňazskej 
konferencie o zrušenie vojenskej povinnosti kňazov. Žiadosti voj. gážistov o 
udelenie výnimky pri posudzovaní náboženského vyznania manželiek.  
Individuálne šetrenia o náboženskom vierovyznaní voj. osôb a ich rodinných 
príslušníkov. 
Sk. č. 106, zn. sp. 13 1/1 - 13 5/6 44,      225 listov 

131 Doplňovanie materiálu - Potvrdzovanie voj. objednávok u súkromných firiem. 
Testovanie nových druhov minerálneho oleja v Leteckom parku. 
Sk. č. 107, Zn. sp. 14 3/2 - 14 5/3,       68 listov 

132 Finančné záležitosti - Návrh na zriadenie Fondu MNO. Urgencie 
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finančného vyrovnania Podporného a úmrtného fondu bývalej čs. armády. Pátranie po 
financiách Fondu delostrelectva bývalej čs. armády. Pátranie po hudobnom fonde bývalej 
čs. voj. hudby. Individuálne pozostalostné šetrenia dôstojníkov bývalej čs. armády. 
Finančná zbierka na povodňami postihnuté Záhorie. Pouličná zbierka pre frontových 
vojakov. Vyplácanie vianočných odmien. Odmeny redaktorom časopisu Slovenské vojsko. 
Vyplácanie výpomoci civilným zamestnancom voj. správy. Smernice na udeľovanie 
výpomoci. Žiadosti o peňažnú podporu.  
Šk. č. 107, zn. sp. 15 2/1 - 15 8/6,        234 listov 
 

133 Personálie a pokyny k personálnym záležitostiam - Pripomienky Hlavného veliteľstva HG k 
návrhom na povyšovanie ich členov. Pokyny Predsedníctva vlády SR na povyšovanie 
štátnych zamestnancov. Smernice MNO pre dosiahnutie hodností záložného dôstojníka 
Pracovného zboru MNO. Štátni zamestnanci SR služobnej triedy I. a. Úpravy služobného 
vzťahu dôstojníckych zástupcov, gážistov m.h.tr. a poddôstojníkov. Pokyny k návrhom na 
povyšovanie dôstojníkov. Individuálne návrhy na povyšovanie.  

 Šk. č. 107, zn. sp. 16 1/1 - 16 3/15 2,        323 listov 
 

Personálie a pokyny k personálnym záležitostiam - Pokyny k odovzdaniu dekrétov 
vymenovaných a povýšených dôstojníkov. Individuálne žiadosti o povýšenie. Návrhy na 
povýšenie vyšších dôstojníkov. Žiadosti o penzionovanie.  
Šk. č. 108, zn. sp. 16 3/15 3 - 1 6  3/42,       479 listov 
 

Personálie a pokyny k personálnym záležitostiam - Vyjadrenia k superarbitráciám. 
Hromadné povýšenie rotmajstrov hudieb. Dokumenty rovnakého charakteru ako v škatuli č. 
108.  
Šk. č. 109, zn. sp. 16 3/42 2 - 1 6  3/65 92,       260 listov 
 

Personálie a pokyny k personálnym záležitostiam - Návrhy na povýšenia. Oznámenia o 
predložení posudkov na povýšenie. Preraďovanie štátnych zamestnancov do vyšších 
služobných tried.  
Šk. 6. 110, zn. sp. 16 3/65 93 - 16 6/20,       864 listov 
 

Personálie a pokyny k personálnym záležitostiam - Zoznamy povýšených dôstojníkov v 
zálohe. Originály nedoručených povyšovacích dekrétov.  
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Návrhy na stanovenie poradia dôstojníkov.  
Šk. č. 111, zn. sp.  16 6/21 - 16 10/2,   875 listov 
 
Personálie a pok yny k  per sonálnym z áležitostiam - Dokumenty r ovnakého 
charakteru ak o v pr edchádzajúcich š katuliach. K niha r ozkazov. Ž iadosti o  
prenájom výčapníckej a hostinskej koncesie.  
Šk. č. 112, zn. sp. 16 1C/2 2-17 2/4,      216 listov 
 

134 Vojenská hudba a hudobníci - Obežník MNO o povinnosti hlásenia mien osôb 
ovládajúcich hr u na hudobný nás troj. P rihlášky za zmluvných hudobní kov. 
Vypovedanie z mlúv hudobníkov pl ukovnej hudby p. pl. 1 . Pokyny MNO k  
prijímaniu zmluvných hudobní kov. Povýšenie z mluvných hudobní kov 
plukovnej hudby p«pl« 1 pri Zaisťovacej divízii. Šetrenie vo veci 
rozpredávania voj. hudobných nás trojov. N ariadenie M NO k  v ýkazu 
nováčikov voj. hudieb. Stiahnutie vojenských hudieb z poľa. 
Šk. č. 112, zn. sp.  18 1/2 - 18 5/3,      230 listov 
 

135 Kultúrne záležitosti - Povolenie stot. I. Fajnorovi interpretovať slovenské 
ľudové piesne v Slovenskom rozhlase. Posádkový divadelný k rúžok 
Bratislava. F ilmovanie j ednotiek V Z. F ilmovanie náv števy nem eckého 
vyslanca H .E. Ludina na návšteve u ministra zahraničných vecí SR dr. V. 
Tuku. Zákaz tancovania gážistov v kaviarňach. 
Šk. č. 112, zn. sp. 18 6/2 - 18 8/1 3,      25 listov 
 

136 Organizačne_záležitosti - Organizácia veliteľstva ťažkej eskadróny a ďalších 
vybraných j ednotiek. N ávrh na zriadenie t echnických s práv pr i j azdeckých 
priezvedných oddi eloch. S plynutie dr agúnskeho pl . 10 s  j azdeckým 
priezvedným oddielom. Skolenie technického personálu JPO. Pokyny VPV k  
výcvikovým smerniciam. 
Šk. č. 112, zn. sp. 19 1/1 - 20 2/1,      51 listov 
 

137 Justícia - Systemizácia služobných miest dôstojníkov justičnej správy p o 
reorganizácii S lovenskej ar mády. O známenie o odov zdaní a pr evzatí úr adu 
odbočky vojenského prokurátora v P oprade. Oznámenia o pr edložení 
mesačných výkazov o rozsudkoch. Oznámenia o predložení zoznamov 
personálu justičnej správy. Zrušenie 
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Úradu vyššieho poľného prokurátora v Martine. Zrušenie poľných justičných 
úradov veliteľstva 1. divízie. Protokol o odovzdaní Úradu vyššieho poľného 
prokurátora. Zrušenie poľného súdu 2. divízie. Zriadenie Úradu vyššieho 
poľného prokurátora pri veliteľstve Ladislav. Oznámenie o začiatku činnosti 
Nižšieho poľného súdu a Úradu nižšieho poľného prokurátora Zaisťovacej 
divízie. Výmenu personálu justičných poľných úradov. Návrh na zrušenie 
poľných justičných úradov. Prevzatie funkcie prednostu Vyššieho poľného 
súdu Poprad.  Hlásenia o personálnych zmenách na justičných úradoch.  
Šk. č. 112, zn. sp. 20 2/1 - 20 2/13, 149 listov 

 
Justícia - Zriadenie vojenských súdov a úradov verejnej obžaloby na 
Slovensku. Mesačné výkazy o počte trestancov. Výročná správa veliteľa 
vojenskej trestnice v Bratislave. Individuálne hlásenia o zavedení kárnych a 
súdnych riadení. Súdny proces s pplk. let. Júliusom Smutným. Vyšetrovania 
úmrtí.  
Šk. č. 113, zn. sp. 20 2/14 - 20 4/81, 613 listov 

 
Justícia - Oznámenia o predkladaní rozsudkov na MNO. Odpisy uznesení a 
rozsudkov voj. súdov. Individuálne oznámenia o pokleskoch a prečinoch voj. 
osôb. Rozhodnutie vo veci samovraždy prednostu voj. oddelenia Kancelárie 
prezidenta SR stot. E. Beskida. Vyšetrovanie pomerov vo VTCHÚ v 
Zemianskych Kostoľanoch /20 4/118/. Návrhy na prepustenie z činnej služby. 
Trestné oznámenie na čtk. let. P. Horvátha za dezerciu a krádež lietadla /20 
5/44/. 
Šk. č. 114, zn. sp. 20 4/81 2 - 2 0  6/16, 460 listov 

 
Justícia - Výnos HPS o výkone trestného súdnictva na civilné osoby v 
obsadenom území /20 7/1/. Spory civ. zamestnancov MNO. Výpovede civ. 
zamestnancov MNO zo zamestnania. Výkazy osôb podliehajúcich amnestii 
prezidenta SR zo dna 10.10.1940. Žiadosti o milosť. Žiadosti o odpustenie 
trestu.  
Šk. č. 115, zn. sp. 20 6/17 - 20 9/5, 206 listov 
 

138 Personálne záležitosti - Oznámenia o personálnych presunoch v jednotlivých 
zložkách vojenského súdnictva.  

 Šk. č. 115, zn. sp. 20 9/6 - 21 3/3, 9 listov  
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139 Doplňovanie materiálu - Nákup kancelárskych tlačív a kancelárskeho 
zariadenia. Obežník o zaistení kancelárskych potrieb pre evidenciu koní na 
DOV. 

 Šk. č. 115, zn. sp. 2L 4/2 - 21 4/8, 22 listov 
 
140 Organizačné záležitosti - Pokyny na používanie úradných pečiatok. 

Objednávky úradných pečiatok a razidiel pre potreby vojenskej správy. 
 Šk. č. 115, zn. sp. 21 5/1 2-21 5/6, 89 listov 
 
141 Justícia - Hlásenia o kárnych pokračovaniach. Oznámenia o výpisoch zo 

záznamov trestov gážistov. Npor. Július Morávek - ustanovenie za 
predsedu kárneho výboru. VFV /22 2/1 6/. Zmeny v odvolávacom kárnom 
výbore. Pplk. Michal Lokšik - ustanovenie za predsedu kárneho výboru 1. 
divízie /22 2/2/. Individuálne hlásenia o trestoch. 
Šk. č. 115, zn. sp. 22 1/2 - 22 3/50, 222 listov 
 
Justícia - Individuálne sťažnosti. Vyšetrovanie neprístojností. Disciplinárne 
komisie na obdobie 1942-1944 a disciplinárny senát - ustanovenie. 
Incidenty medzi civilným obyvateľstvom a príslušníkmi voj. správy.  
Šk. č. 116, zn. sp. 22 3/50 2 - 2 2  5/4, 118 listov 
 

142 Vojenské predpisy - Zoznamy nemeckých služobných predpisov. Zoznam 
sovietskych voj. predpisov pre MNO. Korešpondencia ohľadne vyžiadania 
voj. predpisov. Zoznamy kníh odporúčaných pre poľné prenosné knižnice. 
Návrhy výcvikových predpisov pre VPV. Určenie komisie pre mínometný 
predpis. Zoznamy predpisov platných pre rôzne voj. zložky. Určenie komisií 
pre tvorbu voj. predpisov. Návrhy na opravy a doplnky predpisov. Návrhy 
na cvičné poriadky. 
Šk. č. 116, zn. sp. 23 1/2 - 23 3/6, 204 listov 
 

143 Kníhtlač - Zákaz vydávania časopisu na poddôstojníckej škole v Žiline. 
Redakčné smernice časopisu Slovenské vojsko. Žiadosť o povolenie 
vydávať frontový časopis. Ustanovenie správneho zboru Štátnej 
kníhtlačiarne. Preradenie Štátnej kníhtlačiarne pod MNO.  

 Šk. č. 116, zn. sp. 23 5/2 - 23 6/4, 85 listov 
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144 Propagácia s lovenskej ar mády - Povolenie na uverejnenie propagačných 
fotografií slovenského letectva v tlači. Žiadosti na vyhotovenie f otografií 
bojišťa pri Lipovci. Žiadosť o vyhotovenie fotografií p ancierových v ozidiel 
používaných v Slovenskej armáde. 

 Šk. č. 116, zn. sp. 23 6/5 - 24 2/2, 26 listov 
 

145 Korešpondencia ohľadne predkladania kvalifikačných listín príslušníčky 
slovenskej armády 
Šk. č. 116, zn. sp. 25 1/1 - 25 1/4 2, 184 listov 
Korešpondencia ohľadne predkladania kvalifikačných listín 
príslušníkov slovenskej armády 
Šk. č. 117, zn. sp. 25 1/4 3 - 25 2/12 50, 784 listov 
 

146 Korešpondencia ohľadne kvalifikácie vojakov a civilných osôb. Dokumenty 
podobného c harakteru ak o v pr edchádzajúcich š katuliach. N ávrh 
kolektívnej zmluvy pr e c ivilných z amestnancov vojenskej s právy v  r oku 
1941. P okyny M NO k u k valifikácii c ivilných os ôb v ojenskej s právy. 
Zriaďovanie kvalifikačných komisií. 
Šk. č. 118, zn. sp.  25 2/12 51 - 25 6/3, 619 listov 
 

147 Kúpeľná liečba - Individuálne povolenia na kúpeľnú liečbu. Individuálne 
povolenia pre príslušníkov maďarskej armády na pobyt v s lovenských 
vojenských kúpeľných zariadeniach. 
Šk. č. 118, zn. sp. 26 2/1 - 26 3/4, 102 listov 
 

148 Slovensky l etecký zbor - Návrh vládneho nar iadenia o organizácii 
Slovenského l eteckého zboru. Zriadenie oddelenia skúšačov pri LP . 
Organizácia a p ersonálne z áležitosti v zdušného personálu. Z riadenie 
pozorovacej perute. Vyúčtovanie národnej leteckej z bierky z  r okov 193 5-
1936. 
Šk. č. 118, zn. sp. 27 1/1 2 - 27 1/6, 42 listov 
 

Slovenský letecký zbor - Organizačné a personálne záležitosti slovenského 
letectva. Sťažnosť ministrovi národnej obrany na kritickú situáciu technickej 
služby v s lovenskom l etectve. S polupráca l etectva s  j ednotkami V PV. 
Pokyny k vybaveniu ústrední výstražnej služby. Poznatky a taktika stíhačov 
z bojov 
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proti sovietskemu letectvu. Správy o zostrelení ruských stíhačov slovenskými 
letkami. Správy o činnosti slovenských letiek. Riešenie rôznych materiálnych 
záležitostí s lovenského l etectva. S mernice VÚ a VVZ pre l ietanie n a l etisku 
Vajnory. P okyny na op atrenia proti leteckým náletom. O rganizácia Z väzu 
protileteckej ochrany. Bombardovanie Trenčína. Zriadenie Slovenského zväzu 
protileteckej ochrany.  
Šk. č. 119, zn. sp. 29 3/2 - 29 3/8, 164 listov 
 

150 Majetkové záležitosti v pohraničnom pásme s Maďarskom - Reciprocita p ri 
riešení majetkov v pohraničnom pásme. Správcovstvo židovských majetkov. 
Pokyny na zostavenie bilancie štátneho majetku. 

 Šk. č. 119, zn. sp. 30 1/1 - 30 3/1, 25 listov 
 

151 Vojnový m ateriál - Objednávky v ojnového materiálu z  N emecka a  
Protektorátu. Zoznamy ukoristeného materiálu z Ruska. Výstava ukoristeného 
ruského materiálu v Bratislave. Ukoristený materiál z kláštora v Chýrove. 
Šk. č. 119, zn. sp. 30 3/3 - 31 1/3 32, 207 listov 
 
Vojnový m ateriál - Zoznamy m ateriálu ukoristeného v  Rusku. P okyny 
Ústrednej z brojnice na s pôsob odosielania z ásielok d o p oľa. Zoznamy 
zbrojného materiálu zaslaného do poľa. Požiadavky rôznych voj. útvarov na 
materiál. Odsuny zbrojného materiálu. Hlásenia o počtoch materiálu.  
Šk. č. 120, zn. sp. 31 1/3 33 - 31 2/12, 688 listov 
 
Vojnový m ateriál - Šetrenie vo veci prenajatia voj. poľnej železnice v  
Michalovciach Pracovnému zboru. Odsuny intendančného materiálu. N ávrhy 
na zrušenie materiálu. Kontrola zápožičky materiálu voj. charakteru firme 
Sandrik. Hlásenia o prebytočnom materiáli.  
Šk. č. 121, zn. sp. 31 2/12 2 - 32 1/1, 89 listov 
 

152 Evidencia padlých - Pokyny personálneho odd. MNO na zasielanie zoznamov 
padlých, nezvestných a ranených. Výkazy jednotlivých voj. zložiek o padlých, 
nezvestných a ranených. Menné zoznamy 
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ranených. Oznámenia ohľadne predkladania vojnových denníkov.   
Šk. č. 121, zn. sp. 32 1/2 - 32 1/4 2, 83 listov 

153 Vojnový materiál - Príprava armády na zimné obdobie. Korešpondencia so 
zbrojnými fabrikami. Príprava na ťaženie poľného zboru v zimnom období. 
Šk. č. 121, zn. sp. 32 1/4 - 32 1/6 27, 72 listov 
 

154 Organizačné záležitosti týkajúce sa vedenia vojny - Pokyny MNO na 
predkladanie relácií o skúsenostiach z vojny. Predkladanie vojnových 
denníkov. Pokyny na zhromažďovanie elaborátov z poľného ťaženia. 
Vyhlásenie brannej pohotovosti štátu. Smernice veliteľstva slov. armády pre 
voj. jednotky po opustení štátu. Pokyny pre vojsko odchádzajúce do poľa. 
Personálie osôb odchádzajúcich do poľa. Zoznamy osôb odchádzajúcich do 
poľa. Nariadenie o hlásení sa dôst. a rotm. vracajúcich sa z poľa. PV v 
Ľvove. Zriadenie výstražnej siete. Poverenie na zastupovanie ministra 
národnej obrany vo veciach zásobovania armády. Povolávanie veterinárov k 
poľnej službe. Odosielanie lekárov do poľa,  

 Šk. č. 121, zn. sp. 32 1/7 - 32 2/14 15, 374 listov 
 
 Organizačné záležitosti týkajúce sa vedenia vojny - Výmena lekárov z poľa. 

Predkladanie vojnových denníkov. Výmena vyšších dôst. v poli.  Pátranie po 
vojakoch v poli. Výmena gážistov z poľa. Personálne zloženie štábu Rýchlej 
divízie /32 2/24/. Nariadenie MNO o vedení vojnových počtov. Prezenčné 
počty podľa služobných miest. Menné zoznamy dôst. pri jednotkách v 
zázemí. Prehľady o zaradení gážistov. Menné zoznamy strát v Rýchlej 
divízii. Zrušenie inšpektorov zbraní pri VPV.  

 Šk. č. 122, zn. sp. 32 2/14 16 - 32 5/2 9, 465 listov 155  
 
155 Vojnový materiál - Dodávky munície na front. Objednávky munície. Ponuky 

súkromných firiem na zbrojný materiál. Reklamácie na dodanú muníciu. 
Prídely munície na rok 1941/42.  

 Šk. č. 122, zn. sp. 33 1/1 - 33 1/11, 2íí listov 
 
 Vojnový materiál - Odsun vystrieľanej munície do Ústrednej zbrojnice v 

Trenčíne.  Oznámenia o prísune munície. Oznámenia o prevozoch munície. 
Dovoz munície z Rumunska. Zmluva o odpredaji munície do Protektorátu. 
Vývoz pištoľových nábojov do Bulharska. 
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Hlásenie o prehliadkach munície. Prídel nábojov Oddielu armádnych 
pretekárov na strelecké preteky v Garmisch Partenkirchene v roku 1942. 
Zariaďovanie dielní Zbrojnej školy v Martine.  
Šk. č. 123, zn. sp. 33 1/12 - 37 4/2, 458 listov 
 

156 Organizačne záležitosti voj. správ - Lekárnictvo voj. správy. Dočasná úprava 
VPV /38 1/4 3/.Likvidácia zrušených útvarov. Vydanie smernice MNO na 
reorganizáciu automobilového vojska /38 1/4 5/. Začlenenie Hydrologického 
a meteorologického ústavu k VVZ /38 2/1/. Systemizácia osôb pre zložky voj. 
správy.  

 Šk. č. 123, zn. sp. 38 1/4 - 38 3/9, 117 listov 
 

Organizačné záležitosti voj. správy - Zoznamy gážistov typu "A", "B" z 
rôznych zložiek voj. správy. 
Šk. č. 124, zn. sp. 38 1/10 - 38 1/10 50, 747 listov 
 
Organizačné záležitosti voj. správy - Zoznamy gážistov. Stav narukovaných 
nováčikov. Mesačné prehľady štátnych zamestnancov MNO v roku 1941. 
Protokol o zaobchádzaní a zaopatrení nemeckých oddielov počas ich pobytu 
na Slovensku. Pátranie po nezvestných osobách v poli. Pokyny na nábor do 
Zboru poddôst. z povolania. Pokyny MNO k prepúšťaniu ďalejslúžiacich 
poddôstojníkov. Individuálne žiadosti o prepustenie. Pokyny MNO na 
zastavenie prijímania do Zboru poddôstojníkov.  
Šk. č. 125, zn. sp. 38 3/10 51 - 39 3/5, 581 listov 
 
Organizačné záležitosti voj. správy a v podnikoch dôležitých pre obranu štátu 
- Zoznam civilných zamestnancov leteckého parku. Mesačné výkazy o 
národnosti zamestnancov v zbrojnom závode v Dubnici n. Váhom. Hlásenia 
o stave zamestnancov v zbrojnom závode v Považskej Bystrici. Výkazy o 
stave zamestnancov vo voj. správe. Zoznam zamestnancov - cudzincov v 
Bratislavskej cvernovej továrni. Zrušenie veliteľstva pozemného vojska ku 
dňu 26.6.1941. Individuálne žiadosti o pracovné povolenia pre osoby 
židovskej národnosti.  
Šk. č. 126, zn. sp. 39 3/5 2 - 4 0  2/2, 188 listov 
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157 Doplňovanie materiálu - Pridelenie paušálu na nákup drobného spojovacieho 

materiálu. Zoznamy zakúpeného materiálu.  

 Šk. č. 126, zn. sp. 40 2/3 2 - 4 0  2/5, 102 listov 

 

158 Činnosť zložiek Ministerstva národnej obrany – Mesačné hlásenia o činnosti ministra 

NO. Správy o iniciatívnom podnikaní. Návrh investičných prác "päťročenky" 1941-1945. 

Prázdninové zamestnávanie poslucháčov vysokých škôl na MNO. Povolanie lekárov -

Židov do činnej pracovnej služby.  

 Šk. č. 126, zn. sp. 41 1/2 5 - 4 1  1/5, 365 listov 

 

159 Židia a podniky dôležité pre obranu štátu – Zamestnávanie cudzincov v podnikoch 

dôlež. pre obranu štátu. Žiadosť o povolenie zamestnávať Židov. Pokyny Kancelárie 

prezidenta SR na zamestnávanie Židov v štátnych službách. 

Šk. č. 127, zn. sp. 41 1/5 2 - 4 1  2/8 16, 70 listov 

 

160 Personálne záležitosti Pracovného zboru MNO - Mesačné hlásenia činnosti. 

Premiestňovanie gážistov k Pracovnému zboru MNO. Predvojenská pracovná služba. 

Slovenská pracovná služba. Povolávanie do prezenčnej pracovnej služby. Zoznamy 

Židov určených na trvalú dovolenku /41 3/7 2/. Smernice MNO pre prideľovanie 

pracovníkov do Pracovného zboru MNO /41 3/8 3/. 

Šk. č. 127, zn. sp. 41 2/9 2 - 4 1  4/2, 575 listov 

 

161 Personálne a organizačné záležitosti_vojenskej správ - Počty robotníkov v Leteckom 

parku v Trenčianskych Biskupiciach.  

Šk. č. 127, zn. sp. 41 4/4 - 42 3/2, 40 listov 

162 Žiadosti o oslobodenie od poplatkov za oslobodenie činnej vojenskej služby za brannej 

pohotovosti štátu. 

Šk. č. 128, zn.sp. 43 5/4 3 - 4 3  5/4 165, 684 listov 

 

Žiadosti o oslobodenie od poplatkov za oslobodenie ...  

Šk. č. 129, zn. sp. 43 5/4 166 - 43 5/4 214, 419 listov 
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163 Materiálne záležitosti - Vyúčtovanie colných poplatkov. Pokyny ústrednej 
štátnej bezpečnosti ohľadne pasovania cigariet. Dovoz kolodiovej vlny z 
Nemecka. Rozpočet na rok 1941. Mesačné hlásenia výdavkov.  
Šk. č. 129, zn. sp. 43 5/5 - 43 7/1 40, 236 listov 

 
 Materiálne záležitosti - Hlásenia o mesačných úveroch na delostrelecký 

materiál. Mesačné hlásenia výdavkov. Pokyny na riešenie úsporných 
opatrení v roku 1941. Zásady na stanovenie štátneho rozpočtu na rok 1942. 
Rozpočet pionierskeho vojska na rok 1942. Rozpočet na veterinárny materiál 
na rok 1942.  
Šk. č. 130, zn. sp. 43 7/1 41 - 44 1/1, 558 listov 
 

164 Organizačné a materiálne záležitosti pionierskych vojsk - Zostavenie 
slovenskej pionierskej stotiny podľa nemeckého vzoru. Správa o činnosti 
ženijného vojska v Novom Meste n. Váhom. Podrobná činnosť pionierskeho 
práporu 2 v poli roku 1941. Situačné hlásenia. Zoznamy dôstojníkov a 
rotmajstrov pionierskych útvarov. Zoznamy materiálu v pionierskych útvarOV. 
Zoznamy materiálu v pionierskych útv. Pokyny k výcviku pionierskych útvarov 
počas brannej pohotovosti štátu.  
Šk. č. 131, zn. sp. 44 1/2 - 45 2/2, 225 listov 

 
165 Zápisy z prehliadok vojenských útvarov príslušníkmi Nemeckej misie na 

Slovensku a kontrole o dodržiavaní výcviku podľa nemeckých vojenských 
predpisov 
Šk. č. 131, zn. sp. 45 2/3 - 45 2/17, 118 listov 
 

166 Organizačné záležitosti a personálie - Zápisnice z rôznych porád na MNO. 
Uvoľňovanie pracovníkov iných rezortov pre potreby MNO. Povolávanie 
štátnych zamestnancov na voj. cvičenia. Premiestňovanie a prideľovanie 
gážistov - individuálne hlásenia. Odovzdávanie a preberanie funkcií.  
Šk. č.  131, zn. sp. 45 3/1 - 46 2/31 7, 395 listov 
 
Organizačné a personálne záležitosti - Oznámenia o premiestňovaní, 
preraďovaní a prideľovaní voj. osôb. Individuálne žiadosti o premiestňovaní. 
Šk. č. 132, zn. sp. 46 2/32 - 46 4/4, 742 listov 
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Organizačné a personálne záležitosti - Dokumenty rovnakého charakteru ako 
v predchádzajúcich škatuliach. Premiestňovanie civilného personálu vo voj. 
zložkách.  
Šk. č. 133, zn. sp. 46 4/5 - 46 6/70, 665 listov 
 
Organizačné a personálne záležitosti - Dokumenty rovnakého charakteru ako 
v predchádzajúcich škatuliach. Zriadenie technickej správy pri Leteckom 
pluku /46 7/18/. Zriadenie asanačnej rady v Zemianskych Kostoľanoch.  
Šk. č. 134, zn. sp. 46 6/71 - 47 2/3, 194 listov 
 

167 Doplňovanie plynového materiálu vo voj. útvaroch 
Šk. č. 134, zn. sp. 47 3/2 - 47 3/9 2, 15 listov 
 

168 Agenda ohľadne doplňovania údajov do kartotéky dôstojníkov a ostatných voj. 
osôb 
Šk. č. 134, zn. sp. 48 1/2 - 48 1/3, 242 listov 
 
Organizačné a personálne záležitosti - Premiestňovanie a prideľovanie voj. osôb. 
Vedenie početnej a kmeňovej agendy vo voj. útvaroch. Likvidácia kmeňových kníh 
náhradných jednotiek – pokyny. 
Šk. č. 134, zn. sp. 48 1/4 - 48 2/1 11, 224 listov 
 
Organizačné a personálne záležitosti - Dokumenty rovnakého charakteru ako v 
predchádzajúcich škatuliach. Číselné prehľady osôb za jednotlivé DOV. Rozluka 
kmeňovej agendy a početnej agendy Pracovného zboru MNO od brannej moci /48 
2/4/. Nahlasovanie počtov pre nástup prezenčnej voj. služby v roku 1941. Mesačné 
výkazy prezenčných počtov. Zisťovanie kmeňovej príslušnosti osôb. Hlásenia z DOV 
o doplňovaní osôb.  
Šk. č. 135, zn. sp. 48 2/1 12 - 48 2/16, 524 listov 
 
Organizačné a personálne záležitosti - Dokumenty rovnakého charakteru ako v 
predchádzajúcich škatuliach* Pátranie po nezvestných osobách v poli. Zoznamy 
gážistov.  
Šk. č. 136, zn. sp. 48 2/17 - 48 5/8 2, 442 listov 
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170 Prídely automobilových pohonných hmôt a leteckých pohonných hmôt v 
útvaroch Slovenskej armády 
Šk. č. 136, zn. sp. 49 2/1 - 49 2/14 10, 371 listov 

 
171 Prídely automobilových pohonných hmôt - Hlásenia okr. náčelníkov o zásobách 

za jednotlivé okresy. Hlásenia rôznych firiem o zásobách APH. 
Šk. č. 137, zn. sp. 49 2/14 11 - 49 2/37, 340 listov 
 

172 Prevozy všeužitočných elektrární 
Šk. č. 137, zn. sp. 49 3/2 - 49 3/2 4, 10 listov 
 

173 Finančné náležitosti voj. zložiek - Penzijné a nemocenské poistenie 
zamestnancov Štátneho hydrologického ústavu. Penzijné poistenie 
zamestnancov Leteckého parku. Finančné zaistenie dôstojníkov z povolania 
nemeckej národnosti. Zvyšovanie a priznanie slúžneho voj. gážistom.  
Vymenovanie čakateľov v III. služobnej triede. Zvýšené započítanie činnej 
služby leteckej - pokyny VÚ a VVZ. Sudcovské prídavky pre dôstojníkov 
justičnej správy. Vyplácanie prezidiálneho prídavku. Vyplácanie 
nebezpečenského príplatku pre zmluvných zamestnancov.  
Šk. č. 137, zn. sp.  50 2/2 - 51 4/8, 375 listov 
 
Finančné náležitosti voj. zložiek - Zvýšenie zárobkov civilným zmluvným 
zamestnancom. Individuálne žiadosti a rozhodnutia o zvýšení miezd. 
Zvyšovanie slúžneho. Zvýšenie adjuta. Žiadosti o započítanie prezenč. voj. 
služby pre zvýšenie slúžneho. Vládne uznesenie o úprave platových 
pomerov zmluvných zamestnancov. Príspevok na rovnošatu pre aktívnych 
dôstojníkov. Vládne dišpenzy od splnenia podmienky absolvovania 
vojenskej akadémie. Oznámenia o rozhodnutí vlády SR o skrátení 
čakateľskej doby.  
Šk. č. 138, zn. sp. 51 4/8 2 - 5 1  6/47, 411 listov 
 

174 Personálne záležitosti - Individuálne žiadosti a sťažnosti o preloženie 
manželiek vojakov na služobné učiteľské miesta. Sťažnosti a udania 
osobného charakteru.  
Šk. č. 138, zn. sp. 52 2/1 - 52 6/9, 242 listov 
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175 Materiálne zásobovanie - Zásobovanie priemyselných oblastí Slovenska 
potravinami. Stravovanie v dôstojníckych jedálňach. 
Šk. č. 138, zn. sp. 53 1/2 - 53 6/3, 41 listov 

 
176 Podniky dôležité pre obranu štátu - Žiadosti rôznych podnikov a 

súkromných firiem o ich zaradenie  do skupiny podnikov dôležitých pre 
obranu štátu, 
Šk, č. 138, zn. sp. 54 1/1 - 54 1/9, 42 listov 
 
Podniky dôležité pre obranu štátu - Žiadosti podnikov o zaradenie medzi 
podniky dôležité pre obranu štátu. Žiadosti o schválenie členov správnej 
rady v jednotlivých podnikoch. Prehľady o návštevách cudzincov v 
uvedených podnikoch. Mesačné hlásenie o činnosti v tejto skupine 
podnikov. Obežník Ministerstva zahraničných vecí SR k medzinárodným 
dohodám o značkovaní tovarov. Žiadosti o povolenie vstupu cudzincov do 
podnikov. Žiadosti o schválenie živnostenského oprávnenia na prístavby 
tovární,  
Šk, č, 139, zn. sp, 54 1/11 - 54 3/43, 681 listov 
 
Podniky dôležité pre obranu štátu - Dokumenty rovnakého charakteru ako 
v predchádzajúcich škatuliach. Určenie vojenského dozoru v podnikoch,  
Šk. č. 140, zn. sp. 54 3/44 - 54 3/51, 21 listov 
 

177 Personálne záležitosti - Prijímanie civilných zamestnancov do služieb voj. 
správy. Výkazy o počte remeselníkov. Posudky na prijímaných pracovníkov 
voj. správy z ich domovských obcí, Poslovenčovanie maďarských priezvisk 
pracovníkov voj. správy,  
Šk, č. 140, zn. sp. 54 4/1 - 55 3/2 81, 690 listov 
 
Problematika týkajúca sa koní vo voj. zložkách – Prehľady voj. koní v 1. a 
2. divízii, 
Šk, č. 140, zn. sp. 56 1/2 - 56 1/2 2, 151 listov 
 
Problematika týkajúca sa koní vo voj. zložkách - Označovanie a 
zaraďovanie koní do klasifikač. tried. Poznatky zo 
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zahraničných študijných ciest. Liečenie koní. Písomnosti týkajúce sa 
pripravovaného premiestnenie voj. žrebčinca z Motešíc do Kamenice n. 
Cirochou. Evakuácia štátneho žrebčinca v Prešove. Smernice pre nákup 
koní. Klasifikácia koní v roku 1941. Menovanie klasifikačných komisií. 
Pracovné programy KKK. Systemizácia koní pre zbrojné ústavy. 
Reorganizácia evidencie koní. Individuálne žiadosti o premiestnenie k 
remontníctvu. Likvidácia remontnej správy 2. divízie.  
Šk. č. 141, zn. sp. 56 1/3 - 56 9/2, 614 listov 
 
Problematika týkajúca sa koní vo voj. zložkách - Žiadosti podnikov a firiem 
dôležitých pre obranu štátu o oslobodenie od odovzdania koní. Dokumenty 
rovnakého charakteru ako v predchádzajúcich škatuliach.  
Šk. č. 142, zn. sp. 56 9/3 - 56 11/1, 70 listov 
 

179 Sobáše dôstojníkov a rotmajstrov v slovenskej armáde - Menovanie 
sobášnej komisie dôst. a rotm. Žiadosti o povolenie sobáša. Preraďovanie 
do zálohy z titulu sobáša.  
Šk. č. 142, zn. sp. 57 1/1 - 57 2/24, 630 listov 
 
Sobáše dôst. a rotm. - Dokumenty rovnakého charakteru ako v 
predchádzajúcej škatuli. 
Šk. č. 57 2/27 - 57 2/69, 650 listov 
 
Sobáše dôst. a rotm. - Dokumenty rovnakého charakteru ako v 
predchádzajúcej škatuli. 
Šk. č. 144, zn. sp. 57 2/70 - 57 2/109, 654 listov 
 
Sobáše dôst. a rotm. - Dokumenty rovnakého charakteru ako v 
predchádzajúcej škatuli. 
Šk. č. 145, zn. sp. 57 2/109 2 - 5 7  3/39 2, 666 listov 
 
Sobáše dôst. a rotm. - Dokumenty rovnakého charakteru ako v 
predchádzajúcej škatuli. 
Šk. č.146, zn. sp. 57 3/39 3 - 5 7  3/75, 428 listov 
 
Sobáše dôst. a rotm. - Dokumenty rovnakého charakteru ako v 
predchádzajúcej škatuli. 
Šk. č. 147, zn. sp. 57 3/76 - 57 3/143, 676 listov 
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Sobáše dôst. a rotm. - Dokumenty rovnakého charakteru ako v 
predchádzajúcej škatuli. 
Šk. c. 148, zn. sp. 57 3/144 - 57 6/8, 293 listov 
 
 

180 Rozsobáše a rozluky príslušníkov Slov. armády - Individuálne šetrenia v 
záležitostiach rozluky manželstiev.  
Šk. č. 148, zn. sp. 57 8/2 - 57 8/17, 100 listov 
 
 

181 Organizačné záležitosti a pokyny ku konaniu kultúrnych podujatí v rezorte 
armády - Oslavy vzniku Slovenskej republiky. Memorandové oslavy v 
Turčianskom Sv. Martine. Oslavy narodenín A. Hlinku. Oslavy smrti gen. M. 
R. Štefánika. Dni brannosti. Vítanie záložníkov z frontu. Odhalenie pomníka 
A. Hlinku v Lipianoch. Stavba pomníka gen. M. R. Štefánika. Zápisnica o 
odovzdaní pamätných predmetov z pozostalosti gen. M. R. Štefánika do 
múzea v Turčianskom Sv. Martine zo dňa 7. 4. 1941 vrátane podrobného 
zoznamu predmetov /58 9/2/. 
Šk. č. 148, zn. sp, 58 2/1 - 58 9/2 2, 265 listov 
 
 

182 Organizačné záležitosti v rezorte MNO - Smernice pre výchovu 
hospodárskeho personálu. Účtovná služba na MNO. Sociálna starostlivosť 
o rodiny voj. gážistov, ktorí sú v poli. Žiadosť Ústredného združenia 
slovenského priemyslu o dodávanie mesačných podkladov zo zbrojárskych 
podnikov. Žiadosť Štátneho štatistického úradu ohľadne zasielania 
štatistických hlásení o dodávkach tovarov do Nemecka. 
Šk. č, 148, zn. sp. 59 2/1 - 61 1/2 6, 90 listov 
 
 

183 Záležitosti vojenskej stavebnej správy - Vytvorenie komisie na cenové 
ohodnotenie objektov odbočky VTCHÚ v Žiline za účelom jej odpredaja. 
Kolaudácia vojenskej nemocnice v Ružomberku. Živnostensko-právne 
povolenie na sklad dynamitu v Bratislave, Zápisy o adaptáciách rôznych 
voj. objektov. Kolaudačné zápisnice. Vyčlenenie miest vo voj. tábore v Lešti 
za účelom zriadenia židovského koncentračného tábora. Individuálne 
žiadosti gážistov o miesta správcov budov. Žiadosti o stavebné povolenia. 
Stavebné plány objektov dôležitých pre obranu štátu. 
Šk. č. 149, zn. sp. 61 1/2 8 - 6 2  7/7 2, 323 listov 
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184 Zásobovanie podnikov dôležitých pre obranu štátu - Správa o zásobovaní 
potravinami v handlovských baniach. Zásobovanie posádok ovčím mäsom. 
Šk. č. 149, zn. sp. 63 1/2 - 63 4/2, 16 listov 
 

185 Strážna služba v podnikoch dôležitých pre obranu štátu - Hlásenia o strážnej 
službe v uvedených podnikoch,  
Šk. č. 149, zn. sp. 64 1/1 - 64 2/4 14, 45 listov 

 
186 Dozorná a strážna služba v útvaroch Slovenskej armády a v podnikoch 

dôležitých pre obranu štátu - Smernice o doplňovaní mužstva v Cestnom oddiele 
prezidenta SR. Hlásenia o personálnych zmenách, v rôznych strážnych oddieloch. 
Hlásenia o vytváraní nových strážnych útvarov. Rušenie niektorých strážnych 
oddielov. Smernice pre pomocnú a poriadkovú službu. Zriadenie voj. dozoru vo fy 
TUNGSRAM v Bratislave. Výpisy z denníkov výdavkov za voj. dozor. Hlásenia o 
mesačných príspevkoch za voj. dozor z podnikov dôležitých pre obranu štátu. 
Hlásenia o personálnych zmenách vo voj. dozore podnikov. 
Šk. č. 149, zn. sp. 64 2/5 - 64 3/9, ICC listov 
 

187 Uvoľňovanie príslušníkov veliteľstva žandárstva - Všeobecné pokyny k uvoľňovaniu. 
Individuálne žiadosti o uvoľnenie.  
Šk. č. 149, zn. sp. 64 4/2 - 64 4/4, 12 listov 
 

188 Hlásenia o ostrých streľbách vo vojenských cvičných priestoroch. 
Šk. č. 149, zn. sp. 65 1/2 - 65 3/4, 74 listov 
 

189 Ochranné pásmo na Slovensku - Ustanovenia styčných dôstojníkov veliteľa ochranného 
pásma na Slovensku - III. doplnené a opravené vydanie. Výťahy z denníka 
styčného dôstojníka.  
Šk. č. 150, zn. sp. 65 3/4 2 - 6 5  3/4 13, 69 listov 
 

190 Hlásenie Ústrednej kancelárie všeužitočných elektrárenských spoločností v Bratislave 
o vypracovaní mapy s vyznačením všetkých druhov elektrární na Slovensku pre potreby 
nemeckého dôstojníka pre dopravníctvo 
Šk. č. 150, zn. sp. 66 1/2 -  66 1/2 2, 6 listov  
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191 Materiálne záležitosti - Zásobovanie svetlometným materiálom. 
Šk. č. 150, zn. sp. 66 4/2 - 66 5/2, 78 listov 
 

192 Spisová a materiálna rozluka v Prahe  
 Šk. č. 150, zn. sp. 67 1/2 - 67 1/3, 76 listov 
 
193 Pokyny k služobnému písomnému styku v rezorte armády 
 Šk. č. 150, zn. sp. 67 1/4 - 67 2/5, 54 listov 
 
194 Spisová rozluka - Spisová rozluka vojenských matrík medzi SR a Protektorátom. 

Spisová rozluka medzi SR a Maďarskom. Mesačné výkazy nevybavených spisov. 
Šk. č. 150, zn. sp. 67 2/6 - 67 2/9 2, 263 listov 
 

195 Organizačné záležitosti vojenskej správy - Likvidácia náhradných jednotiek. 
Zápisnica o odovzdaní agendy zbrojnej správy veliteľstva Viktor. Dohody 
slovenského a nemeckého vládneho výboru. Slovensko-nemecká dohoda o stíhaní 
zločincov. Text kolektívnej zmluvy civilných zmluvných zamestnancov voj. správy. 
Šk. č. 150, zn. sp. 67 2/11 - 67 3/3 5, 151 listov 
 

196 Medzištátne zmluvy - Obchodná zmluva slovensko-talianska zo dna 21.12.1940. 
Predĺženie slovensko-maďarskej dohody o výmene tovarov. Zmluva medzi SR a 
Maďarským kráľovstvom o vzájomnom usporiadaní štátnoobčianskych otázok. 2. 
dodatok k slovensko-nemeckej zmluve zo dňa 22.6.1939 o sklárskej výrobe na 
Slovensku. 
Šk. č. 151, zn. sp. 67 3/4 2 - 6 7  3/6, 289 listov 
 

197 Personálne záležitosti vojenskej správy - Hlásenia o premiestnení gážistov. Hlásenia 
o premiestňovaní civilných zamestnancov voj. správy. Doplňovanie osobných 
záznamov.  

 Šk. č. 151, zn. sp. 67 4/1 - 67 4/100, 372 listov 
 
 Personálne záležitosti - Dokumenty rovnakého charakteru ako v predchádzajúcej škatuli. 
 Šk. č. 152, zn. sp. 67 4/101 - 67 4/153, 151 listov 
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198 Hlásenia o povoleniach pre vstup do podnikov dôležitých pre obranu štátu 

 Šk. č. 152, zn. sp. 67 5/2 3-67 5/3 3, 31 listov 

 

199 Administratívno-organizačné záležitosti vojenskej správy 

 Zoznamy preskúšaných vodičov. Nariadenie MNO ohľadne legitimačných 

lístkov vojakov. Povolenie pre dôstojníkov nemeckého gen. štábu na vstup 

na Slovensko. Pokyny k vybavovaniu služobných cestovných pasov a víz. 

Individuálne žiadosti o vycestovanie do zahraničia. Povolenia na pre-

chovávanie zbraní.  

 Šk. č. 152, zn. sp. 67 5/7 2-67 7/1 2, 177 listov 

 

200 Archívy vojenských útvarov z obdobia Rakúsko-Uhorska a 1.ČSR - Hlásenia 

súčasných voj. útvarov o uložení a ochrane spisového materiálu z 

uvedených období. 

 Šk. č. 153, zn. sp. 67 7/1 - 67 7/1 2, 843 listov 

 

201 Organizačné a materiálne záležitosti spojovacích útvarov  

 Vyúčtovanie za dodaný spojovací materiál. Hlásenia o prebytočnom 

materiáli. Dodávky spojovacieho materiálu do poľa. Nariadenie VPV o 

zriadení spojovacích kurzov. Pokyny VPV k výcviku a skoleniu dôst. a 

poddôst. pre spojovacie vojsko. Hlásenia o výcviku. Permanencia poľnej 

pošty. Pokyny Nemeckej vojenskej misie k spojovacím záležitostiam v 

Slovenskej armáde. Pokyny MNO k cenzúre tlače s voj. obsahom. Cenzúra 

filmov Slovenskej armády prichádzajúcich z poľa. Evidencia rádioamatérov 

na Slovensku. Žiadosti na udelenie koncesií na rádioamatérske vysielače. 

Zriaďovanie telegrafických staníc. Zoznam telefónnych staníc na voj. 

útvaroch v Bratislave. 

 Šk. č. 154, zn. sp. 68 1/1 - 68 7/25, 697 
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Organizačné a materiálne záležitosti spojovacích útvarov. 

- Telefonizácia pohraničia. 

Šk. č. 155, zn. sp. 68 7/26 - 68 9/2, 181 listov  

 

202 Spolky, organizácie, kluby - Hlásenia o počte legionárov medzi gážistami slovenskej 

armády. Stanovy dôstojníckeho kasína vojenskej akadémie. Účasť činných vojenských 

osôb v politickom a spolkovom živote. Zriadenie kozáckeho pomocného zboru pri 

Slovenskej armáde.  

 Šk, č, 155, zn, sp, 69 2/1 - 69 3/6, 75 listov 

 

203 Organizačné záležitosti voj. správy – návrh  MNO na hodnotenie prezenčnej voj, služby a 

voj. činnej služby konanej za brannej pohotovosti štátu. Smernice MNO na činnosť voj. 

dozorného orgánu v bratislavskom prístave. Sťažnosť HSĽS ohľadne vyzradenia 

dôverných informácií. Pôsobnosť autopráporu pri veliteľskej divízii. Rôzne pokyny k 

úradovaniu voj. správy. Pokyny vlády SR všetkým ministerstvám ohľadne porušovania voj. 

tajomstva. Zmeny veliteľov. Dislokácia jednotiek.  

Šk, č, 155, zn. sp. 70 2/1 - 70 6/15, 345 listov 

 

Organizačné záležitosti voj. správy - Zmeny veliteľov. 

Hlásenia o odovzdaní a preberaní funkcií. 

Šk. č. 156, zn. sp. 70 6/16 - 71 2/2, 79 listov 

 

204 Superarbitrácie 

Šk. č. 156-158, zn. sp. 71 2/3 - 71 3/2, 1338 listov 

 

205 Finančné záležitosti vojenskej správy - Priznanie penzií z milosti. Priznanie dôchodkov, 

odpočivného, výživného. Pohľadávky za gážistov, ktorí odišli po 14.3.1939 do 

Protektorátu. Exekúcie služobných pôžitkov. Vymáhanie pohľadávok. Pôžičky.  

Šk, č, 158, zn. sp. 71 8/2 2 - 72 3/25, 437 listov 

 

Finančné záležitosti voj. správy - Exekúcie pohľadávok a služobných pôžitkov. Šetrenia vo 

veci dlžôb. Náhrady študijných výdavkov dôstojníkov - vysokoškolákov.  
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Zriadenie škôl na dôst. v zálohe všetkých zbraní v roku 1942. Sk. č. 
159, zn. sp. 72 3/16 - 73 1/1, 203 listov 
 

206 Vojenská akadémia -Prijímanie a prepúšťanie poslucháčov. Prihlášky do VA. 
Šk. č. 159-161, zn. sp. 73 2/1 - 73 2/1 95, 1650 listov 
 

207 Vojenské školstvo - Zastupovanie veliteľa VVŠ vo funkcii. Odoslania do 
školy na dôst. justičnej správy. Početné stavy ašpirantov odvod. roč. 1940 a 
1941. Návrh na pridelenie slov. dôst. delostrelectva do delostreleckej školy v 
Göteborgu. Zriaďovanie poddôstojníckych škôl u jednotlivých druhov vojsk. 
Pokyny k vykonaniu praktických skúšok na dôst. v zálohe. Skúsená VVŠ v 
leteckej škole. Zrušenie vyučovania vo VA dňom 3.7.1941. Skúsenosti zo 
stáží na rôznych školách. Návrh učebných plánov VA. Učebná osnova VVŠ. 
Návrhy a plány rôznych inštruktorských a veliteľských kurzov. Študijná cesta 
veliteľov slov. armády do Nemecka. Kurz pre aktivovaných dôstojníkov. 
Individuálne osvedčenia o absolvovaní kurzov. Určenie osôb do kurzov v 
Nemecku.  
Šk. č. 162, zn. sp. 73 2/1 96 - 73 3/24, 592 listov 
 
Vojenské školstvo - Poznatky zo skúseností v rôznych kurzoch na Slovensku 
i v Nemecku. Individuálne žiadosti o povolenie štúdia na civilných vysokých 
školách.  
Šk. č. 163, zn. sp. 73 3/24 2 - 73 8/3, 3 65 listov 
 

208 Hlásenia o zaslaní výpisov z kroník vojenských útvarov 
Šk. č. 163, zn. sp. 73 9/1 - 73 9/21, 79 listov 
 

209 Armádny šport - II. armádne lyžiarske preteky vo Vysokých Tatrách vo februári 
1941. Účasť pretekárov slovenskej armády na lyžiarskych pretekoch v Cortine 
d´ Ampezo. 
Šk. č. 163, zn. sp. 74 1/1 - 74 2/4, 49 listov 
 

210 Doplňovanie materiálu - Hlásenia o stave uhoľných zásob v registrovaných 
podnikoch. Povolenie na odpredaj koksu vo Vojenskom technickom a 
chemickom závode v Zemianskych Kostoľanoch. 
Šk. č. 163, zn. sp. 75 1/2 - 76 3/5, 118 listov 
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211 Hlásenia o zraneniach a nehodách - Hlásenia o leteckých nehodách. 
Zoznamy zranených osôb pri bombardovaní letiska v Bielej Cirkvi. Požiar v 
registrovanom podniku Spolok pre chemickú a hutnú výrobu - závod 
Ružomberok.  
Šk. č. 163, zn. sp. 77 2/2 - 77 3/2, 58 listov 

 
212 Doplňovanie osôb a organizačné záležitosti – Ubytovanie nováčikov. 

Premiestnenie DOV z Levoče do Spišskej Novej Vsi. Premiestnenie 12. del. 
oddielu z Prešova do Kežmarku. Presťahovanie zbrojného skladu z Bratislavy 
do Bošian. Pridelenie priestorov pobočke Ústrednej zbrojnice v Nemšovej. 
Presťahovanie cyklistickej eskadróny JFO I zo Serede do Pezinka. Návrh na 
dislokáciu peš. pl. 3 v Banskej Bystrici. Dislokácia VI robotného práporu z 
Čemerného do Sabinova. Presťahovanie náhradného práporu peš. pl. 4 z 
Ružomberka do Liptovského Sv. Mikuláša. Premiestnenie pionierskeho 
práp. 2 z Michaloviec do Nitry. Dislokácia jednotiek vzdušných zbraní v 
zápolí. Zriadenie posádkového veliteľstva vo Ľvove, Vinnici a Ploskirove. 
Vyvlastňovacie pokračovanie na budovu voj. prístavu v Bratislave.  
Šk. č. 163, zn. sp. 78 2/1 - 78 6/4, 129 listov 
 
Doplňovanie osôb a organizačné záležitosti - Prijímanie zamestnancov 
pomocnej kancelárskej služby. Pokyny predsedníctva vlády prezídiám 
všetkých ministerstiev o ponechaní vydatých štátnych zamestnankýň v 
štátnej službe. Individuálne dotazy na dôstojníkov slovenskej armády. 
Menoslov uchádzačov o prijatie do služieb štátnej polície Rôzne pokyny 
predsedníctva vlády prezídiám ministerstiev. Individuálne návrhy na 
prevzatie zamestnancov do služieb MNO.  
Šk. č. 164, zn. sp. 79 1/1 - 79 2/40, 661 listov 
 

Doplňovanie osôb a personálie - Návrh civilných zamestnancov pre letecký 
park. Prijímanie zamestnancov pre odbočku zbrojnice II. Individuálne 
žiadosti civil. osôb o zamestnanie v rôznych zložkách vojenskej správy. 
Šk. č. 165, zn. sp. 79 2/40 2 - 7 9  2/110, 625 listov 
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Doplňovanie osôb a personálie - Dokumenty rovnakého charakteru ako v 

predchádzajúcej škatuli. Šk. č. 166, zn. sp. 79 2/111 - 79 2/193, 656 listov 

Doplňovanie osôb a personálie - Dokumenty rovnakého charakteru ako v 

predchádzajúcej škatuli. Zoznam pracovníkov ministerstva školstva a 

národnej osvety a ministerstva vnútra uvoľnených pre potreby MNO. 

Individuálne žiadosti o aktivovanie. Prijímanie nových pracovníkov do 

Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu.  

Šk. č. 167, zn. sp. 79 2/194 - 79 3/36, 722 listov 
 

Doplňovanie osôb a personálie - Individuálne žiadosti o aktivovanie. 

Šk. č. 168, zn. sp. 79 3/39 - 79 3/122, 630 listov 
 

Doplňovanie osôb a personálie - Individuálne žiadosti o zaradenie do 

skúšobnej praxe. Žiadosti o zamestnanie vo voj. správe. Žiadosti o 

vykonanie odborných skúšok dôstojníkov.  

Šk. č. 169, zn. sp. 79 4/2 - 79 5/12, 736 listov 
 

213 Evidencia padlých a ranených - Hlásenia o úmrtiach v poli. Hlásenia o 

hospitalizácii. Menné zoznamy strát v Rýchlej divízii. Zoznam utopených 

vojakov 20.1C.1941 pri stavbe železničného mosta na rieke Stryj.  

Šk. č. 170, zn. sp. 80 1/1 - 80 6/2, 169 listov 
 

214 Materiálne záležitosti - Hlásenia o augumentačných skladoch. Prideľovanie 

remenných plášťov. Nosenie vychádzkovej rovnošaty. Pokyny k noseniu 

civilného obleku. Prídel koží pre armádu. Oprava odznakov pre gen. štáb v 

št. mincovni v Kremnici. Výroba odznakov pre Slovenskú armádu vo fabrike 

Sandrik Dolné Hámre. Označenie na prilbách slovenských vojakov. 

Pridelenie kožuchov príslušníkom finančnej stráže.  

Šk. č. 170, zn. sp. 81 1/2 - 82 2/3, 225 listov 
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215 Organizačno - materiálne záležitosti vojenskej správy – Pokyny pre 

výcvik jednotlivca, družstva a čaty KPÚV. Rôzne pokyny na zaistenie 
veterinárnej služby. žiadosti veterinárnej služby na liečivá. Preliminár 
podkováčskeho materiálu. Odovzdanie a prevzatie veliteľstva podkováčskej 
školy. Písomnosti týkajúce sa výbušnín používaných v slovenskej armáde. 
Šk. č. 170, zn. sp. 83 4/1 - 84 2/7, 308 listov 
 

216 Materiálne záležitosti - Rôzne písomnosti týkajúce sa výbušnín 
používaných v slovenskej armáde. 
Šk. č. 171, zn. sp, 84 2/8 - 84 3/3, 173 listov 
 

217 Vojenský výcvik v rokoch 1940 - 1942 - Pokyny a smernice k rôznym 
druhom voj. výcviku. Správa MNO o vojenskom výcviku školských detí v 
SSSR. Pokyny k záznamom o výcviku v kmeňových listoch. Hlásenia o 
inštruktorských kurzoch. Smernice pre výcvik a výchovu nováčikov. 
Pridelenia dôstojníkov na výcvik. Návrhy na realizáciu kurzov. Poznatky 
dôstojníka nemeckej vojenskej misie z výcviku nováčikov slovenskej 
armády. Individuálne žiadosti o oslobodenie od výcviku. Veliteľské poznatky 
z výcvikov.  
Šk. č. 171, zn. sp. 85 1/1 - 85 2/8 4, 474 listov 
 
Vojenský výcvik a vzdelávanie - Organizácia výcvikových jednotiek. 
Prenechanie voj. cvičiska v Malackách nemeckej Luftwaffe. 
Šk. č. 172, zn. sp. 85 2/9 - 86 2/2, 28 listov 
 

218 Vynálezecká činnosť - Individuálne návrhy na vynálezy v oblasti vojenstva. 
Šk. č. 172, zn. sp. 87 2/2 87 2/6, 24 listov 

 
219 Písomnosti týkajúce sa vojenských atašé SR v zahraničí - Individuálne 

ustanovenia voj. atašé. Udelenia agramentov. Relácie voj. atašé v Berlíne. 
Šk. č. 172, zn. sp. 88 1/1 - 88 3/1, 77 listov 

 
220 Zbrojný materiál - Zoznam voj. materiálu a výstroje zhabanej pytliakom. 

Zákaz vydávania voj. zbraní civilným korporáciám. 
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Nariadenie Hlavného veliteľstva HG o odovzdaní zbraní voj. správe. 

Výkazy zbraní, munície, výstroje a zásob ušľachtilých kovov vo voj. 

zbrojniciach. Objednávky zbrojného materiálu z Nemecka. Prídely zbraní 

jednotlivým voj. útvarom. Pridelenie zbraní čestnej stráži pri hrobe A. 

Hlinku. Žiadosti slovenských zbrojných závodov o povolenie vývozu zbraní 

do zahraničia.  

Šk. č. 172, zn. sp. 89 1/1 - 89 14/2 3, 336 listov 
 

221 Slovenské vyznamenania - Pokyny na udeľovanie slovenských voj. 

vyznamenaní. Objednávky na puzdrá k slov. vyznamenaniam. Objednávky 

stúh k vyznamenaniam.  

Šk. č. 172, zn. sp. 90 1/1 - 90 1/6, 54 listov 

Slovenské vyznamenania - Prepožičanie symbolických vyznamenaní. 

Individuálne návrhy na prepožičanie symbolických vyznamenaní. 

Objednávky na rôzne súčasti k vyznamenaniam. Súhlas prezidenta SR na 

prevzatie bulharského vyznamenania pre svätiaceho biskupa Dr. M. 

Buzalku. Vyznamenanie F. Čatloša Veľkokrížom radu nemeckého Orla s 

mečmi. Návrh na vyznamenanie príslušníkov nemeckej armády zaradených 

na výpomoc k slovenskej armáde. Zoznam slovenských dôstojníkov 

vyznamenaných na memorandových oslavách. Zoznamy slov dôstojníkov 

vyznamenaných pri rôznych príležitostiach. Pochvalné uznanie 

pionierskemu oddielu za pomoc pri povodniach.  

Šk. č. 173, zn. sp.  90 1/7 - 90 3/1, 661 listov 
 

Slovenské vyznamenania - Individuálne návrhy na vyznamenania.  

Šk. č. 174, zn. sp. 90 3/2 - 90 3/5, 12 listov 
 

222 Vozatajstvo - doplňovanie materiálu - Pokyny VPV k vyraďovaniu 

vozatajského materiálu. Nákup voj. vozov pre Pracovný zbor MNO. Rôzne 

písomnosti týkajúce sa prideľovania vozov a bričiek na prevoz tovaru alebo 

osôb.  

Šk. č. 174, zn. sp. 91 1/1 - 91 3/8, 32 listov 
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223 Vojenskí zajatci - Repatriácia vojenských zajatcov z poľského ťaženia. 
Zrušenie zajateckého tábora pri Lešti.  

Šk, č. 174, zn. sp. 92 2/1 - 92 3/1, 59 listov 
 

224 Doplňovanie osôb - Hlásenia o oneskorenom nástupe do výnimočnej činnej 
služby. Zoznam poddôstojníkov del. pl. 2 preložených k 1.10.1940 do  
I. zálohy. Číselné výkazy gážistov v zálohe. Rozdeľovník na prideľovanie 
dôst. justičnej správy v zálohe. Individuálne pridelenia. Výmena 
záložníkov. Smernice pre pridržanie mužstva v zál. k činnej službe. Rôzne 
pokyny MNO k povolávaniu osôb. Odosielanie dôstojníkov do poľa. 
Smernice MNO na povolávanie záložníkov do výnimočnej činnej služby. 
Prideľovanie pisárov. Menný zoznam záložníkov nepostrádateľných v poli. 
Individuálne žiadosti o prijatie do zväzku slovenskej armády.  

Šk. č. 174, zn. sp. 93 2/1 - 93 3/3 10, 487 listov 
 

Doplňovanie osôb - Povolávanie vodičov do činnej služby. Precvičovanie 
záložníkov z inkorporovaného územia. Návšteva ministra národnej obrany 
v 2. výcvikovej rote v Spišskej Novej Vsi. Individuálne povolania na 
cvičenia. Individuálne prideľovania lekárov a lekárnikov. Individuálne 
žiadosti c prepustenie z cvičenia.  
Šk. č. 175, zn. sp. 93 3/3 11 - 93 5/1 3, 448 listov 
 
Doplňovanie osôb - Prezentácia osôb k 23. a 24.6.1941. Prepúšťanie 
mužstva v zálohe do pomeru mimo činnej služby. Individuálne prepúšťania 
a povolania. Zoznamy dobrovoľníkov HG.  
Šk. č. 176, zn. sp. 93 5/1 4 - 9 3  5/3 10, 642 listov 
 
Doplňovanie osôb - Dobrovoľníci HG. Nepovolávanie záložníkov 
zamestnaných v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. Odosielanie 
lekárov. Výmena lekárnikov v poľných nemocniciach. Povolanie 
veterinárnych lekárov. Prepustenie židov z brannej moci.  
Šk. č. 177, zn. sp. 93 5/3 11 - 94 1/5, 372 listov 
 

225 Záležitosti zdravotnej služby - Zavedenie zdravotnej služby v Slovenskej 
armáde podľa nemeckého vzoru. 
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Ustanovenie správcov voj. lekární. Prehľad voj. liečebných ústavov na 
Slovensku. Odoslanie armádneho zdravotného parku do poľa. Zriadenie 
oddelení pre choroby pohlavné v poli. Rôzne personálne záležitosti v 
zdravotnej službe. Znovuzriadenie liečebného ústavu v Matliaroch. Žiadosti 
o kúpeľnú liečbu. Hlásenia o stave zásob vo voj. zdravotných skladoch,  
Šk. č. 177, zn. sp. 94 2/1 - 94 7/4 2, 177 listov 
 
Záležitosti zdravotnej služby - Objednávky na zdravotnícky materiál. 
Správy o analýzach liečiv. Správy o zásobách liečiv. Dodávky liečiv pre 
Nemeckú voj. misiu na Slovensku.  
Šk. č. 178, zn. sp. 94 7/4 3 - 94 9/22 6, 713 listov 
 
Záležitosti zdravotnej služby - Dodávky liečiv. Výdaj zdravotníckeho 
materiálu. Nedostatky zdravotných vlakov.  
Šk. č. 179, zn. sp. 94 9/23 - 96 2/2, 66 listov 
 

226 Organizačné záležitosti - Zriadenie vzorného hospodárstva vo voj. 
podnikoch v Kamenici n. Cirochou a Valaškovciach. Úprava vyhlášky MNO 
o ustanoveniach zákona o trestných činoch proti štátu. Úprava k vykonaniu 
zákona o civilnej protileteckej ochrane. Zákon o obrane štátu.  
Šk. č. 179, zn. sp. 96 5/2, 99 listov 
 

227 Dôverné vestníky MNO 1941 - Dôverné vestníky č. 1 – 11, roč. II/1941. 
Šk. č. 179, zn. sp. 97 3/1 – 97 3/1 14, 427 listov 

 
Dôverné vestníky MNO 1941 - Dôverné vestníky č. 12-15,roč. II/ 1941. 
Opravy dôverných a osobných vestníkov 1940, 1941 Hlásenia o vrátení 
prebytočných vestníkov.  
Šk č. 180, zn. sp. 97 3/1 15 - 97 3/6 4, 463 listov 

 
228 Korešpondencia k rozosielaniu k rozosielaniu vestníkov k jednotlivým voj. 

útvarom  
Šk. č. 181, zn. sp. 97 3/6 5 - 97 3/9, 57 listov 
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229 Vestníky MNO 1940-1941 - Osobné vestníky č. 2-3, roč. II/1941. Osobné vestníky 

č. 5-9, roč. II/1941. Menný register k Dôvernému vecníku roč. I/1940. Menný register 

k Osobnému vestníku roč. II/1941. 

Šk. č. 181, zn. sp. 97 3/10 - 97 3/11 2, 181 listov 

 

230 Organizačné záležitosti v rezorte MN0 - Pokyny MNO k rôznym nariadeniam. 

Nariadenie veliteľstva armády pre zápoľné jednotky. Armádny rozkaz ohľadne 

fotografovania na fronte. Písomnosti týkajúce sa pohraničného pásma SR. Návrh 

pracovného programu poľných prác Vojenského zemepisného ústavu v letnom 

období 1941. Vojenské vlakové transporty. Návrhy na vyznamenanie individuálnych 

osôb.  

Šk, č. 181, zn. sp. 97 4/1 - 100, 176 listov 

 

231 Hlavná vojenská rádiotelegrafická ústredňa - Mesačné prehľady rádiotelegrafickej 

činnosti v roku 1941 Hlásenia o prehliadke rádiostaníc v obl. 2. divízie. Prehľady 

rádiotelegrafickej činnosti v oblasti VPV. Príkazy k zrušeniu niektorých rádiostaníc. 

Volacie značky. 

Šk. č. 182, zn. sp, 1-124, 793 listov 

 

232 Spravodajský paušál - Mesačné vyúčtovania paušálu obranného dôstojníka VPV 

január - november 1941. Mesačné vyúčtovania paušálu obranného dôstojníka 1. a 

2. divízie január - december 1941. 

Šk. č. 183, bez čísla, počet listov 653 



- 129 - 

 

R O K 1942 

 
233 Hlásenia - posádkových veliteľstiev v Bratislave, Hlohovci, Novom Meste nad 

Váhom, Piešťanoch a Trnave o činnosti vojenských pohotovostných oddielov v 

pátraní po parašutistoch, zbehoch a ďalších podozrivých osobách, 

Šk. č. 184, zn. sp. 1 1/2  2-1  3/2  2, 19  listov (1 - 19)  

 
234 Automobilové prápory, automobilový materiál a automobilová služba v zápolí a 

v poli. 

- Hlásenia vojenských útvarov v zápolí o počte, stave a potrebe motorových 

vozidiel a automobilového materiálu v roku 1942. 

- Hlásenia a výkazy počtu vodičov motorových vozidiel a automobilových 

špecialistov vo vojenských útvaroch v zápolí. 

- Klasifikačné komisie a klasifikácia motorových vozidiel vo vojenských 

útvaroch v zápolí v roku 1942. 

- Objednávky a doklady o dodávkach motorových vozidiel pre Slovenskú 

armádu zo zahraničných a tuzemských firiem. 

- Evidencia, klasifikácia a výkazy počtov civilných motorových vozidiel. 

- Prevzatie ukoristených motorových vozidiel do vlastníctva vojenskej správy, 

zn. sp. 2 2/23 1-9. 

- Hlásenia Zborového automobilového parku o pocte, stave a potrebách 

automobilového materiálu. 

- Hlásenia automobilových práporov o priebehu kurzov pre vodičov 

motorových vozidiel a zoznamy nových vodičov. 

- Zoznamy aktívnych dôstojníkov a rotmajstrov automobilových práporov 1, 

2, 11 a automobilového parku, zn. sp. 2 1/2 1-4. 

- Smernice pre automobilovú správu vzdušných zbraní, zn. sp. 2 1/4. 

- Výkazy potreby a hlásenia o nedostatkoch motorových vozidiel pridelených 

Veliteľstvu vzdušných zbraní, zn. sp. 2 2/4 2. 
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- Automobilové vojsko v poli. 

+ Zoznam aktívnych dôstojníkov a rotmajstrov automobilového práporu 1, ktorí sa 

nachádzajú v poli, zn. sp. 1 - 2  1/2 5.  

+ Výmena a doplnenie počtu vodičov motorových vozidiel v Zaisťovacej divízii, zn. sp. 

2 1/2 12, 2 1/3 10.  

+ Požiadavky Rýchlej divízie a Zaisťovacej divízie na doplnenie stavu motorových vozidiel 

a automobilového materiálu, zn. sp. 2 2/113. 

+ Hlásenia veliteľov Rýchlej divízie a Zaisťovacej divízie o predpísaných a skutočných 

počtoch motorových vozidiel v poli a zoznamy týchto vozidiel podľa typu a značky, zn. 

sp. 2 2/16, 2 2/43 1-6. 

+ Odosielanie motorových vozidiel a automobilového materiálu Rýchlej divízii a 

Zaisťovacej divízii a hlásenia o stave vozidiel a materiálu, zn. sp. 2 2/18 1-5, 2 2/35 1-3.  

+ Zoznamy náhradných dielov a súčiastok pre motorové vozidlá v Rýchlej divízii a 

Zaisťovacej divízii, zn. sp. 2 5/7 3. 

 

Šk. č. 184, zn. sp. 2 1/12-2 1/3 2, 926 lis. (2 - 926) 

Šk. č. 185, zn. sp. 2 1/3 2, 804 lis, (1 - 804) 

Šk. č.186 , zn. sp. 2 1/3 2-2 2/1 3, 706 lis. (706 - 1) 

Šk. č. 187, zn. sp. 2 2/1 4-2 2/12 10, 482 lis. (1 - 482) 

Šk. č. 188, zn. sp. 2 2/13 - 2 5/3 7, 512 lis. (1 - 512) 

Šk. č. 189, zn. sp. 2 5 /3  8 -2  6/5 2, 618 lis. (1 - 618) 

 

235 Opatrenia MNO SR na hospodárenie s kovovým materiálom a jeho 

zabezpečovanie pre armádu a podniky dôležité pre obranu štátu. 

Šk. č. 189, zn. sp. 3 2/1-3 3/13, 80 lis. (619 – 698) 

 

236 Služobné cesty vojenských gážistov v tuzemsku a do zahraničia. Smernica 

predsedníctva vlády a MNO o evidencii služobných ciest do zahraničia. 

Rozkazy a hlásenia o služobných cestách funkcionárov MNO a vyšších 

veliteľstiev v zahraničí. 
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- Rozkazy,  h lásenia a výkazy vo jenských útvarov v zápol í  o  

s lužobných cestách v  tuzemsku.  

- Vydávanie  cestovných dokladov vojenským osobám zmluvne 

zamestnaným v Nemecku. 

Šk. č. 5. 189, zn. sp. 4  2 / 1  -  4  2/5, 23 listov (699 - 122)  

Šk. č. 190, zn. sp. 4 2 / 5 2  -  4  4/1, 234 listov (1 - 234) 

 

237 Nariadenie MNO SR o zr iadení leteckej  kur iérnej  s lužby pre 

Za is ťovac iu  d i v íz iu  a  Rých lu  d i v í z iu  v  l e te  1942 .  

Šk. č. 190, zn.  sp. 4 4 / 2 - 4  4/2 8, 15 listov (235 - 249) 

 

238 Vojenská doprava.  Výstavba mostov a cestných komunikácií  k vojenským objektom.  

Zabezpečenie  dopravy materiálu pre Rýchlu divíziu po Dunaji a Čiernom mori. 

Šk. č. 190, zn. sp. 5  2/2 - 5 5/1, 30 listov (250 - 279) 

 

239 Personálne a materiálne vybavenie a výcvik cyklistických a motocyklistických 

eskadrón pred odchodom do poľa k Rýchlej divízii. 

Preradenie záložných dôstojníkov zo zrušeného cyklistického práporu k jazdeckým 

priezvedným oddielom. Výcvik, personálne a materiálne vybavenie motocyklistickej 

eskadróny pohotovostného oddielu Rýchlej divízie pred odchodom do poľa. 

Pridelenie dôstojníkov, vystrojenie a odchod cyklistickej eskadróny z Michaloviec do 

poľa v auguste 1942. 

Šk. 5. 190, zn. sp. 6 1/1 - 6 6/1 5, 220 listov (280 - 499) 

 

240 Delostrelecké pluky v zápolí a v poli. 

- Organizácia, mierové a vojnové pocty delostreleckého protilietadlového 

pluku k 1.XI. 1942, zn. sp. 7 1/5. Smernice Veliteľstva pozemného vojska v 

Banskej Bystrici na výcvik motorizovaných a hypomobilných delostreleckých 

jednotiek v období 1941/1942. 
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- Delostrelecký pluk 31 v poli. 

+ Hlásenie o zmene podriadenosti pluku od 24.VI.1942, zn. sp. 7 1/3 3. 

+ Hlásenie o stave munície k 10. VIII. 1942, zn. sp. 7 1/3 4.  

+ Požiadavky na doplnenie osôb a materiálu, zn. sp. 7 1/3 5-11, 7 2/7 1-13. 

+ Hlásenie o stratách na osobách a materiály počas bojov v máji 1942, zn. sp. 

7 1/3. 

+ Výkaz predpísaného a skutočného poctu delostreleckého materiálu, zn. sp. 

7 2/7 9. 
 

- Požiadavky na výmenu a doplnenie osôb a materiálu v delostreleckých 

jednotkách Rýchlej divízie, zn. sp. 7 1/4, 7 2/3 3, 7 3/2 3. 

Šk. č. 190, zn. sp. 7 1/3-7 2/6 2, 112 lis. (500 - 611) Šk. č. 191, zn. sp. 7 2/7 9-7 

3/5,. 124 lis. (1 - 124) 

 

241 Pokyny MN0 SR k postupu pri objednávaní vojenského materiálu v Nemecku a 

objednávky leteckého materiálu v Nemecku. 

Šk. č. 191, zn. sp. 8 1/1 - 8 2/5, 21 lis. (125 - 145) 

 

242 Vojaci z povolania a civilne osoby českej národnosti v službách Ministerstva 

národnej obrany a Slovenskej armády. 

- Smernica predsedníctva vlády k postupu pri prepúšťaní osôb českej 

národnosti zo štátnych služieb Slovenskej republiky. 

- Hlásenia vojenských útvarov o osobách podliehajúcich prepusteniu a 

vyriešení ich zotrvania v Štátnych službách. 

- Žiadosti a oznámenia vojenských gážistov o priznaní slovenského štátneho 

občianstva a ponechaní v štátnych službách Slovenskej republiky. 

- Rozhodnutia a oznámenia o ponechaní vyšších dôstojníkov českej 

národnosti v štátnych službách Slovenskej republiky. 
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+ plk. del. Emil Prát, zn. sp. S 3/25 1-3 

+ pplk. int. Oldřich Kvapilík, zn. sp. S 3/25 1-3 

+ pplk. gšt. František Urban, zn. sp. 9 3/26 

+ mjr. dopl. Jozef Dostál, zn. sp. S 3/29 

+ mjr. del. Rajmund Šmarda, zn. sp. 9 3/36 

+ mjr. hosp. Karol Bartoň, zn. sp. 9 3/38 

+ generál Rudolf Viest (odňatie štátneho občianstva jemu a ďalším vojenským a 

civilným osobám), zn. sp. 9 3/43 

+ pplk. int. František Skřepek, zn. sp. 9 3/50 

+ pplk. dopl. Vladimír Horák, zn. sp. 9 3/53 

+ mjr. pech. Jozef Tlach, zn. sp. 9 3/55 

+ pplk. dopl. Anton Hájek, zn. sp. 9 3/61 

+ pplk. dopl. Karol Šárka, zn. sp. 9 3/62 

+ mjr. hosp. František Aberle, zn. sp 9 3/67 

+ pplk. pech. Jozef Hamrle, zn. sp. 9 3/68 

+ pplk. hosp. František Zajíc, zn. sp. 9 3/73 

+ pplk. dopl. Karol Burian, zn. sp. 9 3/79 

+ pplk. pech. Otto Klement, zn. sp. 9 3/85 

Šk. č. 191, zn. sp. 9 1 / 1 5 - 9  3/85, 376 lis. (146 - 521) 

 

243 Doplňovacie okresné veliteľstvá. Hlásenia o činnosti, početnom stave, zmenách 

a funkčnom zadelení personálu. 

- Periodické štatistické hlásenia o pocte odvedených brancov 

s trvalým odkladom a bez odkladu pred nástupom prezenčnej služby v roku 

1942. 

- Periodické hlásenia o početnom stave, zmenách a funkčnom zadelení 

vojenského a civilného personálu. 

- Menovanie a odvolanie veliteľov doplňovacích okresných veliteľstiev. 

Šk. č. 191, zn. sp. 10 1/1 - 10 2/1, 156 lis. (522 - 677) Šk. č. 192, zn. sp. 10 

2/1 3  -  1 0  2/16, 257 lis. (1 - 257) 
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244 Odvody a povolávanie brancov na prezenčnú vojenskú službu v roku 1942. Odvody 

osôb nemeckej národnosti a osôb židovského pôvodu. 

- Organizačné a personálne zabezpečenie odvodov brancov na Slovensku a v 

zahraničí v roku 1942. 

- Hlásenia a početné výkazy doplňovacích okresných veliteľstiev o celkových 

výsledkoch odvodov brancov v roku 1942. 

- Odvody športovcov v roku 1942, zn. sp, 10 4/7 1-3. 

- Odvody členov cirkevných rádov, zn. sp. 10 4/4 1-3. 

- Odvody slovenských štátnych občanov nemeckej národnosti a ich uvoľňovanie na službu 

v zbraniach SS (Waffen SS) , zoznamy činne slúžiacich osôb nemeckej národnosti podľa 

kmeňových útvarov, zn. sp. 10 5/2 1-4. 

- Odvody osôb židovského pôvodu (zastavenie odvodov v roku 1942 pre sústreďovanie a 

vysťahovanie židov), zn. sp. 10 4/5. 

- Vyhlásenie termínov nástupu na prezenčnú vojenskú službu v roku 1942 a povolávanie 

brancov, zn. sp. 10 6/14. 

- Žiadosti ústredných úradov a podnikov dôležitých pre obranu štátu o odklad alebo 

skrátenie prezenčnej vojenskej služby svojich zamestnancov a žiadosti jednotlivcov. 

- Hlásenia vojenských útvarov o počte prezentovaných nováčikoch, ktorí nastúpili 

základnú vojenskú službu. 

- Požiadavky na zabezpečenie kontingentu nováčikov pre Slovenskú pracovnú 

službu. 

- Nábor dôstojníkov a mužstva v prezenčnej službe a v zálohe na vstup do žandárskeho 

zboru. 

Šk. č. 192, zn. sp. 10 4/1 - 10 4/10 2, 500 lis. (258 - 757) 

Šk. č. 193, zn. sp. 10 4/10 3 - 1 0  4/10 9, 362 lis. (1 - 362) 

Šk. č. 194, zn. sp. 10 4/10 10, 715 lis. (1 - 715) 

Šk. č. 195, zn. sp. 10 4/11 - 10 6/10 4, 730 lis. (1 - 730) 

Šk. č. 195/1, zn. sp. 10 6/10 5 - 1 0  6/14, 415 lis. (1 - 415) 

Šk. č. 196, zn. sp. 10 6/14 2 - 1 0  8/2 11, 601 lis. (1 - 601) 
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245 Medzinárodná dohoda o preprave vojenských osôb a vojenských transportov 

cez územie mocností osi a spriatelených štátov podpísaná 24. júna 1942 v 

Lillaufürede (Maďarsko). 

Šk. č. 196, zn. sp, 11 2/1 - 11 2/1 2, 28 lis. (602 - 629) 

 

246 Vojenská dopravná služba v zápolí a doprava osôb a materiálu do poľa k Rýchlej 

divízii a Zaisťovacej divízii. 

- Organizačné a personálne zabezpečenie transportov vojenského materiálu z 

Nemecka na Slovensko. 

- Doprava osôb a vojenského materiálu zo Slovenska do poľa. Koordinácia 

odosielania slovenských transportov do poľa s nemeckou dopravnou službou. 

Rozkazy na odosielanie transportov do poľa a hlásenia, o neprístojnostiach počas 

transportov, zn. sp. 11 2/2 1 - 63. 

- Odoslanie lietajúceho sledu letky 1 a 11 do poľa v júni 1942 zn. sp. 11 2/2 34. 

- Odosielanie zdravotníckych vlakov do poľa, zn. sp. 11 2/3. 

- Organizačné, personálne a finančné zabezpečenie maďarských vojenských 

transportov cez územie Slovenska a hlásenia o negatívnych javoch počas 

transportov, zn. sp. 11 2/4 1-23. 

Šk. č. 197, zn. sp. 11 2/2 - 31 3/2, 198 lis. (1 - 198) 

 

247 Udeľovanie dovoleniek vojakom z povolania a vojakom prezenčnej alebo 

mimoriadnej činnej služby v zápolí a v poli. 

- Pokyny MNO SR na postup pri udeľovaní dovoleniek v zápolí a v poli v roku 

1942. 

- Zdravotnícke a hygienické opatrenia (karanténa) pre dovolenkárov 

prichádzajúcich z poľa na Slovensko. 

- Žiadosti vojakov v činnej službe o udelenie riadnej, mimoriadnej alebo 

zdravotnej dovolenky. 

- Žiadosti vojakov z povolania o udelenie rekreačných pobytov. 

- Udeľovanie dovoleniek príslušníkom Rýchlej divízie a Zaisťovacej divízie. 

Šk. č. 197, zn. sp. 12 1/1 - 12 2/90 2, 448 lis. (199 - 546) 

Šk. č. 198, zn. sp. 12 2/91 - 12 2/127, 122 lis. (1 - 122) 
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248 Duchovná služba v zápolí a v poli. Rozmiestňovanie dôstojníkov duchovnej služby 

v zápolí a do poľa, 

- Hlásenie pplk. duch. Dezidera Kišša o zriadení cintorína v Rostove a 

stavbe mohyle v Mariupole, zn. sp. 13 1/1. 

- Agenda evanjelickej duchovnej správy delostreleckého pluku 31 v poli 

(hlásenie o poľnej kaplnke, matrika zomrelých a denník od 24.III. do 

28.VIII.1942), zn. sp. 13 4/1. 

Šk. č. 198, zn. sp. 13 1/1 - 13 4/1, 73 lis. (123 - 195) 
 

249 Služba osôb židovského pôvodu alebo so židovským príbuzenstvom v rezorte 

Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky, 

- Žiadosti vojakov z povolania a záložných dôstojníkov o udelenie výnimky 

podľa paragrafu 255 vládneho nariadenia číslo 193/1941 Sl. z. pre seba alebo 

rodinných príslušníkov a agenda k tejto veci. 

- Oznámenia a sťažnosti na dôstojníkov Slovenskej armády za židovský 

pôvod alebo židovské príbuzenstvo. 

- Agenda o vyšetrovaní židovského pôvodu vojakov z povolania a civilných 

zamestnancov vojenskej správy. 

- Opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k činnosti náboženských 

siekt na Slovensku. 

Šk. č. 198, zn. sp. 13 5/1 - 13 5/7, 153 lis. (195 - 348) 
 

250 Objednávky a dodávky olejových a konzervačných materiálov pre Slovenskú 

armádu z tuzemských a zahraničných firiem. 

Šk. č. 198, zn. sp. 14 3/1 - 14 5/6, 117 lis. (349 - 465) 
 

251 Agenda o vojenských podporných fondoch a poskytovaní finančnej výpomoci 

vojenským gážistom a civilným zamestnancom vojenskej správy.  

Šk. č. 198, zn. sp. 15 2/2 - 15 4/13, 188 lis. (466 - 653) 
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252 Menovanie a povyšovanie vojakov z povolania, záložných dôstojníkov, ašpirantov a 

poddôstojníkov, 

- Návrhy na povýšenie, menné zoznamy povýšených a potvrdenia o prevzatí 

povyšovacích dekrétov. 

- Vyšetrovanie prekážok povýšenia vojakov z povolania (kárne alebo súdne pokračovanie, 

morálne poklesky a pod.). 

- Povýšenie a aktivovanie dôstojníkov duchovnej služby, zn. sp. 16 5/42 1-5, 16 5/47 2, 16 

5/64. 

- Návrhy na povýšenie vyšších dôstojníkov (návrhy obsahujú základne osobné údaje, výpis 

z kmeňového listu o priebehu vojenskej služby a služobnú charakteristiku) : 

- + mjr. aut. Viliama Lichnera na podplukovníka, zn. sp. 16 3/29 42  

- + pplk. spoj. Jána Morvica, na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 44 4-  

- + pplk. pech. Michala Širicu na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 45  

- + pplk. pech. Františka Stojana na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 46  

- + pplk. pech. Ondreja Zverina na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 48  

- + mjr. let. Karola Sojčeka na podplukovníka, zn. sp. 16 3/29 50  

- + pplk. pech. Frant. Krakovského na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 53  

- + pplk. jazd. Jána Veselého na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 55  

- + pplk. pech. Mikuláša Markusa na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 56  

- + pplk. pech. Júliusa Surového na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 57  

- + pplk. pech. Alojza Androviča na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 58  

- + pplk. jazd. Štefana Horského na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 59  

- + pplk. gšt. Karola Peknika na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 60  

- + pplk. gšt. Štefana Tatarku na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 61  

- + pplk. del. Elemíra Lendvayho na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 62  

- + pplk. int. Frant. Skřepeka na plukovníka, zn. sp. 16 3/29 72  

- + mjr. just. Ivana Trebichavského na pplk., zn. sp. 16 3/29 80  

- + plk. gšt. Štefana Jurecha na generála II. tr., zn. sp. 16 3/47 5  

- + mjr. gšt. Jána Goliana na podplukovníka, zn. sp. 16 3/47 10  

- + mjr. del. Dušana Jamrišku na podplukovníka, zn. sp. 16 3/47 11 

- Preraďovanie dôstojníkov a rotmajstrov do stavovských skupín. 

- Zriadenie stavovských skupín Pracovného zboru národ. obrany, zn. sp. 16 2/3. 
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- Žiadosti dôstojníkov a poddôstojníkov o priznanie hodnosti v zálohe alebo vo 

výslužbe, zn. sp. 16 9/1 - 16 9/34. 

Šk. č. 198, zn. sp. 16 1/1 - 16 3/2 4, 263 lis. (654 - 917) 

Šk. č. 199, zn. sp. 16 3/2 5 - 16 3/29 65, 797 lis. (1 - 797) 

Šk. č. 200, zn. sp. 16 3/29 66 - 16 3/48, 751 lis. (1 - 751) 

Šk. č. 201, zn. sp. 16 3/49 - 16 5/3 15, 785 lis. (1 - 785) 

Šk. č. 202, zn. sp. 16 5/8 16 - 16 5/62 5, 1221 lis. (1 - 1221) 

Šk. č. 203, zn. sp. 16 5/62 7 - 1 6  9/34, 767 lis. (1 - 767) 
 

253 Smernica Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky pre Veliteľstvo 

divíznej oblasti 1 v Trenčíne a Veliteľstvo divíznej oblasti 2 v Prešove vo veci 

vybavovania pobytu cudzincov v pohraničnom pásme a udeľovania licencií. 

Šk. č. 204, zn. sp. 17 1/1 -17  1/1 2, 9 lis. (1 -9) 
 

254 Vojenská hudba a vojenské hudobné jednotky v zápoľných a poľných jednotkách 

Slovenskej armády. 

Šk. č. 204, zn. sp. 18 1/2 - 18 5/10, 58 lis. (10 - 67) 
 

255 Vojenská propaganda a vojenské propagačné jednotky v poli a zápolí. 

Šk. č. 204, zn. sp. 18 7/1 - 18 7/5 2, 22 lis. (68 - 89) 
 

256 Jazdecké priezvedné oddiely v zápolí a v poli, 

- Postavenie hypomobilných čiat kanónov proti útočnej vozbe v jazdeckých 

priezvedných oddieloch. 

- Návrh vojnovej organizácie a počtov jazdeckého priezvedného oddielu. 

- Opatrenia na zabezpečenie karantény mužstva a kontumáciu koní 

prichádzajúcich z poľa. 

- Oznámenie nemeckej vojenskej misie o preskupení jazdeckého priezvedného 

oddielu v poli, zn. sp. 19 1/5. 
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- Hlásenie o priebehu a výsledkoch jazdeckých súťaží v roku 

1942. 

Šk. č. 204, zn. sp. 19 1/1 - 19.3/2 2, 150 lis. (SO - 239) 

 

257 Vojenská prokuratúra vojenská súdy a vojenská väznice v poli a zápolí. 

- Zoznam dôstojníkov zbraní prísediacich v senátoch vojenských súdov, zn. sp. 

20 1/1 1-3. 

- Návrh na vymenovanie hlavného vojenského prokurátora a predsedu hlavného 

vojenského súdu, zn. sp. 20 1/1 6,8. 

- Povolávanie absolventov školy na dôstojníkov justície v zálohe na činnú 

vojenskú službu. 

- Žiadosti o prijatie za dôstojníkov justičnej služby z povolania, vojenské 

sudcovská skúšky a zaradenie ich absolventov do stavovskej skupiny 

dôstojníkov justície. 

- Prideľovanie a premiestňovanie justičného personálu k justičným úradom v zápolí. 

- Hlásenia o začatí trestného alebo kárneho pokračovania proti vojakom v 

činnej službe a jeho výsledkoch. 

- Žiadosti vojenských osôb o udelenie milosti prezidentom republiky a 

oznámenia o výsledkoch. 

- Mesačné situačné hlásenia a výkazy Vojenskej trestnice Bratislava, Vojenskej 

väznice Bratislava a Vojenskej väznice Poprad. 

- Hlásenia vojenského dozorného úradu o sabotážach, krádežiach a 

protištátnych prejavoch zamestnancov v podnikoch dôležitých pre obranu štátu 

a o začatí trestného pokračovania, zn. sp. 20 3/3 1-3, 20 5/3 - 20 5/12. 

- Oznámenia štátneho sekretariátu pre záležitosti nemeckej národnej skupiny na 

Slovensku o prepadoch a poškodzovaní osôb nemeckej národnosti, zn. sp. 20 

3/4 1-4. 

- Osobitné jednotliviny: 

+ Odoslanie stot. just. JUDr.  Antona Rašlu do poľa a jeho premiestňovanie v 

zápolí po návrate z frontu, zn. sp. 20 1/2 1-11. 
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+ Vyšetrovanie trestného činu vojenskej zrady pplk. pech. Antona Sznaczkého 

(útek do Maďarska) , zn. sp. 20 4/28 1-12.  

+ Zamietnutie žiadosti o milosť strelníka v zálohe (bývalého generála I.triedy) 

Rudolfa Viesta. Zamietnutie obsahuje obžalovací spis z 18.III.1942 a podrobné 

zdôvodnenie zamietnutia z 8.VI.1942, zn. sp. 20 4/80 1-5. 

+ Odňatie hodnosti podplukovníka letectva vo výslužbe Jánovi Ambrušovi, zn. 

sp. 20 4/83. 

+ Vyšetrovanie krádeže zbraní zo skladov Leteckého pluku Piešťany 

ďalejslúžiacim čatárom Ladislavom Hanzelom a spoločníkmi. Opatrenia MNO SR proti 

krádežiam zbraní vo vojenských útvaroch, zn. sp. 20 4/157. 

- Amnestia prezidenta republiky k 14. marcu 1942, zn. sp. 206/1 1-5. 

- Zriadenie poľnej prokuratúry a poľného súdu v Rýchlej divízii a 

Zaisťovacej divízii, menovanie poľných prokurátorov a predsedov poľných 

súdov, zn. sp. 20 1/5 1-4. 

- Odosielanie dôstojníkov a ostatného justičného personálu do poľa a ich 

výmena, zn. sp. 20 1/7 5,23,44,  20 1/9 2,3. 

Šk. č. 204, zn. sp. 20 1/1 - 20 1/9, 327 lis. (240 - 566) 

Šk. č. 205, zn. sp. 20 1/9 2 - 2 0  4/50, (1 - 448) 

Šk. č. 206, zn. sp. 20 4/53 2 - 20 4/211 2 478 lis. (1 - 478) 

Šk. č. 207, zn. sp. 20 4/216 - 20 6/20, 277 lis. (1 - 277) 
 

258 Organizačné, personálne a materiálno technické opatrenia na zlepšenie činnosti 

Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky (dodržiavanie zásad 

utajovania, služobného postupu, styku s poľom a zahraničnými zastupiteľskými 

úradmi v Bratislave, zjednodušenie a zvýšenie efektívnosti administratívnych 

činností). Šk. č. 207, zn. sp. 21 2/1 - 21 5/6, 78 lis. (278 - 355) 



- 141 - 

 

259 Kárne výbory a kárne pokračovanie s vojenskými gážistami a civilnými 

zamestnancami vojenskej správy. 

- Menovanie a odvolávanie členov kárnych výborov. 

- Hlásenia o začatí a výsledkoch kárneho pokračovania. 

- Hlásenia vyšších veliteľstiev o udelení disciplinárnych trestov vojakom z 

povolania. 

- Žiadosti dôstojníkov a rotmajstrov z povolania o odpustenie disciplinárnych 

trestov cestou milosti prezidenta republiky. 

- Opatrenia MNO SR a vyšších veliteľstiev na upevnenie disciplíny vo vojenských 

útvaroch, zn. sp. 22 4/1 1—8. 

Šk. č. 207, zn. sp. 22 1/2 - 22 3/25, 160 lis. (356 - 515)  

Šk. č. 208, zn. sp. 22 3/26 2 - 2 2  4/1 8, 373 lis. (1 - 373) 
 

260 Evidencia a vydávanie služobných kníh, vojenskej literatúry, informačných a 

propagačných materiálov Ministerstvom národnej obrany Slovenskej republiky a 

ich distribúcia vojenským útvarom v zápolí a v poli. 

- Zoznamy služobných kníh evidovaných a uložených vo vojenských útvaroch v 

zápolí. 

- Hlásenia vojenských útvarov o kontrole evidencie služobných kníh, zistených 

nedostatkoch a chýbajúcich titulov. 

- Zoznamy služobných kníh a vojenskej literatúry prevzatých od úradu ríšskeho 

protektora v Čechách a na Morave 30. apríla 1942, zn. sp. 23 1/3 2,3. 

- Získavanie, prekladanie a distribúcia predpisov nemeckej armády vojenským 

útvarom na Slovensku a v poli. 

- Zoznamy knižníc vojenských zátiší a ich zabezpečovanie potrebnou 

literatúrou, zn. sp. 23 4/1. 

- Oprava chybného textu v evanjelickej modlitebnej knižke pre príslušníkov 

armády, zn. sp. 23 4/3 1,7,14. 

- Armádne propagačné skupiny v poli (redaktori), zn. sp. 23 6/8. 

Šk. č. 208, zn. sp. 23 1/1 - 23 2/1 5, 230 lis. (374 - 603)  

Šk. č. 209, zn. sp. 23 2/1 6 - 2 3  7/7, 223 lis. (1 - 223) 
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261 Zabezpečenie krmiva a slamy pre vojenské kone v zápoľných a poľných 

útvaroch Slovenskej armády. 

Šk. č. 209, zn. sp. 24 1/1 - 24 2/2 4, 13 lis. (224 - 336) 
 

262 Agenda Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky a vojenských 

útvarov v zápolí o vedení, doplňovaní a uložení kvalifikačných listín vojenských 

gážistov. Obsahuje hlásenia o kvalifikácii jednotlivých gážistov, pocte prvopisov 

a vložiek kvalifikačných listín a riešení nezrovnalostí. Samotná kvalifikačné 

listiny sa v agende nenachádzajú. V spisoch sa nachádza kompletný zoznam 

absolventov Vojenskej akadémie menovaní na poručíkov v roku 1941 podľa ich 

kmeňových útvarov pod spisovou značkou 25 2/13. 

Šk. č. 209, zn. sp. 25 2/1 - 25 2/19, 411 lis. (337 - 748)  

Šk. č. 210, zn. sp. 25 2/19 2 - 2 5  4/1, 442 lis. ( 1 - 442) 
 

263 Záchytné a rekreačné strediská pre frontových vojakov prichádzajúcich z poľa na 

Slovensko. 

- Prehľad záchytných a rekreačných miest pre frontových vojakov a ich 

zriaďovanie. 

- Aktivizovanie rekreačných stredísk v Novom Smokovci, Tatranských Matliaroch a 

na Smrekovici. 

- Hlásenia rekreačných stredísk o neprístojnom správaní dôstojníkov a mužstva. 

- Zriadenie oddychovej stanice pre príslušníkov Rýchlej divízie v Susdalskaja,  

zn. sp. 25 2/5 1-4. 

Šk. č. 210, zn. sp. 25 2/1 - 25 2/5 4, 82 lis. (443 - 524) 
 

264 Kúpeľná liečba vojenských gážistov, frontových vojakov a príslušníkov 

spojeneckých armád na Slovensku. Obsahom spisov sú žiadosti a udelenia 

povolení na kúpeľnú liečbu gážistom, ich rodinným príslušníkom a frontovým 

vojakom. 

Šk. č. 210, zn. sp. 25 2/5 - 25 3/18 2, 100 lis. (525 - 524)  

Šk. č. 211, zn. sp. 25 3/19 - 25 3/40, 112 lis. (1 - 112) 
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265 Vzdušné zbrane Slovenskej armády v zápolí a v poli. 

- Reorganizácia a premiestnenie Veliteľstva vzdušných zbraní do Trenčína dňom 1. mája 

1942, zn. sp. 27 1/1 1-11. 

- Prehľad systemizovaných počtov osôb vzdušných zbraní, zn. sp. 27 1/3. 

- Personálne zabezpečenie vzdušných zbraní, výcvik leteckého personálu, príprava 

vojenských akademikov na službu v letectve, 

- Zriadenie pomocnej letky leteckého parku a jej mierová počty za brannej pohotovosti 

štátu, zn. sp. 27 1/11. 

- Zoznam letísk na Slovensku, zriaďovanie vojenských veliteľstiev letísk, oprava a 

modernizácia letísk, zn. sp. 27 5/1 - 27 5/10. 

- Objednávky leteckej techniky a leteckého výstroja v zahraničných a tuzemských firmách, 

zn. sp. 27 7/2 - 27 7/10. 

- Opatrenia na založenie účastinnej spoločnosti na výrobu lietadiel na Slovensku,  

zn. sp. 27 1/5, 27 1/10. 

- Organizácia, personálne zabezpečenie a zásady činnosti civilnej protileteckej ochrany, 

zn. sp. 27 1/1 6, 27 6/1 1-3. Smernice pre činnosť výstražnej služby a jej hlásenia o 

narušení vzdušného priestoru Slovenska, zn. sp. 27 6/1 - 6/6. 

- Hlásenia vojenských orgánov a žandárskych staníc o náletoch a nájdení nepriateľských 

balónov na území Slovenska, zn. sp. 27 4/2 1 - 4, 27 6/2, 5/4, 6/6, 27 9/1 1-73. 

- Koordinácia leteckej premávky medzi Slovenskom, Nemeckom a Maďarskom,  

zn. sp. 27 4/5, 4/12, 7/5, 7/11. 

- Vzdušné zbrane v poli - nariadenie o odlete letky 11 do poľa dňa 28. júna 1942,  

zn. sp. 27 4/1, 4/9, 4/13. 

Šk. č. 211, zn. sp. 27 1/1 - 27 9/2, 451 lis. (113 - 563) 

 

266 Vojenské a civilne osoby českej a nemeckej národnosti v službách Ministerstva národnej 

obrany Slovenskej republiky a Slovenskej armády. 

Zoznam vojenských gážistov českej národnosti v Slovenskej armáde a civilných 

zamestnancov vojenskej správy českej národnosti, zn. sp. 29 3/1. 
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- Počty a zoznamy vojakov nemeckej národnosti aktívne slúžiacich v 

delostreleckom pluku 12 a v pešom pluku 3, zn. sp. 29 3/2. 

- Zoznam príslušníkov delostreleckého pluku 31, ktorí sa zúčastnili bojov pri 

Ternovaja, zn. sp. 29 3/2 3. 

Šk. č. 211, zn. sp. 29 2/1 - 29 4/2, 42 lis. (564 - 605) 
 

267 Prideľovanie, spravovanie, prenajímanie a odpredaj bývalého židovského 

majetku vojenskej správe, štátnym zamestnancom a podnikom dôležitým pre 

obranu štátu. 

- Menovanie členov okresných poradných zborov pre správu bývalého 

židovského majetku za vojenskú správu. 

- Prevod židovského majetku hnuteľného do vlastníctva vojenskej správy a 

zoznamy prevzatých predmetov. 

- Uznesenie vlády o prideľovaní, spravovaní a odpredaji židovských hnuteľností. 

- Žiadosti frontových vojakov o pridelenie židovskej pôdy. 

- Vyvlastňovanie pozemkov potrebných pre rozširovanie podnikov dôležitých 

pre obranu štátu. 

- Generálny plán výstavby úzkokoľajnej železnice z Bešeňovej do Malej 

Železnej a vyvlastnenie potrebných pozemkov. 

Šk. č. 212, zn. sp. 30 1/1 - 30 3/3 5, 183 lis. (1 - 183) 
 

268 Smernice a hlásenia o prevzatí a zaobchádzaná s vojenským a 

civilným materiálom ukoristeným počas poľného ťaženia v ZSSR. 

- Hlásenia vojenských, žandárskych a finančných kontrolných orgánov o 

nepovolenom privážaní ukoristených predmetov frontovými vojakmi, ktorí 

prichádzajú zo ZSSR na Slovensko. 

- Hlásenia vojenských útvarov v zápolí a v poli o prevzatí materiálu ukoristeného 

v ZSSR. 

- Smernica o zaobchádzaní s vojenskou korisťou a predmetmi bežnej spotreby 

získanými v ZSSR. 

Šk. č. 212, zn. sp, 31 1/1 - 31 1/2 16, 64 lis. (184 - 247) 
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269 Zabezpečovanie zbrojného, intendančného, automobilového a vozatajského 

materiálu pre vojenské útvary v poli a zápolí. 

- Objednávky vojenského materiálu v zahraničných a tuzemských firmách. 

- Oznámenie nemeckého generála pri MNO SR o postupe pri objednávaní 

vojenského materiálu pre Slovenskú armádu v Nemecku. 

- Zoznamy odpadkových a nepotrebných materiálov v zbrojniciach  a vo 

vojenských útvaroch v zápolí. 

- Výkazy zásob vojenského materiálu vo Vojenskom technickom a chemickom 

ústave Zemianske Kostoľany. 

- Požiadavky Zaisťovacej divízie na dodanie zbrojného, intendančného a 

automobilového materiálu, zn. sp. 31 1/3 6,7. 

- Materiálové hlásenia Zaisťovacej divízie k 1O.VI.1942 a k 10.X.1942 (počty a 

druhy zbraní, munície a ďalšieho materiálu, zn. sp. 31 1/7 1-5. 

- Materiálové hlásenia delostreleckého pluku 31 v poli k 20.VI.1942 (počty a 

druhy zbraní, munície a ďalšieho materiálu), zn. sp. 31 1/7 2,3. 

- Kompletné materiálové hlásenie Posádkového veliteľstva v Dnepropetrovsku k 

10.VIII. a 10.X.1942, zn. sp. 31 1/7 4,6. 

 Šk. č. 212, zn. sp. 31 1/3 - 31 1/12, 321 lis. (248 - 568) 

 

270 Poľné ťaženie Slovenskej armády v ZSSR - skúsenosti, hodnotenia, hlásenia, 

personálne a materiálne požiadavky poľných jednotiek a bojová príprava 

jednotiek v zápolí pred odchodom do poľa. 

- Súhrnné hlásenia veliteľov poľných jednotiek jednotlivých druhov zbraní a 

služieb, ktorí sa vrátili z poľa o skúsenostiach z doterajšieho priebehu vojny,  

zn. sp. 32 2/3 1-20. 

- Informačný materiál Veliteľstva pozemného vojska v B. Bystrici o 

všeobecných skúsenostiach z východného frontu, zn. sp. 32 2/3 13. 

- Oznámenia o bojovej činnosti a hodnotenia slovenských poľných jednotiek 

nemeckými vojenskými orgánmi, zn. sp. 32 2/7, 2/12 1-6. 
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- Využitie nemeckých skúseností z východného frontu vo výcviku a bojovej príprave 

útvarov Slovenskej armády, zn. sp. 32 2/3 7,9. 

- Hodnotenie Zaisťovacej divízie nemeckou vojenskou misiou z 2. januára 1942,  

zn. sp. 32 2/3 6. 

- Hodnotenie Rýchlej divízie nemeckou vojenskou misiou z 11. februára 1942,  

zn. sp. 32 2/10 2. 

- Hlásenia o bojovej situácii Rýchlej divízie od 25.X. do 30.XI.1942, zn. sp. 32 2/3 11,14. 

- Výkazy Rýchlej divízie o pocte osôb v poli od 28.II. do 15.VI.1942,  

zn. sp. 32 4/1 5-12,23. 

- Situačné hlásenia jednotiek Zaisťovacej divízie z 1.XII.1942,  

zn. sp. 32 2/3 18, 32 2/8 37. 

- Výmena špecialistov v Zaisťovacej divízii, zn. sp. 32 2/4 1-5. 

- Výkazy Zaisťovacej divízie o pocte osôb v poli a hlásenia o zmenách,  

zn. sp. 32 4/1 27. 

- Smernice veliteľstva Zaisťovacej divízie pre boj so záškodníkmi, zn. sp. 32 2/14 1,2. 

- Výkazy poľného pracovného práporu (veliteľ pplk. pech. Branislav Manica) o počte 

osôb v poli, zn. sp. 32 4/1 20. 

- Požiadavky poľných jednotiek na ich personálne a materiálne zabezpečenie zo zápolia, 

zn. sp. 32 2/8 2-65, 32 2/10 3. 

- Propaganda a osveta v poli, zn. sp, 32 2/8 30. 

- Bojová príprava, vyzbrojenie a vystrojenie jednotiek v zápolí a ich odosielanie do poľa, 

zn. sp. 32 2/6, 32 2/8 11, 34, 47, 32 2/10 4, 32 2/11. 

- Postavenie pohotovostného oddielu pre Rýchlu divíziu a jeho odoslanie do poľa 

rozkazom z 15. marca 1942, zn. sp. 32 2/7 1-6, 32 2/8 17. 

- Odosielanie vojenských gážistov, záložných dôstojníkov, ašpirantov a mužstva k 

poľným jednotkám, zn. sp. 32 5/2 1-221. 

- Odosielanie dôstojníkov na vyššie veliteľské funkcie k poľným jednotkám menovite: 

+ pplk. pech. Michala Širicu za veliteľa pluku v RD, zn. sp. 32 5/2 3. 
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+ stot. del. Miloša Vesela k delostreleckému oddielu RD, 32 5/2 37,46. 

+ pplk. jazd. Jaroslava Kmicikieviča za veliteľa jazdeckého priezvedného oddielu v ZD,  

zn. dp. 32 5/2 53. 

+ pplk. pech. Františka Stojana za veliteľa pešieho pluku 21 v RD, zn. sp. 32 5/2 69. 

+ plk. del. Qida Dotzauera za veliteľa delostreleckého pluku 31, zn. sp. 32 5/2 70. 

+ generála Jozefa Turanca za veliteľa RD, zn. sp. 32 5/2 84.  

+ pplk. int. Františka Skřepeka za prednostu intendancie RD, zn. sp. 32 5/2 119. 

+ mjr. aut. Viliama, Lichnera za prednostu automobilovej správy RD, zn. sp. 32 5/2 151. 

+ pplk. pech. Ondreja Zverina za veliteľa pluku v RD, zn. sp. 32 5/2 171. 

+ pplk. pech. Karola Polóniho za veliteľa dopravného pluku v RD, zn. sp. 32 5/2 191. 

+ mjr. spoj. Jozefa Marka za veliteľa spojovacieho vojska v RD, zn. sp. 32 5/9 9. 

+ pplk. pech. Mikuláša Markusa za veliteľa pluku v RD, zn. sp. 32 5/9 30. 

+ pplk. pech. Jozefa Husára za veliteľa pluku v ZD, zn. sp. 32 5/9 52. 

+ pplk. útv. Štefana Čániho za veliteľa pluku v ZD, zn. sp. 32 5/9 52, 239. 

+ pplk. gšt. Viliama Kanáka za prvého dôstojníka štábu RD, zn. sp. 32 5/9 52. 

+ plk. gšt. Štefana Jurecha za veliteľa RD, zn. sp. 32 5/9 118.  

+ pplk. pech. Jozefa Benedika za posádkového veliteľa v Lembergu (Ľvov),  

zn. sp. 32 5/9 205. 

+ plk. duch. Albína Krásnu, mjr. duch. Daniela Kováča, pplk. pech. Karola Heidlera,  

pplk. pech. Jozefa Albrechta k Rýchlej divízii, zn. sp. 32 5/9 239.  

 

- Odosielanie letcov a leteckého personálu do poľa. 

+ stot. let. Mikuláša Guljaniča k ZD, zn. sp. 32 5/9 38. 

+ pplk. let. Justína Ďuranu skupine vzdušných zbraní ZD, zn. sp. 32 5/9 58. 

+ Odoslanie leteckého personálu ku kuriérnej letke ZD, zn. sp. 32 5/2 179,180. 
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- Zoznamy a jednotlivé mená dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva odosielaných do 

poľa, zn. sp. 32 5/9 1-236. 

- Výmena a odosielanie poľných žandárov k Rýchlej divízii a Zaisťovacej divízii,  

zn. sp. 32 5/5 1-15. 

- Hlásenia dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva o príchode z poľa a nástupe služby v 

zápolí, zn. sp. 5/7 1-28. 

- Nariadenia o komisionálnom preskúšaní vojnových tabuliek pre útvary jednotlivých 

druhov vojska a o vedení evidencie vojakov v zálohe s vojnovým určením,  

zn. sp. 32 4/2 - 5/1 9, 32 5/8 1-5. 

Šk. č. 212, zn. sp. 32 1/1 - 32 2/3 2, 34 lis. (569 - 602) 

Šk. č. 213, zn. sp. 32 2/3 3-32 4/1 16, 651 lis. (1 - 651) 

Šk. č. 214, zn. sp. 32 4/1 17 - 32 5/5, 692 lis. (1 - 692) 

Šk. č. 215, zn. sp. 32 5/5 2-32 5/9 235, 772 lis. (1 - 772) 

Šk. č. 216, zn. sp. 32 5/9 236 - 32 5/10, 216 lis. (1 - 216) 

 

271 Zabezpečovanie munície pre útvary Slovenskej armády v zápolí a v poli. 

- Žiadosti vojenských útvarov v zápolí o pridelenie munície na výcvikové účely v roku 

1942, zn. sp. 33 1/4 1-8, 33 1/11 1-3. 

- Protokoly o prehliadkach stavu munície v muničných skladoch a vo vojenských 

útvaroch v zápolí, zn. sp. 33 1/16 1-14. 

- Výkazy o početnom stave munície v zbrojniciach a vo vojenských útvaroch v zápolí, 

zn. sp. 33 2/1 1—10. 

- Objednávanie a prideľovanie munície leteckým útvarom, zn. sp. 33 1/9 1-3. 

- Odosielanie munície Rýchlej divízii, Zaisťovacej divízii a Posádkovému veliteľstvu 

Dnepropetrovsk, hlásenia poľných útvarov o stave munície, zn. sp. 33 1/10 1-8, 33 1/15 1 

- 4, 33 2/3,2/13 

- Hlásenia o zásobách zbraní a munície na Slovensku nemeckému generálovi pri MNO 

SR, zn. sp. 33 1/17 1,2. 
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- Doklady o objednaní, dodaní, prevzatí a zaplatení munície a ďalšieho zbrojného 

materiálu od zahraničných a tuzemských firiem (aj zoznamy a technické údaje), zn. sp. 33 1/3 

1-8, 1/5. 

Šk. č. 216, zn. sp. 33 1/2 - 33 2/1, 408 lis. (216 - 623)  

Šk. č. 217, zn. sp. 33 2/1 2 - 3 3  5/1 10, 691 lis. (1 - 691)  

Šk. č. 218, zn. sp. 33 5/1 11, 21 listov, (1 - 6/15) 

 

272 Stavebne - ubytovacia služba - evidencia trezorov a kľúčov na Ministerstve národnej obrany 

Slovenskej republiky.  

Šk. č. 218, zn. sp. 34 2/1 4- 34 2/3 2, 65 lis. (7 - 71) 

 

273 Objednávky na pyrotechnický materiál a obalov na zdravotnícky materiál, ich preskúšanie a 

prevzatie pre armádu. Šk. č. 218, zn. sp. 35 3/2 - 35 3/8, 66 lis. (72 - 137) 

 

274 Zabezpečovanie zdravotníckych, optických a obrábacích prístrojov a strojov pre útvary 

Slovenskej armády v zápolí zo zahraničných a tuzemských firiem. 

Šk. č. 218, zn. sp. 36 3/1 - 36 3/28, 319 lis. (138 - 456) 

 

275 Opatrenia na zabezpečenie účasti armády na celonárodnej zbierke textilných odpadov. 

Šk. č. 218, zn. sp. 37 2/1 - 37 2/1 7, 15 lis. (457 - 471) 

 

276 Organizačná štruktúra a mierové počty Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky a 

útvarov Slovenskej armády. 

- Zriadenie zázemného veliteľstva pre potreby armády v poli (ZVP), zn. sp. 38 1/1 1-11. 

- Organizačné zmeny v predpisovej a názvoslovnej komisii pri MNO SR, zn. sp. 38 1/2 5. 

- Nariadenia o reorganizácii MNO SR a Slovenskej armády v roku 1942 a o veliteľskej 

právomoci a pôsobnosti vo vojsku, zn. sp. 38 1/2 24. 
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- Mierové počty Štátnej slovenskej vojenskej reálky za brannej pohotovosti štátu,  

zn. sp. 38 1/2 25. 

- Reorganizácia vzdušného úradu a mierové počty veliteľstva vzdušných zbraní za 

brannej pohotovosti štátu, zn. sp. 38 1/2 27,38 1/8 - 1/9. 

- Reorganizácia a mierové počty veliteľstiev divíznych oblastí za brannej pohotovosti 

štátu, zn. sp. 38 1/3 1-7. 

- Reorganizácia a mierové počty Veliteľstva pozemného vojska v B. Bystrici,  

zn. sp. 38 1/4 1-3. 

- Mierové počty proviantných skladov, zn. sp. 38 2/2 1-4. 

- Mierové počty Vojenskej pechotnej školy, zn. sp. 38 2/3. 

- Výkazy počtu osôb na veliteľstvách divíznych oblastí 1 a 2 k 1.XII.1942, zn. sp. 38 2/6. 

- Návrh mierových počtov vojskových jednotiek vzdušných zbraní, zn. sp. 38 2/7. 

- Návrh mierových počtov vojskových jednotiek pozemného vojska, zn. sp. 38 2/8. 

Šk. č. 218, zn. sp. 38 1/1 - 38 1/2 15, 277 listov (472 - 748)  

Šk. č. 219, zn. sp. 38 1/2 16 - 38 1/3 2, 305 listov (1 - 305)  

Šk. č. 220, zn. sp. 38 1/3 3 - 3 8  2/9, 186 listov (1 - 186) 

 

277 Personálne zabezpečenie útvarov Slovenskej armády v zápolí a v poli v roku 1942 a 

hlásenia o zmenách. 

- Zoznamy vojenských gážistov a ašpirantov prezenčnej služby podľa kmeňových útvarov 

so záznamom o službe v poli a hlásenia vojenských útvarov o personálnych zmenách 

(odchod do poľa, príchod z poľa a premiestnenie), zn. sp. 39 1/1 1-186. 

- Číselné výkazy dôstojníkov z povolania vo výslužbe podľa evidencie jednotlivých 

doplňovacích okresných veliteľstiev, zn. sp. 39 2/3. 

- Zoznamy poddôstojníkov z povolania a predlžovanie ich reverzného záväzku,  

zn. sp. 39 3/1 1-20. 

- Prijímanie a prepúšťanie poddôstojníkov z povolania (pre trestné činy, disciplinárne 

priestupky a na vlastnú žiadosť) zn. sp. 39 3/2 - 39 3/5. 
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- Osnova zákona o zbore poddôstojníkov z povolania, zn. sp. 39 3/4 2. 

- Mesačné výkazy poctu civilných zamestnancov vojenskej správy,  

zn. sp. 39 1/5 1-16. 

- Zoznam príslušníkov delostreleckého pluku 11 vyznamenaných v apríli 1942,  

zn. sp. 39 4/2 2. 

- Číselný výkaz mužstva zraneného na východnom fronte podľa evidencie doplňovacích 

okresných veliteľstiev, zn. sp. 39 4/4. 

- Hlásenie Zaisťovacej divízie o personálnych zmenách a funkčnom zaradení 

vojenských gážistov k 30.XI.1942, zn. sp. 39 1/1 222. 

Šk. č. 220, zn. sp. 39 11 - 39 1/1 185, 859 listov (187 - 1045)  

Šk. č. 221, zn. sp. 39 1/1 186 - 39 4/4 2, 708 listov(1 - 708)  

Šk. č, 222, zn. sp. 39 5/1 - 39 5/1 16, 94 listov (1 - 94) 

 

278 Hlásenia o počte a národnostnej štruktúre zamestnancov zbrojárskych závodov a o 

zamestnávaní židov vojenskou správou a v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 

Šk. č. 222, zn. sp. 39 5/2 - 39 5/7, 106 listov (95- 200) 

 

279 Zvýšenie paušálnych príplatkov na výcvik, poľnú poštu, doplňovacie okresné veliteľstvá a 

pre zázemného veliteľa pre potreby armády v poli. 

Šk. č. 222, zn. sp. 40 2/1 - 40 2/6, 9 listov (201 - 209) 

 

280 Mesačné správy o činnosti Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky 

Predsedníctvu vlády Slovenskej republiky podľa jednotlivých oddelení a správ MNO. 

Šk. č. 222, zn. sp. 41 1/1 - 41 1/2 10, 247 listov (210 - 456) 

 

281 Personálne otázky Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky, 

pracovného zboru, pracovnej služby a podnikov dôležitých pre obranu štátu. 

- Prijímanie a prepúšťanie civilných zamestnancov vojenskej správy. 
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- Agenda o zamestnávaní cudzincov (prevažne z Protektorátu Čechy a Morava) v podnikoch 

dôležitých pre obranu štátu. 

- Hlásenia podnikov dôležitých pre obranu štátu o porušovaní pracovnej disciplíny 

zamestnancami. 

- Zriadenie, organizačné a personálne zabezpečenie činnosti. Pracovného zboru Ministerstva 

národnej obrany, zn. sp. 41 2/4. 

- Povolávanie židov na činnú pracovnú povinnosť v Pracovnom zbore MNO, zn. sp. 41 2/5. 

- Slovenská pracovná služba - prideľovanie dôstojníkov armády na výpomoc a odklady nástupu 

príslušníkov Slovenskej pracovnej služby na činnú vojenskú službu za brannej pohotovosti štátu, 

zn. sp. 41 2/2 1-6. 

Šk. č. 222, zn. sp. 41 1/3 - 41 3/2, 167 listov (457 - 623) Šk. č. 223, zn. sp. 41 3/2 2-41 3/17, 168 

listov (1 - 168) 

 

282 Nariadenia Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici o organizačných zmenách v peších 

plukoch a o výcviku pechoty v roku 1942.  

Šk. č. 223, zn. sp. 42 1/1 - 42 3/2, 32 listov (169 - 200) 

 

283 Finančné a daňové záležitosti Ministerstva národnej obrany SR, útvarov Slovenskej armády 

vojenských gážistov a civilných zamestnancov vojenskej správy. 

- Rozpočet MNO SR na rok 1942, zn. sp. 43 6/1 - 6/2. 

- Zásady zostavovania štátneho rozpočtu a návrh rozpočtu MNO SR na rok 1943, zn. sp. 43 6/5 - 

6/6. 

- Poskytovanie úverov vojenským útvarom a zúčtovanie ich príjmov a výdavkov. 

- Založenie Slovenskej továrne na lietadlá, úč. spol. Trenčianske Biskupice, zn. sp. 43 1/2. 

- Žiadosti vojenských gážistov a civilných zamestnancov vojenskej správy o poskytnutie finančnej 

výpomoci alebo zálohy na služobný plat. 
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- Výplatné listiny civilných zamestnancov vojenskej správy za mesiac máj 1942. 

Šk. č. 223, zn. sp. 43 1/1 - 43 6/5 7, 376 listov (201 - 576)  

Šk. č. 224, zn. sp. 43 6/5 8 - 43 6/7, 860 listov (1 - 860) 

 

284 Pionierske vojsko v zápolí a v poli. 

 

- Návrh organizácie pionierskeho vojska a mierového počtu zborového pionierskeho parku. 

- Personálne a materiálne zabezpečenie pionierskych práporov (prideľovanie a 

premiestňovanie dôstojníkov, objednávky a dodávky pionierskeho materiálu, hlásenia o 

stave zásob a potrebách pionierskeho materiálu) . 

- Nariadenia na výcvik pionierskych práporov. 

- Pionierske vojsko v poli - výmena a doplňovanie dôstojníkov, poddôstojníkov a 

mužstva, požiadavky na dodanie materiálu, presun pionierskeho práporu 12 k Zaisťovacej 

divízii, situačné hlásenia, zn. sp. 44 1/2, 2/6, 1/8, 1/9, 2/20. 

Šk. č. 225, zn. sp. 44 1/1 - 44 4/2, 585 listov (1 - 585) 

 

285 Zabezpečenie vojenskej prehliadky na počesť návštevy generála 

poľného maršala Keitela v Bratislave. 

Šk. č. 226, zn. sp. 45 2/2 - 45 2/3 3, 120 listov ( 1 - 120) 

 

286 Hlásenia o výsledkoch odbornej prehliadky vedenia kmeňových dokumentov vojenských 

osôb vo vybraných vojenských útvaroch v zápolí. 

Šk. č. 226, zn. sp. 45 2/4 - 45 2/4 15, 161 listov (121 - 281) 

 

287 Organizačné a materiálne zabezpečenie stretnutí ministra národnej obrany generála 

Ferdinanda Čatloša s frontovými vojakmi v Batizovciach, Nitre, Prešove a v 

Ružomberku.  

Šk. č. 226, zn. sp. 45 2/5 - 45 2/5 13, 80 listov (282 - 361) 
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288 Kontrolná prehliadky činnosti, výcviku a materiálu vo vojenských útvaroch v zápolí. 

Inšpekčné, informačné a reprezentačné služobné cesty predstaviteľov slovenskej a 

nemeckej armády vo vojenských útvaroch v zápolí.  

 Šk. č. 226, zn. sp. 45 2/6 - 45 4/8 2, 155 listov (362 - 516) 

 

289 Prideľovanie, premiestňovanie a preraďovanie vojakov z povolania, vojakov v prezenčnej a 

mimoriadnej činnej službe a civilných zamestnancov vojenskej správy k vojenským 

útvarom v zápolí a v poli. 

- Žiadosti vojenských gážistov a záložných dôstojníkov o preradenie do inej stavovskej 

skupiny (k inej zbrani, službe alebo správe). 

- Hlásenia vojenských gážistov o nástupe služby v zápolí po príchode z poľa, po liečení 

alebo dovolenke. 

- Prideľovanie a premiestňovanie mužstva - špecialistov k vojenským útvarom v zápolí. 

- Pridelenie dôstojníkov a rotmajstrov k pracovnému zboru MNO, zn. sp. 46 2/1 53-55. 

- Pridelenie dôstojníkov a rotmajstrov k vzdušným zbraniam, zn. sp. 46 2/17 1-7, 46 2/87 

1-26, 46 5/75 1-3, 46 8/20 14-20. 

- Pridelenie dôstojníkov a rotmajstrov k delostrel. útvarom, zn. sp. 46 2/156, 46 8/1 17. 

- Pridelenie dôstojníkov a rotmajstrov na Veliteľstvo pozemného vojska v B. Bystrici, zn. 

sp. 46 2/158. 

- Pridelenie mjr. gšt. Jána Goliana na MNO SR od 30.VI. 1942, zn. sp. 46 2/78. 

- Pridelenie mjr. let. Mikuláša Lisického na Vzdušný úrad MNO SR, zn. sp. 46 2/102. 

- Menovanie mjr. let. Karola Sojčeka za veliteľa leteckého pluku od 31.VII. 1942,  

zn. sp. 46 2/74 1-3. 

- Prehľad funkčného zaradenia pplk. gšt. Alojza Ballayho od 26.VI.1941 do 9.VII.1942,  

zn. sp. 46 8/38. 
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- Odoslanie dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva k poľným jednotkám,  

zn. sp. 46 6/2 21,24,31. 

- Odoslanie pplk. pech. Augustína Kromera za posádkového veliteľa v Žitomíre,   

zn. sp. 46 2/22. 

- Odoslanie stot. let. Mikuláša Guljaniča k skupine vzdušných zbraní Zaisťovacej divízie, 

zn. sp.  46 8/7 3. 

- Odoslanie stot. aut. Antona Melzera za styčného dôstojníka v nemeckom ústrednom 

sklade náhradných dielov v Berdičeve, zn. sp. 46 8/3 1-3. 

Šk. č. 226, zn. sp. 46 1/1 - 46 2/1 40, 113 listov (517 - 629) 

Šk. č. 227, zn. sp. 46 2/1 41 - 46 2/112, 707 listov. (1 - 707) 

Šk. č. 228, zn. sp. 46 2/113 - 46 5/50, 689 listov (1 - 689) 

Šk. č. 229, zn. sp. 46 5/51 - 46 7/7 11, 679 listov (1 - 679) 

Šk. č. 230, zn. sp. 46 8/1 - 46 8/69, 629 listov (1 - 629) 

 

29O Proti plynová výstroj a výcvik asanačných hliadok pre útvary v zápolí a v poli. 

 

- Hlásenia Vojenského technického a chemického ústavu v Zemianskych Kostoľanoch o 

skúšaní a vyhotovení proti plynového výstroja. 

- Prideľovanie proti plynového výstroja útvarom v poli a zápolí. 

- Nákup proti plynového výstroja v Nemecku. 

- Odoslanie asanačných jednotiek do poľa, zn. sp. 47 2/1 1-7. 

Šk. č. 231. zn. sp. 47 1/1 - 47 3/7, 60 listov (1 - 60) 

 

291 Agenda o vedení osobnej kartotéky dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov z povolania na 

Ministerstve národnej obrany Slovenskej republiky. Spisy obsahujú hlásenia kmeňových 

vojenských útvarov o doplnení a zmenách v osobných, služobných a rodinných údajoch 

vojenských gážistov, ktorí sú ich kmeňovými príslušníkmi. V spisoch sa nachádzajú kompletné 

kartotečné listy absolventov Vojenskej akadémie v rokoch 1941 a 1942 pod zn. sp. 48 ½ 

47,119,122-130,133-145,170. 

Šk. č. 231, zn.sp. 48 1/1 - 48 1/2 20, 994 listov (61 - 1055)  

Šk.č. 232, zn.sp. 48 1/2 21 - 48 1/5, 493 listov (1 - 493) 
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292 Evidencia a výkazy počtov príslušníkov Slovenskej armády podľa kmeňových útvarov. 

Zoznamy vojenských gážistov s uvedením ich funkčného zaradenia a pobytu v poli. 

- Úprava vedenia evidencie vojenských osôb v činnej službe a v zálohe. Presun vedenia 

evidencie príslušníkov kmeňových útvarov z náhradných telies na doplňovacie okresné 

veliteľstvá. 

- Hlásenia a početné výkazy vyšších veliteľstiev, doplňovacích okresných veliteľstiev a 

náhradných kmeňových jednotiek o početných stavoch ich príslušníkov podľa druhu 

výcviku a druhu zbrane alebo správy. 

- Nariadenia MNO SR k zostavovaniu výkazov poctu osôb v zápoľných a poľných 

útvaroch. 

- Mesačné hlásenia a výkazy počtu osôb v náhradných telesách kmeňových 

útvarov. 

- Reorganizácia a personálne zabezpečenie početnej správy MNO SR a v podriadených 

zložkách, zn. sp. 48 2/6 1-8. 

- Výkazy počtu vojenského a civilného personálu vojenskej správy na MNO SR, zn. sp. 

48 4/2. 

- Zoznamy a funkčné zaradenie vojenských gážistov na doplňovacích okresných 

veliteľstvách, zn. sp. 48 5/1 - 5/4. 

- Zoznamy a funkčné zaradenie vojenských gážistov na vyšších veliteľstvách a vo 

vojenských útvaroch v zápolí, zn. sp. 48 5/5. 

Šk. č. 232, zn. sp. 48 1/5 2 -48  2/2 10, 182 listov (494 - 675) 

Šk. č. 233, zn. sp. 48 2/2 11 - 48 5/15, 558 listov (1 - 558) 

Šk. č. 234, zn. sp. 48 5/16 - 48 5/19 2, 745 listov (1 - 745) 

Šk. č. 235, zn. sp. 48 5/19 3, 621 listov (1 - 621) 

 

293 Zabezpečenie automobilových pohonných hmôt pre vojenské útvary v zápolí v roku 

1942. 

- Žiadosti vojenských útvarov o pridelenie pohonných hmôt na rok 1942 a hlásenia o 

predpokladanej spotrebe v roku 1943. 
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- Hlásenia vojenských útvarov o voľných skladovacích kapacitách pre automobilová pohonné 

hmoty. 

- Zabezpečenie pohonných hmôt pre nemeckú vojenskú misiu z prídelu MNO SR. 

- Hlásenia vojenských útvarov, rafinérií, čerpacích staníc a podnikov dôležitých pre obranu 

štátu o stave zásob pohonných hmôt. 

Šk. č. 235, zn. sp. 49 1/2 - 49 2/5 50, 490 listov (621 - 1110)  

Šk. č. 236, zn. sp. 49 2/5 51 - 49 3/3, 476 listov (1 - 476) 

 

294 Agenda o úrazovom poistení civilných zamestnancov vojenskej správy (výplatné záznamy 

civilných zamestnancov) . 

Šk. č. 236, zn. sp. 50 1/1 - 50 4/1 3, 66 listov (477 - 542) 

 

295 Služobné príjmy dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov z povolania a vojenských osôb 

povolaných na činnú vojenskú službu za brannej pohotovosti štátu. 

- Stanovenie služobných príjmov vojenským gážistom a osobám povolaným na činnú 

vojenskú službu za brannej pohotovosti štátu. 

- Udeľovanie služobných miest a priznávanie vyššieho slúžneho vojenským gážistom. 

- Priznávanie a vyplácanie náhrad za služobné výdavky a osobitných príplatkov gážistom, 

vojakom v prezenčnej službe a záložníkom povolaným na činnú službu. 

- Priznanie osobitných príplatkov príslušníkom výstražnej služby. 

- Žiadosti príslušníkov mužstva o priznanie vyživovacieho príspevku pre rodinných 

príslušníkov. 

- Návrh na zvýšenie príplatku vojakom slúžiacim v poli, zn. sp. 51 2/9. 

Šk. č. 236, zn. sp. 51 1/2 - 51 2/6 2, 132 listov (543 - 674)  

Šk. č. 237, zn. sp. 51 2/6 3 - 51 4/9 3, 555 listov (1 - 555) 
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296 Sťažnosti podávaná vojakmi z povolania, vojakmi v prezenčnej službe a z áložníkmi. 

Sťažnosti civilných osôb na vojenské orgány a na príslušníkov armády. 

- Nariadenie m inistra nár odnej obr any, k torým z akazuje pr íslušníkom armády obracať sa s 

požiadavkami a sťažnosťami priamo na prezidenta republiky, zn. sp. 52 1/2. 

- Vyšetrovanie pplk. pech. Jána Černeka za osočovanie dôstojníkov Zaisťovacej divízie,  

zn. sp. 52 3/7 1-2. 

Šk. č. 237, zn. sp. 52 1/2 - 52 3/10 3, 101 listov (556 - 656)  

Šk. č. 238, zn. sp. 52 3/11 - 52 5/11, 143 listov (1 - 143) 

 

297 Pridelenie proviantného výstroja pre poľné zdravotnícke súpravy.  

Šk. č. 238, zn. sp. 53 3/2 - 53 6/2, 11 listov (144 - 154) 

 

298 Vojensko-priemyselná dozorná s lužba v  zbrojárskych závodoch a v  podnikoch dôležitých pre 

obranu štátu. 

- Hlásenia vojenských doz orných o rgánov o v ýrobnej a  pe rsonálnej s ituácii v  pod nikoch 

dôležitých pre obranu štátu. 

- Prehľady a zoznamy podnikov dôležitých pre obranu štátu s uvedením výrobnej kapacity a 

sortimentu, zn. sp. 54 1/16 1-4. 

- Zoznamy osôb pracujúcich v  podnikoch dôl ežitých p re obranu štátu a hlásenia o  

personálnych zmenách, zn. sp. 54 1/17 1-12; 

- Zoznamy dôstojníkov, ktorí sa stali členmi správnych rád a dozorných výborov v podnikoch 

dôležitých pre obranu štátu, zn. sp. 54 2/1. 

- Žiadosti o zaradenie medzi podniky dôležité pre obranu štátu, zn. sp. 54 2/2 - 54 2/321. 

- Zriaďovanie vojenských dozorných orgánov a schvaľovanie správnych rád v podnikoch 

dôležitých pre obranu štátu. 

Šk. č. 238; zn. sp. 54 1/1 - 54 1/17 6, 470 listov (155 - 624) 

Šk. č. 239, zn. sp. 54 1/17 - 54 2/44, 635 listov (1 - 635) 

Šk. č. 240, zn. sp. 54 2/44 3-54 2/150, 639 listov (1 - 639) 

Šk. č. 241, zn. sp. 54 2/150 2-54 2/270, 714 listov (1 - 714) 

Šk. č. 242, zn. sp. 54 2/271 - 54 4/29, 447 listov (1 - 447) 
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299 Oznámenia dôstojníkov a rotmajstrov z povolania o úprave alebo zmene svojho mena 

alebo priezviska. 

Šk. č. 242, zn. sp. 55 2/2 - 55 3/1  16, 66 listov (478 - 543) 

 

300 Remontná služba v zápolí a v poli. 

- Personálne zabezpečenie evidencie koní na doplňovacích okresných veliteľstvách. 

- Personálne a materiálne zabezpečenie činnosti Vojenského žrebčína v Horných 

Motešiciach. 

- Hlásenia vojenských útvarov v zápolí o infekčných nákazách koní. 

- Nariadenia o používaní vojenských služobných koní na reprezentačné a mimo služobné 

účely. 

- Stanovenie smerných cien koní na rok 1942. 

- Správy o priebehu a výsledkoch klasifikácie koní v roku 1941. 

- Doplňovanie stavu koní vo vojenských útvaroch v zápolí remontami zo Strediska výcviku 

remont v Liptovskom Mikuláši. 

- Hlásenia doplňovacích okresných veliteľstiev o početnom stave a druhoch evidenčných koní. 

- Zabezpečenie kontumácie koní vrátených zo Zaisťovacej divízie do zápolia, zn. sp. 56 1/7. 

- Nákup koní na Ukrajine pre Rýchlu divíziu a Zaisťovaciu divíziu, zn. sp. 56 4/2 1-10. 

- Zriadenie zálohy koní v Zaisťovacej divízii, zn. sp. 56 6/3. 

- Hlásenia o zanechaní koní delostreleckým plukom 31 nemeckej armáde v priestore Žitomír-

Poltava a o prevzatí náhradných koní od nemeckej armády, zn. sp. 56 6/8 - 6/9. 

- Zoznamy koní a veterinárskeho materiálu v Zaisťovacej divízii, zn. sp. 56 7/7 - 7/8. 

Šk. č. 242, zn. sp. 56 1/1 - 56 1/7, 133 listov (544 - 676)  

Šk. č. 243, zn. sp. 56 1/7 2 - 5 6  7/2 20, 712 listov (1 - 712)  

Šk. č. 244, zn. sp. 56 7/2 21 - 56 7/8, 90 listov (1 - 90) 
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301 Sobáše dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov z povolania v roku 1942. 

- Menovanie členov sobášnych komisií, zn. sp. 57 2/1. 

- Rozkaz ministra národnej obrany, ktorým upozorňuje na platnosť zákona zakazujúceho 

poddôstojníkom z povolania uzatvárať manželstvá, zn. sp. 57 1/1 3. 

- Žiadosti vojakov z povolania o povolenie uzavrieť manželstvo (žiadosti väčšinou obsahujú 

vyjadrenie žiadateľovho veliteľa, výpis z likvidačnej knihy gážistov o služobnom príjme, lekárske 

potvrdenia o zdravotnom stave ženícha a nevesty, vyjadrenia spoluslúžiacich dôstojníkov alebo 

rotmajstrov o neveste, osvedčenia o národnej a štátnej príslušnosti, mravnej bezúhonnosti, 

árijskom pôvode a majetkovej situácii nevesty). 

- Oznámenia vojenských gážistov o uzavretí manželstva. 

- Žiadosti vojakov z povolania a vojakov v prezenčnej službe, ktorí majú nemanželské dieťa 

alebo tehotnú snúbenicu o povolenie sobáša. 

- Žiadosti o priznanie výchovného na nemanželské dieťa. 

- Vymáhanie alimentov na nemanželské dieťa od vojakov z povolania. 

Šk. č. 244, zn. sp. 57 1/1 - 57 2/25, 428 listov (91 - 518) 

Šk. č. 245, zn. sp. 57 2/26 - 57 2/80 2, 648 listov (1 - 648) 

Šk. č. 246, zn. sp. 57 2/81 - 57 2/136, 659 listov (1 - 659) 

Šk. č. 247, zn. sp. 57 2/136 2-57 2/175, 610 listov (1 - 610) 

Šk. č. 248, zn. sp. 57 2/176 - 57 2/230, 743 listov (1 - 743) 

Šk. č. 249, zn. sp. 57 2/230 2-57 2/285, 713 listov (1 - 713) 

Šk. č. 250, zn. sp. 57 2/286 - 57 5/12, 154 listov (1 - 154) 

 

302 Účasť armády na slávnostiach, spoločenských podujatiach a prijatí zahraničných delegácií. 

Účasť predstaviteľov armády na oslavách narodenín Adolfa Hitlera.  

Šk. č. 250, zn. sp. 58 2/2 - 58 7/1, 30 listov (155 - 184) 

 

303 Výstavba mohyle slovenských vojakov v Mariupole. 

Šk. č. 250, zn. sp. 58 8/2 - 58 8/2 2, 2 listy (185 - 186) 
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304 Personálne zabezpečenie hospodárskej správy vo vojenských útvaroch v zápolí a v poli. 

Šk. č. 250, zn. sp. 59 2/1 - 59 2/7 6, 32 listov (187 - 219) 

 

305 Starostlivosť o vojnových invalidov, frontových vojakov a ich rodinných príslušníkov. 

- Zriadenie,  personálne a materiálne  zabezpečenie Domova frontových vojakov v Nitre,  

zn. sp, 60 2/1 5-10,18. 

- Zoznamy vojakov z povolania, záložníkov a mužstva prezenčnej služby ranených na 

východnom fronte. 

- Zabezpečovanie zamestnania pre vojnových invalidov v štátnej službe a v 

súkromných podnikoch. 

Šk. č. 250, zn. sp. 60 1/1 - 60 2/3, 253 listov (220 - 472) 

 

306 Spravovanie, prideľovanie a predaj poštátnených židovských domov vojenským a 

civilným osobám. 

- Poverovanie vojenských gážistov a civilných zamestnancov vojenskej správy 

spravovaním poštátnených židovských domov. 

- Predaj židovských a českých domov (domy postavené so štátnym  príspevkom pre 

dôstojníkov českej národnosti na Slovensku) vojenským gážistom a civilným 

zamestnancom vojenskej správy. 

- Prideľovanie židovských domov vojenskej správe. 

- Zoznamy židovských domov v Bratislave, zn. sp. 62 1/11 2. 

- Agenda o vyvlastňovaní pozemkov súkromných osôb v prospech podnikov dôležitých 

pre obranu štátu. 

Šk. č. 250, zn. sp. 62 1/2 - 62 1/11 6, 167 listov (473 - 639) 

 

307 Výstavba protileteckých krytov a ďalších objektov v štátnych a verejných budovách a v 

podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 

- Protokol o výstavbe leteckej továrne v Trenčianskych Biskupiciach, zn. sp. 62 2/10. 

- Žiadosti podnikov dôležitých pre obranu štátu o povolenie výstavby protileteckých 

krytov, prevádzkových a sociálnych objektov. 

- Výstavba protileteckých krytov v štátnych a verejných budovách v Bratislave. 

Šk. č. 250, zn. sp. 62 1/12 - 62 2/5, 98 listov (640 - 738)  

Šk. č. 251, zn. sp. 62 2/6 - 62 6/1, 79 listov (1 - 79) 
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308 Zásobovanie armády a podnikov dôležitých pre obranu štátu potravinami . 

- Požiadavky MNO SR predkladané najvyššiemu úradu zásobovania na dodávky 

potravín vojenským útvarom v zápolí a v poli. 

- Stanovenie prídelu potravín pre civilných zamestnancov vojenskej správy (zoznamy 

zamestnancov podľa posádok). 

- Požiadavky vojenských útvarov v zápolí na zásobovanie potravinami a hlásenia o 

nedostatkoch v zásobovaní. 

- Žiadosti podnikov dôležitých pre obranu štátu na zvýšenie prídelu potravín pre 

stravovanie svojich zamestnancov, hlásenia o nedostatkoch v zásobovaní a prejavoch 

nespokojnosti zamestnancov a obyvateľstva. 

Šk. č. 251, zn. sp. 63 1/1 - 63 3/7, 452 listov (1 - 452) 

 

309 Osobitné jednotky Slovenskej armády a strážna služba vo vojenských objektoch a v 

podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 

- Čestný oddiel prezidenta republiky, zoznam dôstojníkov a rotmajstrov z povolania, výber 

a výcvik mužstva, zn. sp. 64 2/6 1-28. 

- Strážny prápor pešieho pluku 1, personálne zabezpečenie a výkazy počtu príslušníkov, 

zn. sp. 64 2/2 1-9. 

- Úprava výkonu strážnej služby vo vojenských posádkach a jej prevzatie príslušníkmi 

Pracovného zboru MNO. 

- Vytvorenie, organizácia, výzbroj a výstroj posádkových pohotovostných oddielov. 

- Organizácia a personálne zabezpečenie strážnej služby vo vojenských objektoch,  

zn. sp. 64 2/9-2/10. 

- Jednotky stálej ochrany dôležitých objektov (SODO), hlásenia o početných stavoch a 

poznatkoch z ich činnosti, zn. sp. 64 2/8. 
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- Zriaďovanie a finančné zabezpečenie vojenského dozoru v podnikoch dôležitých pre 

obranu štátu. 

- Zriaďovanie, organizačné a personálne zabezpečenie vojenskej strážnej služby v 

podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 

- Zoznamy cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sú majiteľmi, členmi správnych a 

dozorných orgánov alebo zamestnancami podnikov dôležitých pre obranu štátu podľa 

okresov a podnikov. 

Šk. č. 251, zn. sp. 64 1/1 - 64 2/7, 189 listov (453 - 641) 

Šk. č. 252, zn. sp. 64 2/7 2, 655 listov (1 - 655) 

Šk. č. 253, zn. sp. 64 2/7 3 - 6 4  3/7, 109 listov (1-109) 

 

310 Žandárstvo v zápolí a v poli. Žiadosti dôstojníkov v zálohe o prijatie za dôstojníkov 

žandárstva. Odosielanie poľných žandárov k Rýchlej divízii a k Zaisťovacej divízii. 

Šk. č. 253, zn. sp. 64 4/1 - 64 6/2, 12 listov (110 - 121) 

 

311 Ostré streľby delostreleckých plukov, pluku útočnej vozby a vzdušných zbraní v roku 1942. 

- Pokyny Veliteľstva pozemného vojska v B. Bystrici na vykonanie ostrých strelieb z diel, 

poznatky z priebehu ostrých strelieb a pokyny na vykonanie poučných strelieb 

v delostreleckých plukoch v roku 1942. 

- Organizačné zabezpečenie a vykonanie ostrých leteckých strelieb a bombardovania v 

Kamenici nad Cirochou. 

- Návrh na zriadenie ostrej strelnice pre tanky a kanóny proti útočnej vozbe v Martine. 

Šk. č. 253, zn. sp. 65 2/1 - 65 3/5, 133 listov (122 - 254) 

 

312 Mesačné hlásenia styčného dôstojníka Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky 

u nemeckého veliteľa ochranného pásma na Slovensku od decembra 1941 do novembra 

1942. 

Šk. č. 253, zn. sp. 65 3/2 - 65 3/4, 50 listov (255 - 304) 
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313 Objednávky dodávky a kontroly funkčnosti raketových pištolí v zbrojniciach a vo 

vojenských útvaroch. Zabezpečenie dodávky elektrického prúdu, núdzového osvetlenia 

a zatemnenia vojenských objektov verejných budov a podnikov dôležitých pre obranu 

štátu. 

Šk. č. 253, zn. sp. 66 1/1 - 66 4/7, 204 listov (305 - 508) 

 

314 Vybavovanie, skartovanie a archivovanie spisovej agendy Ministerstva národnej obrany 

Slovenskej republiky. 

- Opatrenia na zlepšenie vybavovania spisov a dodržiavania predpísaného postupu na 

MNO SR. 

- Podacie čísla jednotlivých zložiek MNO SR na rok 1943, zn. sp. 67 1/2 14. 

- Smernica na vedenie osobnej evidencie civilných zamestnancov vojenskej správy. 

- Zoznamy nevybavených spisov na MNO SR v roku 1941 a v prvom polroku 1942,  

zn. sp. 67 2/1 7-14. 

- Hlásenia zložiek vojenskej správy MNO SR o činnosti, personálnom obsadení a 

materiálnom zabezpečení, zn. sp. 67 2/1 15-16. 

- Doplňovanie osobných údajov vojakov z povolania pôsobiacich na MNO SR a vyšších 

veliteľstvách. 

- Zoznamy nepotrebného spisového materiálu odovzdaného Rýchlou divíziou na  

MNO SR, zn. sp. 67 2/47. 

Šk. č. 253, zn. sp. 67 1/2 - 67 2/1 10, 134 listov (509 - 643)  

Šk. č. 254, zn. sp. 67 2/1 11 -67  2/143, 593 listov (1 - 598) 

 

315 Medzinárodné zmluvy a dohody Slovenskej republiky. 

- Zmluvy a dohody Slovenskej republiky s Nemeckom o otázkach vojenských a 

vojenskohospodárskych, zn. sp. 67 3/2 1-15. 

- Zmluvy a dohody Slovenskej republiky o hospodárskych otázkach s Belgickom, 

Bulharskom, Holandskom, Chorvátskom, Maďarskom, Nórskom, Švajčiarskom, Švédskom 

a Talianskom, zn. sp. 67 3/4-3/11. 

Šk. č. 254, zn. sp. 67 3/2 - 67 3/3, 185 listov (599 - 783)  

Šk. č. 255, zn. sp. 67 3/4 - 67 3/11 2, 413 listov (1 - 413) 
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316 Vydávanie osobných a cestovných dokladov vojenským osobám na služobné účely. 

- Pokyny, organizačné a materiálne zabezpečenie vydávania vojenských osobných 

preukazov dôstojníkom a rotmajstrom z povolania v činnej službe. 

- Odoslanie a vydanie cestovných dokladov príslušníkom vzdušných zbraní na cestu do 

Nemecka za účelom účasti na špeciálnom výcviku a zoznam účastníkov, zn. sp. 67 4/10. 

- Vydanie cestovných dokladov členom delegácie Slovenskej armády vedenej 

generálom Antonom Pulanichom na cestu do Chorvátska, zn. sp. 67 4/15. 

- Žiadosti podnikov dôležitých pre obranu štátu o vydanie pasov svojim zamestnancom 

na pracovné cesty do zahraničia. 

- Vydávanie cestovných dokladov vojakom odchádzajúcim individuálne alebo skupinove 

do poľa, zn. sp. 67 4/17 6,7, 67 4/35 15. 

Šk. č. 255, zn. sp. 67 4/1 - 67 4/17, 204 listov (414 - 617)  

Šk. č. 256, zn. sp. 67 4/18 - 67 4/57, 248 listov (1 - 248) 

 

317 Spojovacie vojsko a spojovacie služby pre Slovenskú armádu v zápolí a v poli. 

- Zriadenie vzorných cvičných čiat spojovacieho vojska a ich odoslanie do poľa,  

zn. sp. 68 1/2 1-8. 

- Odosielanie doplnkov pre spojovacie vojsko v poli, zn. sp. 68 1/7 1-11. 

- Zoznam a funkčné zadelenie dôstojníkov spojovacieho vojska v Zaisťovacej divízii,  

zn. sp. 68 1/4 - 1/6. 

- Zoznam spojovacieho materiálu dodaného kombinovanej spojovacej rote Zaisťovacej 

divízie, zn. sp. 68 2/2 3-26. 

- Zoznam spojovacieho materiálu odoslaného spojovaciemu práporu 2 pri Rýchlej 

divízii, zn. sp. 68 2/2 1,2,19. 

- Zoznam dodaného spojovacieho materiálu pre delostrelecký pluk 31 v poli,  

zn. sp. 68 2/2 27. 

- Hlásenia spojovacích práporov 1, 2 a 11 o početnom stave a zoznamy ich príslušníkov, 

ktorí neboli v poli, zn. sp. 68 1/10 1-20, 68 1/11 1-5. 
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- Hlásenia vojenských útvarov v zápolí o stave zásob spojovacieho materiálu a 

požiadavky na ich doplnenie. 

- Výcvik špecialistov spojovacieho vojska pre útvary v zápolí a v poli, odosielanie 

špecialistov do poľa, zn. sp. 68 3/2 - 3/7. 

- Kurzy pre špecialistov spojovacieho vojska v Nemecku, zn. sp. 683/9. 

- Objednávky a dodávky spojovacieho materiálu pre Slovenskú armádu z Nemecka,  

zn. sp. 68 6/2 1-10. 

- Poštová služba pre vojenské útvary v zápolí, organizačné a personálne zabezpečenie 

činnosti poľnej pošty pre útvary v poli, zn. sp. 68 5/1 - 5/13. 

- Hlásenia o inštalácii nových telefónnych a rádiových staníc a ústrední vo vojenských 

útvaroch v zápolí. 

- Hlásenia o výstavbe, údržbe a ochrane diaľkových telefónnych vedení na území 

Slovenska. 

- Organizácia a reorganizácia vojenského holubárstva, zn. sp. 68 8/1. 

- Spojovací prápor vzdušných zbraní - zriadenie technickej správy, zn. sp. 68 1/13 1-3. 

- Personálne zabezpečenie štátnej hlásnej služby, zn. sp. 68 4/3 16-21. 

- Organizačné, personálne a technické zabezpečenie činnosti výstražnej služby, 

zapájanie vojenských útvarov a podnikov dôležitých pre obranu štátu do telefónnej a 

rádiovej siete výstražnej služby a hlásenia o počuteľnosti, zn. sp. 68 4/1-4/6. 

- Hlásenia vojenských a civilných orgánov o činnosti nepriateľského letectva nad územím 

Slovenska, zn. sp. 68 4/4 6,7, 68 4/7 3-4. 

- Požiadavky nemeckých vojenských orgánov na Slovensku na zabezpečenie 

telefónneho a telegrafického spojenia, zn. sp. 68 7/17, 7/18, 7/22, 7/24, 7/26, 7/28. 

Šk. č. 256, zn. sp. 68 1/1 - 68 2/10, 439 listov (249 - 687)  

Šk. č. 257, zn. sp. 68 2/11 - 68 4/4 10, 783 listov (1 - 783) 
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Šk. č. 258, zn. sp. 68 4/5 - 68 4/6 7, 681 listov (1 - 681)  

Šk. č. 258/1, zn. sp. 68 4/6 8-68 7/6, 570 listov (1 - 570)  

Šk. č. 259, zn. sp. 68 7/6 2 -68  9/2, 579 listov (1 - 579) 

 

318 žiadosti vojenských gážistov o povolenie členstva v správnych radách podnikov, v 

odborných a záujmových spolkoch. 

Šk. č. 259. zn. sp. 69 3/1 2 - 69 3/4 11, 21 listov (580 - 600) 

 

319 Menovanie dôstojníkov na veliteľské funkcie v zápolí a v poli, hlásenia o prevzatí a 

odovzdaní funkcie a premiestňovanie vojenských gážistov z kmeňových útvarov. 

- Menovanie dôstojníkov a rotmajstrov z povolania na funkcie vo Všeobecnom 

vojenskom úrade MNO SR s platnosťou od 1.X. 1940, zn. sp. 70 2/1. 

- Hlásenia o obsadení veliteľských funkcií vo vojenských útvaroch podriadených 

Veliteľstvu divíznej oblasti 1 v Trenčíne a Veliteľstvu divíznej oblasti 2 v Prešove k 1.I.1942, 

zn. sp. 70 2/1 2,3. 

- Menovanie jednotlivých dôstojníkov na veliteľské funkcie : 

+ pplk. pech. Emila Krivoša za veliteľa letiska a posádkového veliteľa v Liptovskom Petri, 

zn. sp. 70 2/4 1-3. 

+ pplk. pech. Karola Hrabeca za veliteľa pešieho pluku 6 a za veliteľa Vojenskej 

pechotnej školy v Lešti, zn. sp. 70 2/5 1-2  

+ mjr. pech. Eugena Budinského za veliteľa lyžiarskeho oddielu, zn. sp. 70 2/6. 

+ pplk. pech. Ondreja Zverina za veliteľa pešieho pluku 6 od 30.IV.1942, zn. sp. 70 2/5 2. 

+ mjr. pech. Karola Kubíčka za veliteľa IV. pracovného práporu v Podolínci od 15.I.1942, 

zn. sp. 70 2/8 

+ pplk. jazd. Jána Veselého za veliteľa posádky v Bratislave od 1.II.1942, zn. sp. 70 2/9 

+ pplk. gšt. Karola Peknika za veliteľa pešieho pluku 1 a veliteľa posádky v Bratislave od 

1.III.1942, zn. sp. 70 2/9 
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+ pplk. pech. Róberta Schneidera za veliteľa pešieho pluku 3 od 15.II.1942, zn. sp. 70 2/14 

+ pplk. pech. Júliusa Surového za prednostu doplňovacej správy MNO SR od 30.IV. 1942, 

zn. sp. 70 2/17 

+ pplk. pech. Jozefa Husára za veliteľa pešieho pluku 4 od 30. IV.1942, zn. sp. 70 2/17 

+ pplk. gšt. Viliama Talského za náčelníka štábu armádneho inšpektora od 15.IV.1942, zn. 

sp. 70 2/17 3 

+ pplk. gšt. Štefana Tatarka za I.náčelníka štábu ministra národnej obrany od 10.IV.1942, 

zn. sp. 70 2/17 6  

+ pplk. gšt. Karola Peknika za II. náčelníka štábu ministra národnej obrany od 10.IV. 1942, 

zn. sp. 70 2/17 6 a za náčelníka štábu Vojenskej správy MN0 SR od 1.VIII. 1942,  

zn. sp. 70 2/17 11.  

+ pplk. gšt. Jána Krnáča za podnáčelníka štábu ministra národnej obrany od 1.VIII.1942, 

zn. sp. 70 2/17 11.  

+ pplk. pech. Alojza Králika za zázemného veliteľa pre potreby armády v poli od 

1.VIII.1942, zn. sp. 70 2/17 13,15  

+ pplk. gšt. Ladislava Lavothu za prednostu kultúrneho a propagačného oddelenia MNO 

od 15.X.1942, zn. sp. 70 2/17 19  

+ pplk. pech. Eugena Janečka za prednostu Vojenského vedeckého ústavu MNO od 

15.X.1942, zn. sp. 70 2/17 19 

+ plk. aut. Jána Krenčeja za prednostu automobilovej správy MNO od 1.X. 1941,  

zn. sp. 70 2/17 22 

+ gen.II.tr. Jozefa Turanca za šéfa Vojenskej správy MNO SR od 1.I.1943, zn. sp. 70 2/17 

23,24 

+ pplk. gšt. Jána Goliana za náčelníka štábu Veliteľstva divíznej oblasti 1 v Trenčíne od 

28.I.1942, zn. sp. 70 2/22 1,6  

+ plk. gšt. Rudolfa Pilfouska za veliteľa divíznej oblasti 2 v Prešove od 15.V.1942,  

zn. sp. 70 2/22 3 

+ plk. gšt. Štefana Jurecha za veliteľa vzdušných zbraní od 1.V.1942, zn. sp. 70 2/26 

+ gen.I.tr. Antona Pulanicha za veliteľa pozemného vojska so sídlom v B. Bystrici od 

1.VII.1942, zn. sp. 70 2/26  

+ gen.I.tr. Alexandra Čunderlíka za generálneho inšpektora armády so sídlom v Bratislave 

od 1.VIII. 1942, zn. sp. 70 2/26 
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+ plk. gšt. Štefana Jurecha za zborového veliteľa Slovenského leteckého zboru od 12.VI.1942, 

zn. sp. 70 2/26 3-5  

+ pplk. gšt. Viliama Kanáka za hlavného vojenského cenzora tlače od 1.VII.1942,  

zn. sp. 70 2/26 7 

+ gen.II.tr. Augustína Malára za styčného generála pri hlavnom veliteľstve nemeckej brannej 

moci a za vojenského atašé v Berlíne od 1.VIII. 1942, zn. sp. 70 2/26 9 

+ plk. gšt. Rudolfa Pilfouska za veliteľa Zaisťovacej divízie od 1.VIII. 1942, zn. sp. 70 2/26 9 

+ plk. pech. Pavla Kunu za veliteľa 2. divíznej oblasti od 1.VIII.1942, zn. sp. 70 2/26 9 

+ pplk. int. Vojtecha Danieloviča za prednostu intendancie Veliteľstva vzdušných zbraní v 

Trenčíne od 1.I.1943, zn. sp. 70 2/27  

+ pplk. pech. Františka Stojana za veliteľa pešieho pluku 1 od 15.X.1942, zn. sp. 70 2/41 

+ mjr. duch. Daniela Kováča za posádkového duchovného v B. Bystrici a vo Výcvikovom tábore 

Lešť od 15.X. 1942, zn. sp. 70 2/42  

+ npor. pech. Pavla Plánovského za veliteľa Oddielu armádnych pretekárov od 1.XI. 1942,  

zn. sp. 70 2/43. 

- Určenie právomoci a pôsobnosti I. a II. náčelníka štábu ministra národnej obrany,  

zn. sp. 70 2/17 9. 

- Úprava právomoci a pôsobnosti veliteľa Pracovného zboru MNO, zn. sp. 70 2/21 2. 

- Úprava právomoci a služobného vzťahu medzi Veliteľstvom pozemného vojska v B. Bystrici 

a Veliteľstvom vzdušných zbraní v Trenčíne, zn. sp. 70 2/27 6. 

- Menovanie dôstojníkov na veliteľské funkcie v poli a hlásenia o prevzatí funkcie : 

+ pplk. gšt. Emila Novotného za náčelníka štábu Rýchlej divízie s odchodom do poľa 

12.VII.1942, zn. sp. 70 2/34 2  

+ plk. gšt. Rudolfa Pilfouska za veliteľa Zaisťovacej divízie od 5.VIII.1942, zn. sp. 70 2/34 5 
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+ mjr. gšt. Jána Goliana za prednostu IV.oddelenia štábu Rýchlej divízie s odchodom do 

poľa 29.VII.1942, zn. sp. 70 2/346,8  

+ mjr. spoj. Ing. Štefana Závodného za veliteľa spojovacieho vojska v Rýchlej divízii od 

12.VIII.1942, zn. sp. 70 2/34 9  

+ plk. gšt. Štefana Jurecha za veliteľa Rýchlej divízie s odchodom do poľa 20.IX.1942, 

zn. sp. 70 2/34 10,11  

+ pplk. gšt. Kolomana Brezanyho za náčelníka štábu Rýchlej divízie s odchodom do poľa 

15.XII. 1942, zn. sp. 70 2/34 13,14  

+ hlásenie plk. del. Qida Dotzauera o prevzatí funkcie veliteľa delostreleckého pluku 31 

od 22.V.1942, zn. sp. 70 2/33  

+ protokol o komisionálnom odovzdaní a prevzatí automobilových dielní Zaisťovacej divízie 

z 15 .VI. 1942, zn. sp. 70 2/34 3  

+ hlásenie mjr. zdrav. MUDr. Jána Tielescha o prevzatí funkcie prednostu zdravotníckej 

správy Zaisťovacej divízie od 12.IX. 1942, zn. sp. 70 2/34 12 

+ hlásenie stot. pion. Otta Marečka o prevzatí veliteľstva železničného práporu 12 od 

1.XII.1942. zn. sp. 70 2/45. 

Šk. č. 259, zn. sp. 70 2/1 - 70 2/8, 72 listov (601 - 672)  

Šk. č. 260, zn. sp. 70 2/9 - 70 6/2 4, 324 listov (1 - 324) 

 

320 Osobné a platové záležitosti vojakov z povolania v činnej službe a vo výslužbe. 

- Žiadosti vojakov z povolania vo výslužbe o nápravu krívd spôsobených pred rokom 

1939 (priznanie hodnosti, povýšenie, zvýšenie vojenského dôchodku a pod.). 

- Zoznam dôstojníkov a rotmajstrov letectva, ktorým sa zvyšuje započítavanie činnej 

služby leteckej do výslužby za obdobie od 1.VII. do 31.XII.1942, zn. sp. 71 1/2 1-5. 

- Žiadosti vojenských gážistov o započítanie civilnej služobnej doby do nároku a na 

výmeru vojenského dôchodku. 

Šk. č. 260, zn. sp. 71 1/1 - 71 1/3 10, 104 listov (325 - 428) 
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321 Superarbitračné pokračovanie s vojenskými osobami, preloženie vojakov z povolania 

do výslužby a žiadosti o odčinenie krívd spôsobených pred rokom 1939. Prevažná 

väčšina spisov sa týka superarbitračného pokračovania so záložnými dôstojníkmi a 

obsahuje superarbitračnú listinu, vojenské lekárske vysvedčenie, odpis kmeňového listu a 

rozhodnutie o Superarbitrácii. Preloženie vojakov z povolania do zálohy a žiadosti o 

odčinenie krívd sa vyskytuje len ojedinele. 

Šk. č. 260, zn. sp. 71 2/1 - 71 2/22 2, 295 listov (429 - 723) Šk.č. 261, zn. sp. 71 2/23 2 -

7 1  2/58 4, 647 listov (1 - 647) Šk.č. 262, zn. sp. 71 2/59 - 71 5/10 2, 397 listov (1 - 397) 

 

321/1 Agenda o pohľadávkach armády voči vojakom v činnej službe a v zálohe a voči civilným 

zamestnancom vojenskej správy. Pohľadávky civilných právnických a fyzických osôb 

voči armáde a jej príslušníkom. Pohľadávky Ministerstva národnej obrany Slovenskej 

republiky voči Protektorátu Čechy a Morava získané na základe dohody medzi 

Nemeckom a Slovenskou republikou o štátnom dlhu a štátnom majetku bývalej 

Československej republiky. Pátranie po vojenských osobách voči ktorým sú vznesené 

pohľadávky. 

Šk. č. 262, zn. sp. 72 2/1 - 72 3/3, 199 listov (398 - 596) 

 

322 Vojenské školy, školenia a kurzy. - Vysoká vojenná škola. 

+ Organizačné zabezpečenie vyradenia absolventov 14.II.1942, zoznamy absolventov a 

ich pridelenie k vojenským útvarom v zápolí a v poli, zn. sp. 73 2/10 - 73 2/11 3. 

+ Programy výcviku a doškoľovacích kurzov pre dôstojníkov generálneho štábu,  

zn. sp. 73 2/14 1-3. 

+ Rozvrh hodín intendančného oddelenia VVŠ, zn. sp. 73 2/3 7.  

+ Žiadosti dôstojníkov o prijatie na VVŠ (žiadosti obsahujú lekárske vysvedčenie, 

veliteľský posudok a väčšinou aj odpis kmeňového listu), zn. sp. 73 2/41 1-36. 
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+ Zriadenie veliteľského kurzu pri VVŠ pre veliteľov vojskových jednotiek, námety na 

cvičenia v kurze a výber veliteľov do kurzu, zn. sp. 73 3/11 1-11. 

- Vojenská akadémia (VAK) . 

+ Správa o priebehu školenia v oddelení na výchovu dôstojníkov v zálohe,  

zn. sp. 73 2/1 4. 

+ Personálne zabezpečenie činnosti VAK, zn. sp. 73 2/2 1-19. 

+ Agenda o prijímaní frekventantov do VAK (žiadosti o prijatie, osobné doklady, posudky, 

výsledky prijímacích skúšok, zoznamy uchádzačov), zn. sp. 73 2/3 1-37. 

+ Vyradenie absolventov VAK z roku 1941 (zoznamy absolventov a ich pridelenie k 

útvarom), zn. sp. 73 2/21 15.  

+ Kurz pre dôstojníkov v zálohe (zoznam frekventantov a učebná osnova kurzu),  

zn. sp. 73 2/31 1-16. 

 

- Vojenský vysokoškolský internát (VVI), zriadenie, organizačné, personálne a 

materiálne zabezpečenie), zn. sp. 73 2/34 1-15. 

- Štátna vojenská slovenská reálka (ŠSVR), zriadenie, organizačné, personálne a 

materiálne zabezpečenie), zn. sp. 73 2/33. 

- Školy na výchovu dôstojníkov v zálohe. 

+ Školy na výchovu dôstojníkov hospodárskej správy, delostrelectva a justície v zálohe, 

zn. sp. 73 2/5 - 2/7 13.  

+ Škola na výchovu dôstojníkov spojovacieho vojska v zálohe, zn. sp. 73 2/13 1-7. 

+ Škola na výchovu dôstojníkov útvaru v zálohe pri Pluku útočnej vozby v Martine,  

zn. sp. 73 2/25. 

+ Škola na výchovu dôstojníkov jazdectva v zálohe, zn. sp. 73 2/29  

+ Škola na výchovu dôstojníkov zdravotníctva a veterinárstva v zálohe,  

zn. sp. 73 2/35 1-6. 

- Školy na výchovu poddôstojníkov z povolania a v zálohe. 

+ Organizácia, reorganizácia, učebné osnovy a personálne zabezpečenie Vojenskej 

pechotnej školy na Lešti, zn. sp. 73 2/27.  

+ Organizácia, personálne zabezpečenie, učebné osnovy a zoznamy frekventantov 

Zbrojnej školy v Martine, zn. sp. 73 3/3 1-19. 
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- Školy vzdušných zbraní. 

+ Letecká škola Trenčianske Biskupice, odlúčenie od leteckého pluku, personálne zabezpečenie, 

zoznamy absolventov, výchova dôstojníkov letectva v zálohe, zn. sp. 73 2/4 1-18, 73 2/8 1-4.  

+ Škola leteckého dorastu, návrh organizácie a návrh na vydanie predpisu Š - V - 12,  

zn. sp. 73 2/20. 

+ Návrh zriadenia Študijného ústavu vzdušných zbraní v Trenčianskych Biskupiciach,  

zn. sp. 73 2/39.  

+ Kurzy pre špecialistov vzdušných zbraní, zn. sp. 73 3/10 1-3. 

 

- Kurzy, školenia a stáže v tuzemsku a v Nemecku. 

+ Pyrotechnický kurz pre príslušníkov civilnej protileteckej ochrany, zn. sp. 73 3/5 1-5. 

+ Taktické a výcvikové kurzy pre veliteľov nižších jednotiek pozemného vojska,  

zn. sp. 73 3/25 1-2. 

+ Vysielanie dôstojníkov a poddôstojníkov na špeciálne kurzy do Nemecka (programy kurzov, 

zoznamy účastníkov a hlásenia o priebehu a poznatkoch, zn. sp. 73 2/12 1-8, 73 3/7 1-7, 3/21,28.  

+ Žiadosti vojenských gážistov a dôstojníkov v zálohe o povolenie odborného štúdia alebo stáže 

na tuzemských a zahraničných vysokých školách a vedeckých ústavoch, zn. sp. 73 4/6 1-22.  

+ Personálna a materiálna pomoc armády v zabezpečení politického školenia HSĽS v okresoch,  

zn. sp. 73 6/4 1-3. 

Šk. č. 263, zn. sp. 73 1/1 - 73 2/27 10, 685 listov ( 1 - 685)  

Šk. č. 264, zn. sp. 73 2/27 11-73 2/41 36, 654 listov (1 - 654)  

Šk. č. 265, zn. sp. 73 3/3 - 73 8/18, 542 listov (1 - 542) 

 

323 Lyžiarsky výcvik príslušníkov poľných a zápoľných jednotiek. 

- Zriadenie, organizačné a personálne zabezpečenie lyžiarskeho výcvikového strediska pri pešom 

pluku 3 v Kremnici pre poľné a zápoľné útvary, zn. sp. 74 2/1 1-5. 

- Organizačné a personálne zabezpečenie III. armádnych lyžiarskych pretekov, zn. sp. 74 2/1 6. 

- Zriadenie lyžiarskeho oddielu pre Rýchlu divíziu, zn. sp. 74 2/2  

Šk. č. 266, zn. sp. 74 1/1 - 74 2/3, 68 listov /1 - 68) 
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324 Zabezpečovanie textilného materiálu pre potreby armády v zápolí a v poli. Účasť 

armády na zbere a využití textilných odpadkov. Zoznamy textílií židovského pôvodu 

odovzdaných vojenskej správe a smernice na ich triedenie a sústredenie. 

Šk.. 266, zn. sp. 75 1/2 - 76 3/2 5, 146 listov (69 - 214) 

 

325 Mimoriadne udalosti vo vojenských útvaroch a v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. 

- Hlásenia vojenských útvarov v zápolí o úmrtiach, úrazoch, nehodách, haváriách a 

pod. 

- Hlásenia poľných jednotiek o mimobojovom úmrtí, zranení a havárii (samovražda, 

utopenie, nesprávna manipulácia so zbraňou a pod.) 

- Hlásenie o havárii nemeckého lietadle JU-52 v chotári obce Zuberec dňa 28.III.1942, 

zn. sp. 77 2/29 1-3. 

Šk. č. 266, zn. sp. 77 2/1 2-77 4/1, 324 listov (215 - 538) 

 

326 Posádkové veliteľstvá a zabezpečovanie stavebnoubytovacích potrieb vojenských 

útvarov v zápolí a v poli. 

- Požiadavky útvarov na pridelenie ubytovacích, pracovných a skladovacích priestorov, 

opravy a stavebné úpravy objektov. 

- Žiadosti vojenských gážistov o pridelenie bytu. 

- Stanovenie podriadenosti posádkových veliteľstiev za brannej pohotovosti štátu 

vojenskej správe MNO, zn. sp. 78 5/1. 

- Mesačné situačné hlásenia posádkových veliteľstiev (ubytovanie, stravovanie, 

zásobovanie, disciplína a mimoriadne udalosti v posádke)  

- Personálne a materiálne požiadavky Posádkového veliteľstvá vo Ľvove (Lemberg),  

zn. sp. 78 5/2 1-4. 

- Zistenie a vyšetrenie nedostatkov na Posádkovom veliteľstve v Dnepropetrovsku  

zn. sp. 78 5/5. 

Šk. č. 266, zn. sp. 78 2/1 - 78 2/11, 73 listov (539 - 611) Šk. č. 267,  

zn. sp. 78 2/12 - 78 5/5, 295 listov (1 - 295) 
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327 Starostlivosť o frontových vojakov a pozostalých po vojakoch, ktorí padli na východnom 

fronte. 

- Agenda o zamestnaní vojnových invalidov a pozostalých po vojakoch padlých na 

východnom fronte v štátnej službe alebo v podnikoch dôležitých pre obranu štátu 

(žiadosti o prijatie, hlásenia okresných úradov a žandárskych staníc o rodinných a 

majetkových pomeroch, politickej spoľahlivosti a mravnej zachovalosti uchádzačov o 

zamestnanie). 

- Žiadosti pozostalých po padlých vojakoch o poskytnutie finančnej podpory. 

- Žiadosti vojakov v zálohe, ktorí sa zúčastnili poľného ťaženia o prijatie k žandárstvu, 

finančnej stráži a štátnej polícii. 

Šk. č. 267, zn. sp. 79 1/1 - 79 1/2 200, 675 listov (296 - 970) 

Šk. č. 268, zn. sp. 79 1/2 201 - 79 1/2 251, 436 listov (1 - 436) 

Šk. č. 269, zn. sp. 79 1/2 252 - 79 1/2 325, 612 listov (1 - 612) 

Šk. č. 270, zn. sp. 79 1/2 326 - 79 2/1, 701 listov (1 - 701) 

 

328 Personálna agenda Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky. 

- Uvoľňovanie vojenských osôb z jednotlivých rezortov štátnej správy a ich preraďovanie 

do rezortu obrany. 

- Aktivovanie záložných dôstojníkov a ich prijímanie do zboru dôstojníkov z povolania. 

- Žiadosti a rozhodnutia o prijatí záložných poddôstojníkov do služieb vojenskej správy. 

- Odborné skúšky rotmajstrov a ich prijímanie do zboru dôstojníkov z povolania. 

- Prijímanie a prepúšťanie civilných zamestnancov vojenskej správy. 

- Potvrdenia a oznámenia o trvalom ponechaní dôstojníkov českej národnosti v službách 

MNO SR, zn. sp. 70 2/1 14. 

Šk. č. 271, zn. sp. 79 2/1 2-79 2/85, 678 listov (1 - 678)  

Šk. č. 272, zn. sp. 79 2/86 - 79 2/185, 608 listov (1 - 608) 
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Šk. č. 273, zn. sp. 79 2/186 - 79 3/3 4, 714 listov (1 - 714)  

Šk. č. 274, zn. sp. 79 3/3 5 - 79 3/6 5, 836 listov (1 - 836)  

Šk. č. 275, zn. sp. 79 3/6 7-79 3/16 5, 129 listov (1 - 129) 

 

329 Straty Slovenskej armády v poli, 

- Úradný zoznam strát 5.1 z 22.februára 1S43, zn. sp. 80 1/1. 

- Hlásenia vojenských nemocníc v zápolí o nemocných a ranených vojakoch, ktorí boli 

odsunutí z poľa na liečenie v zápolí, zn. sp. 80 1/2 1-11. 

- Oznámenia MNO SR o padnutí vojakov na východnom fronte ich rodinným príslušníkom 

(oznámenia obsahujú dátum a miesto padnutia, dátum a miesto pochovania),  

zn. sp. 80 1/2 4,5,7,12,14. 

- Hlásenia o úmrtí letcov v boji a pri haváriách v poli a v zápolí,  

zn. sp. 80 1/2 15,142. 

- Periodické hlásenia a zoznamy Rýchlej divízie a Zaisťovacej divízie o padlých, 

zranených a nezvestných vojakoch. 

- Opatrenia na zriaďovanie a úpravu slovenských vojenských cintorínov v Generálnom 

Gubernáte a na dobytom území v ZSSR, zn. sp. 80 4/1 1-6. 

- Opatrenia na zabezpečenie prevozu telesných pozostatkov Štefana Horthyho, stáleho 

zástupcu Maďarského ríšskeho správcu cez územie Slovenska, zn. sp. 80 2/4 1,2. 

Šk. č. 275, zn. sp. 80 1/1 - 80 1/2 140, 522 listov (130 - 651)  

Šk. č. 276, zn. sp. 80 1/2 142 - 80 4/1 6, 926 listov (1 - 926) 

 

330 Zabezpečenie koženého, textilného a kovového materiálu a výstroja pre armádu v zápolí 

a v poli. 

- Požiadavky vojenskej správy na dodávky koženého materiálu a výstroja a hlásenia 

vojenských útvarov v zápolí o ich predpokladanej potrebe. 

- Objednávky kožených výrobkov a špeciálneho výstroja v Nemecku. 

- Prideľovanie koženého výstroja vojenským gážistom a civilným zamestnancom 

vojenskej správy. 
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- Zabezpečenie výroby kovových odznakov pre príslušníkov Slovenskej armády . 

- Návrh na zavedenie hodnostného označenie príslušníkov Slovenke j pracovnej služby, zn. sp. 81 7/10. 

- Zabezpečenie výroby a dodávok oceľových prilieb a poľného proviantného výstroja pre útvary v zápolí 

a v poli. 

- Zabezpečenie asanačného výstroja pre jednotky odchádzajúce do poľa. 

- Zabezpečenie materiálu na výrobu protichemických plášteniek "S" pre poľné a zápoľné útvary. 

- Pridelenie kožušín židovského pôvodu armáde a ich prevzatie (zoznamy s uvedením ceny),  

zn. sp. 81 1/5 1-8. 

Šk. č. 276, zn. sp. 81 1/2 2 - 8 1  1/2 10, 76 listov (927 - 1002)  

Šk. č. 277, zn. sp. 81 1/2 11 - 81 12/2, 588 listov (1 - 588) 

 

331 Pluk útočnej vozby, 

- Návrh zostavy osôb motorizovanej roty kanónov proti útočnej vozbe. 

- Využitie skúseností z boja proti sovietskym tankovým útokom pri výcviku nováčikov útočnej vozby. 

- Účty za adaptáciu tankov LT-40 a za ostatný materiál. 

- Žiadosť veliteľa Zaisťovacej divízie plk. pech. Pavla Kunu o pridelenie ľahkých tankov na boj s 

partizánmi, zn. sp. 82 2/5. 

Šk. č. 277, zn. sp. 82 1/1 - 82 2/4, 38 listov (599 - 636)  

Šk. č. 278, zn. sp. 82 2/5 - 82 3/2 2, 23 listov (1 - 23) 

 

332 Veterinárska služba v poli a v zápolí. 

- Odosielanie a výmena personálu veterinárskej služby v Rýchlej divízii a v Zaisťovacej divízii (mená, 

zoznamy a dátumy odchodu do poľa), zn. sp. 82 1/2 1-5,9. 

- Odosielanie veterinárskeho a podkúvačského materiálu do poľa. 

- Výcvik, prideľovanie a premiestňovanie personálu veterinárskej služby k vyšším veliteľstvám a k 

útvarom v zápolí. 
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- Zabezpečenie a prideľovanie veterinárskeho a podkúvačského materiálu, 

skladacích vyhní a kováčskych dielní útvarom v zápolí, 

- Hlásenia a výkazy o stave zásob a evidencii veterinárskeho materiálu vo 

vojenských útvaroch v zápolí, 

Šk. č. 278, zn. sp. 83 1/2 - 83 4/7, 229 listov (24 - 252) 

 

333 Zabezpečenie výroby, dovozu, skúšania a skladovania munície. 

- Korešpondencia medzi MNO SR a tuzemskými firmami o výrobe a 

dodávkach munície pre armádu. 

- Objednávky a účtovné doklady o dodávkach munície pre Slovenskú armádu z 

Nemecka. 

- Preskúšanie chemickej stability bezdymových prachov vo Vojenskom 

technickom a chemickom ústave Veľké Kostoľany. 

- Protokoly o prehliadkach munície uloženej v zbrojniciach. 

Šk. č. 278, zn. sp. 84 2/1 - 84 3/4 12, 343 listov (253 - 595)  

Šk. č. 279, zn. sp. 84 3/4 14 - 84 4/11 2, 28 listov (1 - 28) 

 

334 Výcvik zápoľných a poľných útvarov Slovenskej armády vo výcvikovom období 

1942 / 1943. 

- Návrh Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici (ďalej len VPV) na 

organizáciu jednotiek zbraní pre zabezpečenie výcviku (náhradné jednotky a 

náhradné vojskové telesá), zn. sp. 85 2/1 3. 

- Smernica VPV na výcvik a výchovu príslušníkov pozemného vojska v období 

1942 / 1943, zn. sp. 85 2/1 4. 

- Pripomienky a metodické pokyny VPV k výcviku nováčikov pozemného 

vojska, zn. sp. 85 2/1 8. 

- Organizácia a program výcviku a výchovy hodnostníkov pozemného vojska, 

zn. sp. 85 2/1 11. 

- Pripomienky a metodické pokyny VPV k výcviku družstva v útvaroch 

pozemného vojska, zn. sp. 85 2/1 15. 

- Program výcviku príslušníkov pozemného vojska na boj zblízka vydaný 

VPV, zn. sp. 85 2/1 16. 
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- Smernica VPV pre výcvik poľných plukov 1 a 2 v zázemí, zn. sp. 85 2/10 4. 

- Odborná smernica VPV pre výcvik pionierskej, spojovacej, zdravotníckej, 

veterinárskej a intendančnej služby v období 1942 / 1943, zn. sp. 85 2/14. 

- Program výcviku jazdeckých remont, zn. sp. 85 2/1 17. 

- Program výcviku motorizovaného delostrelectva, zn. sp. 85 2/3. 

- Stredisko pre výcvik vojenských psov, zn. sp. 85 2/12 1-4. 

- Smernica MNO SR o organizácii špeciálneho výcviku vojenských 

akademikov, zn. sp. 85 2/4 1-8. 

- Smernice Veliteľstva vzdušných zbraní v Trenčíne pre výcvik a výchovu 

vojskových jednotiek vzdušných zbraní v období 1942/1943, zn. sp. 85 2/13 1-2. 

- Veliteľstvo Zaisťovacej divízie - usmernenie výcviku a ústroja a smernica pre 

bojový výcvik v zime 1942/1943, zn. sp. 85 2/5, 85 2/15. 

- Smernica pre výcvik mužstva odvodného ročníka 1941 v poľných 

podmienkach po odoslaní do poľa, zn. sp. 85 2/8. 

Šk. č. 279, zn. sp. 85 2/1 - 85 2/23, 487 listov (29 - 515) 
 

335 Agenda o výbere a menovaní kultúrne-osvetových referentov ako 

predstaviteľov civilných zamestnancov vojenskej správy vo vojenských 

útvaroch a zariadeniach. 

Šk. č. 280, zn. sp. 85 1/2 - 85 1/2 3, 22 listov (1 - 22) 
 

336 Pamätný spis o úlohách brannej moci v štáte predložený nemeckou vojenskou 

misiou predsedovi vlády SR Dr. Vojtechovi Tukovi a Ministerstvu národnej 

obrany Slovenskej republiky. 

Šk. č. 280, zn. sp. 85 2/1, 15 listov (23 - 39) 
 

337 Návrhy vynálezov a technických zlepšení vojenského charakteru predložené 

civilnými osobami Ministerstvu národnej obrany SR.  

Šk. č. 230, zn. sp. 87 2/2 - 87 2/3 2, 12 listov (40 - 51) 
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338 Personálna agenda o menovaní  a odvolaní slovenských vojenských atašé v 

Berlíne, Ríme, Budapešti a v Bukurešti (generál Augustín Malár, plk. gšt. Štefan 

Jurech, pplk. pech. Alojz Androvič). Udelenie agrémentu talianskemu a 

maďarskému vojenskému atašé v Bratislave. 

Šk. č. 280, zn. sp. SS 2/2 - SS 3/2 2, 93 listov (52 - 144) 

 

339 Zbrojná služba a zbrojný materiál v zápolí a v poli. 

 Výkazy druhu a počtu zbraní, vozidiel a postrojov vo vojenských útvaroch v 

zápolí, zn. sp. 89 1/2. 

 Periodické hlásenia a výkazy Veliteľstva divíznej oblasti 1 a 2, Ústrednej 

zbrojnice, Zbrojnice 1 a 2 a Vojenského technického a chemického ústavu 

Zemianske Kostoľany o zásobách všetkých druhov zbraní, munície, výstroja, 

výzbroje a ušľachtilých kovov, zn. sp. SS 1/3 1-15, 89 7/8 1-21. 

 Požiadavky vojenských útvarov v zápolí na dodanie zbrojného materiálu. 

 Zoznam dodaného zbrojného materiálu Pracovnému zboru MNO,  

zn. sp. 89 7/2 - 7/4. 

 Personálne zabezpečenie zbrojnej služby v zápolí (školenie, prideľovanie a 

premiestňovanie personálu, zoznamy personálu v zbrojnej správe a v 

útvaroch). 

 Agenda o dodávkach zbrojného materiálu vzdušným zbraniam a útočnej 

vozbe zo zahraničia (objednávky, oznámenia o dodaní, protokoly o prevzatí, 

doklady o zaplatení, technická dokumentácia) , zn. sp. 89 3/1, 3/4 1-7, 3/5 1-5, 

3/6 - 3/8, 3/10 - 3/11 

 Odosielanie personálu a zbrojného materiálu Rýchlej divízii a Zaisťovacej 

divízii, zn. sp. 89 2/2, 3/12, 4/2, 4/9 7/6. 

Šk. č. 280, zn. sp. 89 1/1 - 89 1/11, 443 listov (145 - 588)  

Šk. č. 281, zn. sp. 89 2/2 - 89 7/8 2, 749 listov (1 - 749)  

Šk. č. 282, zn. sp. 89 7/8 3 - 8 9  7/23, 689 listov (1 - 689) 
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340 Udeľovanie vyznamenaní príslušníkom Slovenskej armády a príslušníkom spojeneckých, 

armád. 

- Zabezpečenie vyhotovenia vyznamenaní a dekrétov v tuzemských a zahraničných 

firmách, zn. sp. 90 1/2 1-23. 

- Nákresy jednotlivých druhov slovenských vyznamenaní, zn. sp. 90 1/6. 

- Zásady udeľovania a nosenia domácich a zahraničných vyznamenaní, zn. sp. 90 1/7. 

- Agenda o udeľovaní slovenských vojenských vyznamenaní príslušníkom Rýchlej 

divízie, Zaisťovacej divízie a útvarov v zápolí (návrhy, zoznamy, dekréty, potvrdenia o 

prevzatí), zn. sp. 90 2/1 9-56. 

- Udelenie vyznamenania dôstojníkom štábu Veliteľstva armády v poli v roku 1941 

(veliteľstvo Ladislav), zn. sp. 90 2/1 46. 

- Zoznamy príslušníkov Veliteľstva pozemného vojska, Veliteľstva divíznej oblasti 1 a 2 a 

im podriadených útvarov, ktorí konali službu v poli a nedostali vyznamenanie (zoznamy 

obsahujú meno, hodnosť, kmeňovú príslušnosť a údaje o službe v poli) , zn. sp. 90 2/20. 

- Udelenie nemeckých vojenských vyznamenaní príslušníkom Slovenskej armády,  

zn. sp. 90 3/1 1-76. 

- Pochvalné uznania udelené nemeckými veliteľmi slovenským poľným jednotkám,  

zn. sp. 90 4/1 - 4/5. 

- Udelenie bulharských vyznamenaní príslušníkom Slov. armády, zn. sp. 90 3/4 1,2, 90 

3/0 1-9. 

- Udelenie rumunských vyznamenaní príslušníkom Slov. armády, zn. sp. 90 3/5 1-4. 

- Udelenie slovenských vyznamenaní príslušníkom nemeckej armády, zn. sp. 90 2/1 

3,21,  90 2/3 1-42. 

- Udelenie slovenských vyznamenaní generálom a dôstojníkom nemeckej armády za 

pomoc poskytnutú Slovenskej armáde v poľnom ťažení proti ZSSR v rokoch 1941 - 

1942, zn. sp. 90 2/3 2,24. 

- Udelenie slovenských vyznamenaní príslušníkom rumunskej armády, zn. sp. 90 2/3 

25, 90 2/5 1-9. 
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- Organizačné zabezpečenie návštevy delegácie chorvátskej brannej moci v Bratislave 

a udelenie slovenských vyznamenaní jej príslušníkom, zn. sp. 90 2/16 1-5. 

- Udelenie slovenských vyznamenaní príslušníkom japonskej brannej moci, zn. sp. 90 

2/30 1-3. 

- Udelenie slovenských vyznamenaní príslušníkom talianskej brannej moci, zn. sp. 90 

2/33 1-2. 

Šk. č. 283, zn. sp. 90 1/1 - 90 2/1 28, 509 listov (1 - 509) 

Šk. č. 284, zn. sp. 90 2/1 29 - 90 2/12, 991 listov (1 - 991) 

Šk. č. 285, zn. sp. 90 2/13 - 90 6/4, 673 listov (1 - 673) 

Šk. č. 286, zn. sp. 90 2/20, 687 listov (1 - 687) 

 

341 Vojenská doprava - zabezpečenie výroby kočov, postrojov, saní a saníc pre prepravu 

nákladov a presun diel v zimnom období v zápolia v poli. 

Šk. č. 287, zn. sp. 91 2/1 - 91 4/8, 47 listov (1 - 47) 

 

342 Vojnoví zajatci. Prepustenie vojnových zajatcov z poľsko-nemeckej vojny zo Slovenska a 

ich odovzdanie nemeckým orgánom. Inštrukcia o zaobchádzaní s cudzími vojnovými 

zajatcami na území Slovenska. 

Šk. č. 287, zn. sp. 92 2/2 - 92 2/5, 8 listov (48 - 55) 

 

343 Povolávanie záloh do činnej vojenskej služby za brannej pohotovosti štátu a ich 

prepúšťanie do pomeru mimo činnú službu. 

- Hlásenia a zoznamy doplňovacích okresných veliteľstiev o dôstojníkoch a ašpirantoch 

v zálohe, ktorí vykonávajú Činnú vojenskú službu v poli alebo v zápolí (zoznamy obsahujú 

meno, hodnosť, branné číslo, kmeňovú jednotku, bydlisko), zn. sp. 93 2/1. 

- Nariadenie MNO SR o povolávaní dôstojníkov a ašpirantov v zálohe do činnej služby za 

brannej pohotovosti štátu, zn. sp. 93 2/2 1-9. 
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- Povolávanie a prepúšťanie záložných dôstojníkov a ašpirantov zdravotníckej 

služby, zn. sp. 93 2/3 1-51. 

- Povolávanie a prepúšťanie záložných dôstojníkov a ašpirantov justičnej 

služby, zn. sp. S3 2/4 1-45. 

- Povolávanie záložných dôstojníkov zo školstva do činnej služby za brannej 

pohotovosti štátu na čas potreby, zn. sp. 93 2/11. 

- Zoznam dôstojníkov v zálohe piatich najmladších odvodných ročníkov podľa 

jednotlivých doplňovacích okresných veliteľstiev (meno, hodnosť, zbraň, druh 

výcviku a branná číslo) , zn. sp. 93 3/1 23. 

- Žiadosti dôstojníkov a ašpirantov v zálohe a ich zamestnávateľov o odklad 

nástupu na mimoriadnu činnú službu za brannej pohotovosti štátu. 

Šk. č. 287, zn. sp. 93 2/1 - 93 2/14 4, 723 listov ( 56 - 778)  

Šk. č. 288, zn. sp. 93 2/15 2 - 9 3  3/10, 861 listov (1 - 861)  

Šk. č. 289, zn. sp. 93 3/10 2 - 9 3  5/2 2, 661 listov (1 - 661) 
 

344 Vojenská zdravotnícka služba v zápolí a v poli, 

- Výcvik, prideľovanie a premiestňovanie vojenského zdravotníckeho 

personálu v zápolí. Prijímanie a prepúšťanie civilného zdravotníckeho 

personálu. 

- Povolávanie lekárov a lekárnikov na vojenskú prezenčnú službu. 

- Hlásenia vojenských nemocníc, lekární a vojenského zdravotníckeho skladu 

o počte, zadelení a zmenách personálu. 

- Hlásenia vojenských nemocníc v zápolí o počte voľných postelí, stave zásob 

liekov a zdravotníckeho materiálu, požiadavky na doplnenie zásob. 

- Zabezpečovanie a prideľovanie zdravotníckeho materiálu a poľných 

zdravotníckych súprav vojenským nemocniciam a útvarom. 

- Hlásenia veliteľstiev divíznych oblastí 1 a 2 a im podriadených útvarov o 

stave zásob zdravotníckeho materiálu. 

- Hlásenia o lekárskych prehliadkach, onemocnení a liečení vojenských 

gážistov a o zmenách schopnosti výkonu služby. 
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- Návrh na zriadenie vojenského psychotechnického ústavu, zn. sp. 94 5/11. 

- Výmena a odosielanie zdravotníckeho personálu k Rýchlej divízii a Zaisťovacej divízii, 

zn. sp. 94 1/1 - 1/2. 

- Hlásenia zdravotníckej správy Rýchlej divízie a Zaisťovacej divízie o zadelení lekárov 

a o zmenách zdravotníckeho personálu, zn. sp. 94 1/10 9-10. 

- Hlásenia o činnosti zdravotníckej správy a zdravotníckych útvarov Rýchlej divízie a 

Zaisťovacej divízie, zn. sp. 94 2/3, 94 5/1. 

- Požiadavky a odosielanie zdravotníckeho materiálu Rýchlej divízii a Zaisťovacej divízii, 

zn. sp. 94 5/1, 6/4,8/5.  

Šk. č. 290, zn. sp. 94 1/1 - 94 5/1 17, 743 listov (1 - 743) 

Šk. č. 291, zn. sp. 94 6/1 18 - 94 8/1 29, 876 listov (1 - 876) 

Šk. č. 292, zn. sp. 94 8/2 - 94 9/14, 681 listov (1 - 681) 

Šk. č. 293, zn. sp. 94 9/14 2 - 94 9/57, 112 listov (1 - 112) 

 

345 Záchytné stanice, karanténne a rekreačné strediská pre transporty z poľa. 

- Zriaďovanie a aktivovanie záchytných staníc, karanténnych a rekreačných stredísk pre 

frontových vojakov prichádzajúcich z poľa, zn. sp. 94 11/3 3. 

- Smernice pre činnosť záchytných staníc, karanténnych a rekreačných stredísk, zn. sp. 

94 11/3 1,60. 

- Hlásenia záchytných staníc, karanténnych a rekreačných stredísk o činnosti a 

nedostatkoch, požiadavkách na personálne a materiálne vybavenie, príchode 

transportov z poľa a počte prevzatých osôb. 

- Menovanie veliteľov a pridelenie personálu záchytným staniciam, karanténnym a 

rekreačným strediskám. 

- Zriadenie, personálne a materiálne vybavenie zdravotníckych vlakov pre poľné 

jednotky, zn. sp. 94 12/2 1-13. 

Šk. č. 293, zn. sp. 94 11/2 - 94 12/2 12, 400 listov (113 - 512) 
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346 Informačná kancelária Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky. Zriadenie 

informačnej kancelárie a aktivovanie vojenských informátorov na doplňovacích okresných 

veliteľstvách a na posádkových veliteľstvách. 

Šk. č. 293, zn. sp. 95 1/1 - 95 1/2, 74 listov (513 - 587) 

 

347 Zabezpečenie záujmov Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky v 

poľnohospodárstve. 

- Návrh na zriadenie funkcie poľnohospodárskeho poradcu na doplňovacích okresných 

veliteľstvách podľa nemeckého vzoru. 

- Štátna hospodárska kontrola pri mlatbe na statku Vojenského žrebčína Horné 

Motešice. 

- Hospodársky lesný plán Akciovej spoločnosti v Dubnici nad Váhom (bývalé Škodové 

závody). 

Šk. č. 293, zn. sp. 96 1/1 - 96 3/2, 40 listov (588 - 627) 

 

348 Stredisko pre výcvik armádnych psov. 

- Odvody psov v oblasti mesta Bratislava. 

- Organizačné a personálne zabezpečenie výcviku armádnych psov v Nemecku. 

- Zriadenie náhradnej roty armádnych psov. 

Šk. č. 293, zn. sp. 96 6/1 - 96 6/1 6, 32 listov (628 - 659) 

 

349 Návrhy zákonov a vládnych nariadení Slovenskej republiky. (Jednotlivo sú uvedené 

zákony a nariadenia týkajúce sa armády, vojenskej služby a brannej výchovy). 

- Osnova vládneho nariadenia o vojenských radoch a vyznamenaniach, zn. sp. 97 2/1. 

- Vládny návrh zákona o protispoločenských osobách, zn. sp. 97 2/2 7. 

- Osnova zákona o odklade exekúcií proti vojenským osobám v činnej službe a ich 

rodinným príslušníkom, zn. sp. 97 2/2 15. 
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- Osnova vládneho návrhu zákona o úprave niektorých právnych pomerov súvisiacich s 

výkonom vojenskej služby, zn. sp. 97 2/2 34,38. 

- Osnova branného zákona Slovenskej republiky, zn. sp. 97 2/2 41. 

- Vládny návrh zákona o brannej výchove, zn. sp. 97 2/2 42,90. 

- Osnova nariadenia s mocou zákona o započítaní vojenskej služby v niektorých 

služobných pomeroch, zn. sp. 97 2/2 78. 

Šk. č. 293, zn. sp. 97 2/1 - 97 2/2 8, 66 listov (660 - 726) 

Šk. č. 294, zn. sp. 97 2/2 9-97 2/2 41, 562 listov (1 - 562) 

Šk. č. 295, zn. sp. 97 2/2 42 - 97 2/2 90, 594 listov (1 - 594) 

Šk. č. 296, zn. sp. 97 2/2 91 - 97 2/2 105, 484 listov (1 - 484) 

Šk. č. 297, zn. sp. 97 2/2 106 - 97 2/2 120, 326 listov (1 - 326) 

 

350 Osobné a vecné vestníky Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky v roku 1942. 

- Osobné vestníky č. 1 až 14 / 1942, zn. sp. 97 3/2 1-14. 

- Dôverné osobné vestníky č. 1 až 16 / 1942, zn. sp. 97 3/3 1 - 16. 

- Register k Osobnému vestníku MNO SR roč. III/1941, zn. sp. 97 3/9. 

- Register k Dôvernému osobnému vestníku MNO SR roč. II/1941, zn. sp. 97 3/9 2. 

- Dôverný vecný vestník č. 1 roč. IV./1942, zn. sp. 97 3/5. 

- Opravy k osobnému vestníku roč. 1939 a 1941, k dôvernému vestníku roč. 1940 a 

1941, zn. sp. 97 3/6 2. 

- Opravy k osobnému vestníku roč. 1939, 1940 a 1941, k dôvernému vestníku roč. 1940 

a k dôvernému osobnému vestníku roč. 1941 a 1942, zn. sp. 97 3/6 3. 

Šk. č. 297, zn. sp. 97 3/1 - 97 3/2 7, 323 listov (327 - 650)  

Šk. č. 298, zn. sp. 97 3/2 8-97 3/3 9, 968 listov (1 - 968)  

Šk. č. 299, zn. sp. 97 3/3 10 - 97 3/9 2, 509 listov (1 - 509) 

 

351 Rôzne rozkazy a nariadenia Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky pre útvary 

v zápolí a v poli. 
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- Nariadenie veliteľa armády generála Ferdinanda Čatloša z 21. februára 1942 o 

disciplíne a morálke príslušníkov Slovenskej armády, zn. sp. 97 4/1 1-5. 

- Materiálny rozkaz číslo 1 a 2 šéfa Vojenskej správy MNO SR pre útvary v zázemí o 

evidencii vojenského materiálu, zn. sp. 97 4/2 1,4. 

- Materiálny rozkaz Veliteľstva vzdušných zbraní pre podriadené útvary v zázemí o 

evidencii vojenského materiálu, zn. sp. 97 4/2 5,3. 

- Materiálny rozkaz číslo 3 šéfa Vojenskej správy MNO SR o príprave a odosielaní 

transportov do poľa, zn. sp. 97 4/2 9. 

- Materiálny rozkaz č. 4, 9 a 10 šéfa vojenskej správy o karanténe a rekreácii osôb, ktoré 

sa vrátili z poľa, zn. sp. 97 4/2 10, 20, 22. 

- Materiálny rozkaz č. 7 a 8 pre zložky vojenskej správy o výcviku a výchove odborného 

personálu, zn. sp. 97 4/2 17,23. 

- Materiálny rozkaz šéfa Vojenskej správy MNO SR pre útvary v poli o evidencii, 

prísune a odsune materiálu, zn. sp. 97 4/2 12,13 

- Materiálny rozkaz č. 6 šéfa Vojenskej správy MNO SR o podávaní hlásenia o taktickej 

a materiálnej situácii jednotiek v poli, zn. sp. 97 4/2 14. 

- Pochodové rozkazy veliteľa delostreleckého pluku 31 plk. del. Q. Dotzauera zo 6., 9. a 

10. septembra 1942, zn. sp. 97 4/6 1-3. 

- Zborník trvalo platných nariadení MNO SR (názov nariadenia, jednacie číslo a dátum 

vydania) , zn. sp. 97 4/4. 

Šk. č. 299, zn. sp. 97 4/1 - 97 4/2, 68 listov (510 - 577)  

Šk. č. 300, zn. sp. 97 4/2 2-97 4/7, 490 listov (1 - 490) 

 

352 Vojenský zemepisný ústav - návrh poľných prác ústavu v roku 1942 a zoznamy máp, 

ktoré vrátili poľné jednotky. 

Šk. č. 300, zn. sp. 98 2/2 - 98 5/2 6, 17 listov (491 - 507) 
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353 Vojenská železničná služba. Stanovisko MNO SR k plánu elektrifikácie železníc na 

Slovensku. Program kurzu pre záložných dôstojníkov vojenskej železničnej služby. 

Požiadavky MNO SR na výstavbu a údržbu vojenských železničných vlečiek a vojensky 

významných lanoviek. 

Šk. č. 300, zn. sp. 99 1/1 - 99 13/2, 68 listov (508 - 575) 

 

354 Učtáreň Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Doklady o vyúčtovaní peňažných 

náležitostí vojakom z povolania a civilným zamestnancom vojenskej správy. Doklady o 

vyúčtovaní pohľadávok vojenskej správy voči vojenským osobám a civilným 

organizáciám. Doklady o pridelení finančných prostriedkov vojenským útvarom a o ich 

vyúčtovaní. Doklady o zaplatení realizovaných objednávok, ktoré vojenská správa 

zadala tuzemským a zahraničným firmám. (Spisy nemajú zlomkovú značku spisovne 

MNO) 

Šk. č. 301, 305 listov ( 1 - 305 ) 

 

355 Rôzne nariadenia a informácie Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky. 

Prehľad útvarov a zložiek Vojenskej správy MNO SR. Druhy vojenského výcviku a 

smernice na ich zaznamenávanie do kmeňových a evidenčných dokladov. Správa o 

návšteve nemeckého inšpektora generála Schwarzneckera na doplňovacích okresných 

veliteľstvách na Slovensku. 

Šk. č. 301/1, 71 listov ( 1 - 71 ) 

 

356 Veliteľstvo pozemného vojska a podriadené útvary. Hlásenie o zložení peších plukov 1 

až 6 podľa práporov a rôt. Výcvik jazdeckých a pionierskych čiat peších plukov. Zrušenie 

jazdeckých čiat v peších plukoch. Nariadenie o precvičení obsluhy v delostreleckých 

plukoch 1 , 2  a  12. Nariadenie o postavení pohotovostných oddielov pri posádkových 

veliteľstvách. 

Šk. č. 301/1,  19 listov ( 72 - 90 ) 
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357 Veliteľstvo vzdušných zbraní a podriadene útvary. Zriadenie 

leteckého parku a jeho organizačná štruktúra. Pokyny pre službu u vzdušných 

zbraní v poli. Zriadenie, organizačná štruktúra a úlohy Študijného ústavu 

vzdušných zbraní. 

Šk. č. 301/1,  28 listov ( 91 - 118 ) 
 

358 Pracovný zbor Ministerstva národnej obrany - veliteľská právomoc a pôsobnosť 

pracovného zboru. 

Šk. č. 301/1, 6 listov ( 119 - 124 ) 
 

359 Vojenské školy. Vyradenie absolventov Vysokej vojennej školy v Bratislave 

14. februára 1942. Zriadenie a organizácia Štátnej slovenskej vojenskej reálky 

v Banskej Bystrici. Organizácia a reorganizácia Vojenskej pechotnej školy na 

Lešti. 

Šk. č. 301/1, 30 listov ( 125 - 154 ) 
 

360 Zoznamy židovských domov v Bratislave a v posádkach mimo Bratislavy, ktoré 

vojenská správa požaduje prideliť na vojenské účely (úrady a ubytovanie 

vojakov z povolania). 

Šk. č. 301/1, 46 listov ( 155 - 200 ) 
 

361 Rôzne nezaradené spisy MNO SR a vojenských útvarov v zápolí (väčšinou neúplné 

a duplikátne). 

Šk. č. 301/1,  169 listov ( 201 - 369 ) 
 

362 Poľné jednotky Slovenskej armády. Odosielanie osôb a špeciálnych jednotiek do 

poľa (strážne jednotky, asanačné hliadky). Postavenie a odoslanie 

pohotovostného oddielu k Rýchlej divízii. Postavenie a odoslanie pracovných 

rôt Pracovného zboru MN0 na stavbu mohyle v Mariupole. Výkaz počtu osôb, 

ktoré odišli do poľa z peších plukov 1 až 6. Príspevky do materiálnych rozkazov 

pre poľné jednotky. 

Šk. č. 301/1,  59 listov ( 370 - 428 ) 
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363 Slovenské vzdušná zbrane v poľnom ťažení proti ZSSR v roku 1941. Spracoval pplk. gšt. 

Emil Novotný na rozkaz ministra národnej obrany za účelom knižného publikovania. V 

prílohe sa nachádza 9 kusov oleátov z priebehu ťaženia. 

Šk. č. 301/1,  195 listov / 429 - 623 / 
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Menný register k I. a II.  časti Inventára 
 
A 
Aberle František  I/133, II/49, 124 
Adamica Anton  II/122 
Albrecht Jozef   I/147, II/49 
Alt Jozef   I/21 
Ambruš Ján   I/86, 140 
Andel Tibor   II/9 
Androvič Alojz   I/16, 137, 180 
Aschenbrenner Rudolf  II/48 
 
B 
Back Hans Ulrich   II/87, 106, 136 
Badík Ernest    II/123 
Bálint Ladislav    I/71,72 
Ballarín Augustín   II/49 
Ballay Alojz    I/154, II/40, 44, 67, 122 
Bardoň Anton    I/27, 33, 84 
Bartoň Karol    I/133 
Bednár C.    II/45 
Benedik Jozef    I/27,147 
Berger Gottlob    II/136 
Bernasovský Vladimír   I/70 
Beskid Elemír    I/42, 104 
Biščo Michal    I/61 
Bodický Ladislav   II/87,89,98,108,121 
Bodický Vladimír   II/89 
Bojarský Vladimír   I/72 
Brener Ladislav   II/88 
Brezány Koloman   I/68,94, 170, II/48,122, 125 
Budaváry Eugen   I/11 
Budinský Eugen   I/167 
Burian Karol    I/133 
Buzalka Michal   I/125 
 
C 
Cachovan Ivan   II/46  
Ciprich Anton    II/40  
Cramer Filip    II/49, 124 
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Č 
Čáni Štefan    I/31, 147, II/47 
Čakaný Štefan   II/40 
Čatloš Dušan    II/40 
Čatloš Ferdinand   I/11, 125, 153, 187, II/18, 32, 76, 100, 143 
Čepec Štefan    II/28 
Černek Ján    I/158, II/82,87 
Čillík Jozef    I/38,78 
Čunderlík Alexander   I/74,84,168, II/48,66,125 
 
D 
Danielovič Vojtech   I/169 
Darvaš Štefan    I/71 
Dilong Alfonz    II/66 
Dobrôtka Jozef   I/31 
Donecký Viktor   I/70 
Dostál Jozef    I/133 
Dotzauer Qido    I/147, 170, 187, II/46, 48, 124 
Dúbravec    Benedikt I/2, 84, II/66 
Dualský Tibor    I/33 
Dudinský Eugen   II/60 
 
Ď 
Ďumbala Ondrej   II/45,67 
Ďurana Justín    II/49, 54, 148, II/46, 89 
Ďurčansky Anton   I/56 
F 
Fajnor Ivan    I/63,103  
Ferjenčík Mikuláš   I/68  
Fischer, nem. plk.   I/38,40  
Fleschko Július   II/28 
 
G 
Galbavý Rudolf   I/47,48 
Gavalovič Anton   I/34 
Gavalovič Arnošt   I/13,62 
Gavaloviô  Juraj    I/71 
Glasner Karol    II/47 
Golian Ján    I/137, 154, 168, 170, II/44, 77, 108 
Gonda Ján     II/8 
Guljanič Mikuláš     I/48, 148, 155 
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H 
Hajdu Tibor    II/123 
Hájek Anton    I/133 
Hamrle Jozef    I/133 
Hanzel Ladislav   I/140 
Hasenberg Karol   I/28, II/49 
Haššík Štefan    II/78, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 92, 102, 111, 116, 123, 130 
Heidler Karol    I/147, II/40, 46, 47, 67, 121 
Hinterbuchner Juraj   I/50  
Hisem Ladislav   II/47  
Hitler Adolf    I/82,87,160, II/67  
Hoffle Herman   II/91, 115, 123, 136  
Horák Vladimír   I/133  
Horský Štefan    I/137, II/49,123,124,  
Horváth P.    I/104  
Hrabec Karol    I/167  
Hrabek J.    II/44  
Hreblay Ondrej   II/67,121  
Hrubiško Štefan   I/lý, 68  
Huber Viliam    II/48  
Kubicky Alfréd    II/136  
Husák Fridrich    I/36  
Husár Jozef    I/147, 168, II/45 
 
I 
Imro Ján    II/44, 49, 99, 121, 122, 124 
 
J 
Jakubec Ľudovít   II/46  
Jamriška Dušan   I/137  
Janček Kornel    I/48  
Jančo Jozef    I/60  
Janeček Eugen   I/168  
Jesenský František   II/49  
Juhás Ján    II/15 
Jurech Štefan    I/17, 84, 137, 147, 168, 169, 170, 180   

  II/44, 46, 48, 66, 76, 120, 125 
 
K 
Kačka Vladimír    I/48 
Kallo Ján    I/30,35 
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K 
Kanák Viliam    I/1,147,169, II/121 
Keiper Wilhelm   II/18 
Keitel Wilhelm   I/153 
Kišš Dezider    I/136, II/121 
Klement Otto    I/133, II/66 
Klučik František   II/45 
Kmety Vojtech   II/28 
Kmicikievič Jaroslav   I/69,147, II/45, 67, 99, 122 
Knischourek Oskar   II/48, 124 
Kočmerževský Vladimír  I/50, 59 
Kolembus Jozef   I/51 
Kolener Emil    I/27 
Kollár Rudolf    I/51 
Kováč Daniel    I/147, 169, II/48 
Kováč František-Beňo  I/47, 48 
Kováč Vojtech   II/87 
Kováčik Andrej   I/61 
Kováčovič Ján   II/67 
Kraiczer Štefan   I/70 
Krakovský František   I/58, 137, II/45, 66, 122 
Králik Alojz    I/168, II/45, 46 
Králik Jozef    II/88 
Krásna Albín    I/147 
Kraus Viliam    I/72 
Krenčej Ján    I/168 
Krivoš Emil    I/167 
KrnáČ Ján    I/25, 26, 168, II/66, 121 
Krokanec Emil    I/31 
Kromer Augustín   I/155, II/44 
Krpelec Ján    I/55 
Kručka Jozef    II/121 
Kubala Otomar   II/116, 122 
Kubíček Karol    I/167, II/49 
Kubiš Imrich    I/54 
Kukorelli tudovít   I/56,88 
Kuľa Ján    I/70 
Kuna Pavol     I/169,177, II/44, 45, 46, 67, 108 
Kuťka Ján    II/28 
Kvapilík Oldřich   I/133 
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L 
Lavotha Ladislav   I/168, II/67 
Lednický Anton   II/44 
Lehocký Jozef   I/84 
Lendvay Elemír   I/137, II/45 
Lengyel Árpád   II/28 
Lifka Eduard    I/59, II/48, 66, 124 
Lichner Viliam    I/137, 147 
Lipták Mikuláš   I/34, II/46 
Lisický Mikuláš   I/55, 70, 80, 154 
Lokšík Michal    I/82, 105, II/66 
Ludin Hans Elard   I/103 
 
M 
Majerčík Štefan I/30, 68 
Makoň Henrich   I/35, 78, II/48, 124 
Malár Augustín   I/24, 84, 169, 180, II/53, 81, 114, 125, 131 
Malár Ján I/33,   II/45, 122 
Manica Branislav   I/146, II/48 
Mareček Otto    I/170 
Marek J.    II/47 
Marko Jozef    I/147 
Markus Mikuláš   I/137, 147, II/44, 67 
Martynovič Peter   II/48 
Melnikov Jozef   I/70 
Melzer Anton    I/155 
Mezek Anton    II/49 
Mihal Antonín    I/81 
Michalec Jozef   I/61 
Mikitinský Dinitrij   I/70 
Milodanovič Vsevolod  II/123 
Morávek Július   I/105 
Morvic Ján    I/137, II/99, 121 
Mráz Pavol    I/71, 91 
Murgaš Štefan   II/67 
 
N 
Nemček Miroslav   II/64  
Nemeš  Ladislav   I/90  
Nosčák Ján    I/84, II/40, 45, 125  
Nosko Július     II/67, 87, 108 
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N 
Noskovič Rudolf   I/28,59, II/122  
Novotný Emil    I/16, 169, 190, II/67 
 
O 
Ohlen,nem.plk.   II/124  
Olbrich Herbert   I/88  
Ondrejko Daniel   I/70 
 
P 
Páleníček Jozef   I/54, 55, II/45 
Palkovič Martin   I/33, II/122 
Parčan Jozef    II/67 
Paschma Arnold   II/48 
Paškan Ján    I/69, 70 
Pažický Jozef    I/51 
Pecháček Ernest   I/42 
Peknik Karol    I/137, 167, 168, II/44, 67, 121 
Perko Emil    I/5, II/87, 108 
Pilfousek Rudolf   I/75, 84, 169, II/76 
Plakinger Ján    II/89 
Plánovský Pavol   I/169 
Ploskuňák František   I/31 
Pohronec Štefan   I/40 
Polk Elemér    II/125 
Polóni Karol    I/27, 147, II/49, 124 
Požeský Ladislav   I/83 
Prát Emil    I/63, 133, II/49 
Prokscha Maximilián   II/49, 124 
Pulanich Anton   I/26, 84, 165, 168, II/36, 40, 44, 122, 143 
Pulkrábek Ján    II/40 
 
R 
Rašla Anton    I/139, II/8, 89  
Renker František   I/70  
Renvers František   II/125  
Róža Ján    I/48 
 
S 
Sak Alexander    I/80  
Sedlický Jozef    II/44, 122  
Sekuris Samuel    I/30, II/89  
Schill Adolf     II/124 
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Schiel František   II/49 
Schmidt Vladimír   I/35, 78, II/48 
Schneider Róbert   I/33, 168, II/46 
Schnek Eduard   II/66 
Scholtz E.    II/44 
Schultheis Ľudovít   I/72 
Schumichrast Mikuláš  II/28 
Schwarrz Štefan   II/125 
Schwarznecker, nem. gen.  I/188 
Schwartz Štefan   I/59 
Skala Karol    II/49, 124 
Skřepek František   I/133, 137, 147, II/28 
Slávkovský František   II/49, 108, 124 
Smutný Július   I/47, 56, 84, 104, II/67 
Sojček Karol    I/48, 59, 137, 154, II/45 
Srníček Vojtech   I/35 
Stanek Ján    II/67 
Stankovič Ondrej   I/25 
Steiner Ján    I/70 
Stenzinger Ján   I/1,57 
Stitzinger, nem. plk.   II/18 
Stojan František   I/137, 147, 169, II/40, 46, 125 
Strapák Martin   I/58, 59, II/45 
Strelka Vojtech   II/49 
Suroviak Štefan   I/9 
Surový Július     I/137, 168 
Svíček Vojtech   I/35 
Sýkora Bohumír    I/60 
Synák Ján     I/55 
Sznaczký Anton   I/140 
 
Š 
Šárka Karol     I/133 
Širica Michal     I/137, 146, II/40, 46, 87, 121 
Škodáček Pavol    I/81 
Šmarda Rajmund    I/133 
Šmíd J.      II/45 
Šmigovský Ján   I/44, II/40 
Šlachta Vladimír    II/49 
Šplháček Jozef    I/60 
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Šteck Eugen    I/80  
Štukovský Rudolf   II/49  
Šupák Víťazoslav I/28 
 
T 
Talský Viliam    I/168, II/44, 67, 121 
Tarábek Justín   I/63 
Tatarko Štefan   I/16, 137, 168, II/44, 66, 121, 123, 131 
Tesárek Rudolf   I/58,60 
Thun-Hohenstein   II/105 
Tielesch Ján    I/170 
Tiso Jozef    I/85, II/76 
Tiso Štefan    II/91 
Tlach Jozef     I/133, II/87 
Topoľský Pavol   I/59 
Tóth Jozef     II/121 
Trebichavský Ivan   I/137, II/47 
Trnka Július      II/40 
Trusík Pavol    I/69, 91 
Tuka Vojtech    I/103, 179 
Turanec Jozef   I/24, 82, 84, 147, 168, II/44, 66, 97, 101 
Turzák Martin   I/7 
 
U 
Unzeitig Leopold   I/49, 50 
Urban František   I/133 
 
V 
Václav Imrich    II/48 
Vaník Michal    I/78 
Varga Jozef     I/81 
Vesel Milan    II/108 
Vesel Miloš      I/147 
Vesel Mirko    II/47, 121 
Veselý Ján    I/137,167, II/45, 46, 90 
Vick Anton    I/76, II/46 
Viest Rudolf    I/85, 86, 133, 140 
Vig Ján    II/89 
Viktor Franz    II/49 
Višňovský Vojtech   II/67 
Voda Juraj    I/13,62, II/49 
Vogel Jozef    II/46 
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Vojtáš Zoltán    I/72 
 
W 
Wech, nem. generál   I/18  
Weiser Richard   I/69, II/49  
Wendel, nem. plk.   I/93  
Werner Fridrich   II/48  
Wirth Fridrich    II/67 
 
Z 
Záborský Július    I/28 
Zadžora Jozef    I/50 
Zajíc František   I/133 
Zapletal G.     II/47 
Závodný Štefan   I/78, 170 
Zverin Ondrej    I/137, 147, 167, II/44, 45, 121 
 
Ž 
Žingor Viliam    II/87 
 
Poznámka: 

- číslo I/1 až 190 znamená prvú časť inventára a príslušnú stranu na ktorej 
sa dané meno nachádza 

- číslo II/l až 143 znamená druhú časť inventára a príslušnú stranu, na ktorej 
sa dané meno nachádza. 
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