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Ű y o d . 

Po uchopení moci Hitlerom v Nemecku, zaőínajú sa podstat

ne silnejšie aktivizovať rôzne nemecké organizáoie a spolky, 

a to aj mimo vlastného územia Nemeoka, a to predovšetkým medzi 

Nemcami v susedných štátoch, najmä na území Československej 

republiky. 

Nemci zvyšovali svoju politickú aktivitu nie v politických 
spolkoch, ale maskovali ju kepienkom v rôznych legálne povo
lených dobročinných spolkoch a organizáciách. Ich aktivita 
sa prejavuje najmä v oblasti politickej, športo-brannej a kul
túrne sociálne j . Možno povedať, že v týchto organizáciách boli 
Nemci ideologicky spracovávaní a získavaní pre ciele nemecké
ho revanšizmu a k politike, ktorá neskoršie viedla k Mníchovu. 
Podobne i nemeckí priemyselní robotníci a zamestnanci v obcho
de a živnostiach na území Československej republiky sa grupo
vali v svojich vlastných odborových organizáciách. Do roku 
1938 existovali na území ÖSR dve samostatné odborové organizá
cie Nemcov, a toi Deutsche Arbeitsgewerkschaft /DAG/ so sídlom 
v Jablonci n/Nisou a Deutsche Handels und Industrie Angestel-
tenverband /DHV/ so sídlom v Ohebe. Týmto dvom ústrediam pod
liehali aj všetky odborové organizácie Nemoov na území Sloven
ska. 

Po mníchovskom diktáte, ktorým bolo Československo oklieš
tené o pohraničné územia a na ktorých.sa nachádzali aj ústre
dia menovaných odborových organizácií, zaSali si Nemci na Slo
venska zria&ovať pre pozostalé odborové organizácie DAG a DHV 
nové vedenie. 
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7 roku 1959 dochádza k vytvorenia jednotnej organizácie 

Nemcov na Slovenska pod názvom Deatsche Gewerkschaft so síd

lom v Bratislave. Deatsche Gewerkschaft vznikol na základe 

rozhodnutia Krajinského úradu zo dňa 17. februára 1939 Sís. 

23.228-8/1939. 

Deatsche Gewerkschaft bola dobrovoľnou, organizáciou, 
v ktorej sa však snažili organizačne podchytiť všetkých Nem
cov na Slovensku. Napriek všetkým snahám nepodarilo sa Nem
com na Slovensku organizačne podchytiť robotníkov nemeokej 
národnosti, z ktorýoh prevažná časť zostala mimo tejto odbo
rovej organizácie. K 1.1. 1939 počítala táto Deutsche Gewerk
schaft iba 2.^29 členov, ktorý počet sa do konoa roka iba 
nepatrne zvýšil. Úlohou Deutsche Gewerkschaftu bolo organi
začne podchytiť po linke odborovej všetkých Nemcov na Sloven
sku zamestnaných ako v priemysle, tak aj príslušníkov inýoh 
povolaní a hájiť ioh hospodárske, kultúrne a sociálne zále
žitosti na odborárskom základe. Prostriedky, ktorými sa mal 
dosiahnuť tento cieľ boli v stanovách DG vymedzené v 15-tich 
bodoch. 

Pinanőné prostriedky pre svoju činnosť získavali Deutsche 
Gewerkschaft predovšetkým z pravidelných, ako i mimoriadnych 
príspevkov členstva. Členom DeutscheGewerkschaftu sa mohol 
stať každý príslušník nemeckej národnosti na Slovensku po 
dosiahnutí lk roku. 

Organizačné členenie Deutsche Gewerkschaftu bolo nasledov
né» 

1. Krajinská odborová organizácia 
2. Okresné odborové organizácie 
2. Miestne odborové organizáoie 
*+. Platobné miesta 

Orgánmi Deutsche Gewerkschaftu bolij 

1. valné zhromaždenie 
2. predseda sväzu 

2. krajinské vedenie 
**. dozorný výbor 

6. krajinské zastupiteľstvo. 
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Deutsohe Gewerkschaft vznikol 1. I. 1939 a zanikol 16. 71. 

19^2, kedy jeho odborové iílohy preberá novozriadená organizá

cia Nemcov na Slovensku Arbeitsfront der 7olksdeatschen /Ad7/. 
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AdV. 

Nakoľko dobrovoľné organizovanie príslušníkov nemeckej 
národnosti v organizácii Deutsche Gewerkschaft v období tzv. 
Slovenského štátu už nevyhovovalo politickým záujmom Nemcov, 
bolo nutné vytvoriť organizáciu, ktorá by plne vyhovovala 
týmto záujmom a cieľom. 

Tak 16. júna 19^2 dochádza k založeniu organizácie Arbeit

sfront der Volksdeutschen - AdV - na Slovenska. 

Podľa smerníc tejto organizácie všetci pracujúci alebo 
dôchodok poberajúci príslušníci nemeckej národnosti boli po
vinní organizovať sa v tejto organizácii. AdV bol rozčlenený 
na zdraženia podľa povolaní, resp. zamestnaní svojich Slenov. 
Ústrednú správa nad AdV, ako aj zastupovanie jeho 51enov vy
konávalo Ústredie pre národné hospodárstvo - Hauptamt für 
Volkswirschaft - ktoré sa zriadilo ako samostatná právnická 
osoba pri Deutsche Partei. 

Na 5ele Ústredia stál predstaviteľ Nemcov na Slovensku 
ing. Franz Karmasin, ktorý na obstarávanie vecí Ústredia meno
val stáleho zástupou. 

Cieľom Ústredia bolo okrem zastupovania sociálnych a hos
podárskych záujmov Nemcov na Slovensku aj zastupovanie kultúr
nych záležitostí. 

Úlohou AdV bolo predovšetkým» 

1. Vyohovávať svojich Slenov k národnému socializmu. 

2. Starať sa o őlenov po stránke pracovného a sociálneho 
práva. 

5. Prehlbovať odborné znalosti. 

U. Sprostredkovať pracovné miesta. 

5. Chrániť sociálne a mzdové záujmy Slenov. 

6. Zriadiť a spravovať podporné zariadenia pre őlenov. 
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Na őele Arbeitsfrontu bol predseda, ktorý vymenúval a od

volával hlavných vedúcich oddelení. 

Űzemné rozčlenenie AdV bolo nasledovnej 

1. Krajinská správa 
2. Oblastné správy 
5. Miestne správy. 

Jemu zodpovedalo i organizačné členenie. 

Spisové materiály Deutsche Gewerkschaftu a Arbeitsfrontu 
boli privezenč do Štátneho slovenského ústredného archívu 
v neusporiadanom stave, vzájomne pomiešané. Pomocné knihy sa 
k materiálom nezachovali. Zo zachovaného uloženia materiálov 
DG a AdV dá sa predpokladať, že mnohé spisy zrušeného Deutsche 
Gŕewerksohaftu slúžili ich právnemu nástupcovi AdV ako priora 
a preto sme ich i spoločne spracovali. 

Spisový materiál Deutsche Gewerkechaftu a Arbeitsfrontu 
bol manipulovaný systémom numericko-chronologickym, bez ohladu 
na jednotlivé oddelenia, alebo tematické skupiny. Po roztrie
dení spisových materiálov DG a AdV sme sa rozhodli usporiadať 
materiál do jednotlivých tematických skupín. Z celkového počtu 
materiálu 293 krabíc, vlastného spisového materiálu je 159, 
kým ľ>k krabíc obsahuje členské legitimácie DG, AdV, ako i 
členské prihlášky. 

Za jednu inventárnu jednotku sme volili jednu tematickú 
skupinu. 

Do Štátneho slovenského ústredného archívu bol fond pre-
disponovaný z Ministerstva vnútra. K materiálom sme mohli 
vyhotoviť len inventárny zoznam, pretože časť týchto materiá
lov sa nachádza ešte na Ministerstve vnútra. 

Uvedený materiál obsahuje predovšetkým dokumenty k orga
nizácii Uemoov na Slovensku, sociálnym.a pracovným otázkam 
Nemcov na Slovensku, k mzdovým pomerom, pracovnému nasadeniu 
mužov, žien i mládeže do priemyslu. 
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Dale;J materiál.dokumentujúci zasahovanie Nemcov do rôznych 
otázok.politiokého, kultúrneho a hospodárskeho života na Slo
vensku, ako i podklady pre rôzne štatistické účely. 

őasové rozpätie materiálov DG a AdV.^e z rokov 1928 -
19^5. časť písomností, ako priora z DAG, sa zachovali od 
roku 1935,a to iba zlomkovite. 

Vzhľadom na politická dôležitosť týchto materiálov, fondy 
neboli skartované. 

Inventárny zoznam vypracovali ss. františek Bielik a Se

bastian La bo. 
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Inv. öas. Krab. 

öis. Regest rozp. čís. 

1. Stanovy a organizačné poriadky 1939-19^3 
DG a AdV; 
Podkladové materiály k stanovám 
a organizačným poriadkom DG a 
AdV; 
Podklady k zákona o Ústredí pre 
národné hospodárstvo. 

2. Zprávy o činnosti DG z rokov 1939-19M3 3-5 
1939-191+0 j 
Prehľady o pohybe členstva DG 
z rokov 19^0-19¼. 

3. Zprávy o činnosti AdV z rokov 19^2-19^+ 6-9 
19^2-19^, mesačné, týždenné 
neúplné{ 
Obežníky AdV. 

h. Zápisnice zo schôdzí miestnych 19^0-19^2 10 
a oblastných skapin AdV. 

5. Korešpondencia členov, ŕankoioná- 19^0-19^5 11-2^ 
rov miestnych a oblastných správ 
AdV s krajinskou správoa AdV 
v Bratislave, v záležitostiach 
organizačného ráz a s prililas ova
nie a odhlasovanie'členov v jed
notlivých správach, platenie 
členských príspevkov, urgencie 
nezaplatených príspevkov, hláse
nia o stave členstva, kontrola ' 
legitimácií a členských knižiek} 
Zasielanie dotazníkov, personálne 
záležitosti členov AdV ako zmeny 
v členskej kartotéke, neúplné 
zoznamy členstva; 

Zoznamy príslušníkov nemeckej ná
rodnosti neprihlásenýoh v AdV, 
hlásenia Ústrediu AdV o prihláse
ných členoch, korešpondencia 
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5. medzi fonkoionármi AdV V bežných orga
nizačných záležitostiach, 
korešpondencia Krajskej správy AdV 
s oblastným a miestnymi správami. 

6. Korešpondencia závodov, podnikov 1939-19M5 25-38 
akciových spoločností s Ústredím AdV 
v Bratislave v organizačných záleži
tostiach, prihlasovanie a odhlasova
nie členov, hlásenie o počte zamest
naných nemeckých príslušníkov, vy
žiadania platobných dotazníkov pre 
platenie Slenských príspevkov, urgen
cie príspevkov zamestnancov a robot
níkov nemeckej národnosti, potvrdenia 
prijatých príspevkov, menovanie zá
vodných rád, výborov, prihlášky čle
nov, menovanie do funkcií V jednot
livých podnikoch, závodoch} 
Korešpondencia Ústredia v Bratislave 
spätne so závodmi, podnikmi atd. 
v organizačných záležitostiach Člen
stva DG a AdVj 

Opatrenia pre bezpečnosť práce, 
pracovné podmienky a pod., zasielanie 
účtovacích listín za jednotlivé mesia
ce. 

7. Zprávy tlačových agentdrj STK, DP 1938-1945 t»l-Mf 
v nemeckej reči, novinové výstrižky 
z rôznych nemeckých a iných zahra
ničných časopisov; 

Letáky príležitostne, volebné plagá
ty, propagandistické články z oblasti 
každodenného života. 

8. Jednotlivé čísla nemeckých časopisov: 19^3-1944 45-J+6 
Deutsche Wärktätige, Wirsohafts und 
Sozialberichts. 

9. Albumy fotografií nacistických pohla- 19*+0-19M* <+7-i+9 
varov na Slovensku? 
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9. Fotografie zobrazujúce slávnosti bra
tislavských Nemoov /1. máj/, ako i 
z jubilejných slávností ; 
Fotografie zo života a práce poľno
hospodárov /Kemcov/ na východnom Slo
venska; 
Fotografie vodcu nemeckej skupiny 
na Slovensku ing. Franza Karmasina. 

10. Záležitosti školská a osvetové, ná- 19*+2-19Mf 50 
rodne-osvôtová činnosť v rámci AdV -
prednášky, divadlá a pod. 

11. Záležitosti robotníckeho poistenia, 1939-19½ 51-58 
dohoda o nemooenskom poistení medzi 
slovenskou a ríšskou poisťovňou 1939, 
záležitosti penzijného poistenia ro
botníkov, penzijné štatúty? 

Návrhy"na sociálne zlepšenie robot-
níotva, rozhodöie súdy pri sociálnom 
poistení? 
Korešpondencia ölenov DG a AdV 
s Ústredím v Bratislave v otázkach 
pracovných a sociálneho poistenia 
/informácie Slenov, odpovede atä./. 

12. Vyhlášky o úprave mzdových a praoov- 1939-19½ 59-86 
ných podmienkach robotníctva v sta
vebníctve, v chemických závodoch, 
v rôznych ŕemeslách, pekárne, mlyny, 
obuvníetvo; maliari, natierači t 
Mzdové sadzby a predpisy, úprave 
miezd baníckeho robotníctva, poľno
hospodárskeho a lesného robotníctva, 
obežníky a vyhlášky o úprave mzdo
vých a pracovných podmienkachv pod
nikoch a závodoch; v elektrárňach, 
pivovaroch, textilní robotníci, 
mestskí zamestnanci, pracovné a mzdo
vé vyhlášky pre robotníctvo v prie
mysle ; 

Záležitosti štátnych zamestnancov 
na železnici» úprava služobných príj
mov; služobné príplatky, pracovný 
Sas; 
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12. Kolektívne pracovné zmluvy medzi 
vedením jednotlivých bratislavských 
podnikov a závodov z jednej strany 
a medzi robotníctvom v zastúpení 
funkcionármi Dff a AdV zo strany'dru
hej o úprave mždovýoh podmienok, 
pracovnom 8ase, bezpečnostných opatr 
reniach; 
Uhoľné bane v Handlovej, nájomné 
a kolektívne zmluvy medzi úradníc-
tvom handlovakýoh baní a akciovou 
spoločnosťou; 
Vyhlášky AdV k otázkam mzdovým, pra
covného őasu, dovoleniek a pracovným 
pomerom Vôbec v rámci jednotlivých 
podnikov; 
Mzdové výkazy zamestnancov handlov-
ských baní, ako i výkazy ťažby uhlia. 

13. Pracovné zmluvy s poľnohospodárskymi 19^1-19^5 87-88 
robotníkmi zo Slovenska; 
Návrhy na kolektívne zmluvy; 
Mimoriadna /jednorázová výpomoc/ pre 
sezónne poľnohospodárske robotníctvo; 
Mzdové otázky poľnohospodárskych ro
botníkov. 

1**. Výchova učňovského dorastu; prihlás- 19^1-19^5 89-97 
ky, nábor do učňovských domovov;' 
Usni u jednotlivých podnikateľov, 
pracovná prax, pracovné nasadenie 
mládeže do závodov doma i v Ríši; 
Sprostredkovanie pracovných miest 
pre mládež prostredníctvom Ústredia 
AdV. 

Pracovné súťaženie mládeže, zprávy 
o činnosti, otázky mzdové, detské 
prídavky, korešpondencia mládežníc
kych domovov v Nem. Právne, Kežmar
ku, Kremnici s Ústredím AdV. 

15. Pracovné nasadenie žien v bratislav- 19^5-19M* 98-100 
ských závodoch a podnikoch, 
korešpondencia Ústredia AdV so zá
vodmi v otázkach pracovných podmie
nok; 



- 11 -

15. Inštrukcie a Skolenia AdV pre žen
ská prácu. 

16. Korešpondencia Ústredia AdV v zá- 19^1-19M* 101 
ležitostiach vdov po nemeokých vo
jakoch, otázky zamestnania, podpôr 
atä. 

17. Sprostredkovanie pracovných miest 19^0-19M* 102-109 
v podnikoch a závodoch pre prísluš
níkov nemeckej národnosti; 
Pracovné nasadenie mužských pracov
ných síl doma, i v Ríši; 
Korešpondencia Ústredia'AdV v prí
slušných záležitostiach; informá
cie o pracovné možnosti, organizaö-
nó zabezpečenie pracovného nasade
nia; 

Starostlivosť o rodinných prísluš
níkov, otáiüky dovoleniek, sťažnosti, 
informácie, potreba pracovných síl, 
slovenskí robotníci na práoaoh 
y Nemecku, pracovné podmienky, odme
ňovanie. 110 

18. Rozličné akcie a podujatia kultúr- 19^1-19M* 111 
neho a spoloženského rázu v rámci 
organizácie KdP /Kraft durch Freude/. 

19. Zoznamy členov D& a AdV, nedplné 19*»0-19Mt 112-116 
štatistiky členstva DQ s AdV so 
zvláštnym zreteľom na povolanie 
členstva. 

20. Prihlášky na pravidelná podporu 1959-19¼ 117-122 
počas nezamestnanosti 1959, 19¼. 
nemeckých robotníkov v oblastiach» 
Prievidze, Kremnice, Martina,Pdohova 
a Kežmarku; 



- 12 -

Korešpondencia vedenia DG so 
slovenským ministerstvom vnútra 
vo veciach podpory nezamestna
ným, 
korešpondencia Ústredia AdV 
s krajskými správami ohľadne pri
hlasovania a udeľovania podpôr. 

Výplatné listiny podpôr nezamest- 1959-19¼ 125 
naným, udeľované vedením DG-
v okresoch» Kežmarok, Prievidza, 
Pachov, Kremnica; 
Smernice a úpravy pre vyplácanie 
podpôr nezamestnaným. 

Dotazníky a prihlášky sezónnych 191+1-19^2 150 
a stálych robotníkov, a to zamest
nancov v plynárni a elektrárni. 

Korešpondencia'úStovného rázu» 1959-19^5 155 
výpisy z účtov, šekové poukážky, 
ú5ty, faktúry, drobné výdavky, 
objednávky tlaöív, cestovné úSty 
funkcionárov, pokladničné výkazy, 
platobné prirážky Slenov AdV, 
uötovacie listiny;Mesa5né zrážky 
ölenom AdV zo mzdy a platov. 

S-LS.n.ž-i 19^0-19^+ 1̂ 6 
Korešpondencia Národne social, 
robot, strany v Berlíne s Ústre
dím DGŕ v Bratislave v odborárskych 
veciach. 
Obežníky z Berlína k zjednoteniu 
AdV. 
Zprávy o 3innosti DG-, AdV zasie
lané do Berlína. 

Blahoželania Ústrediu AdV, 19*+2-l9M+ l k $ 
protokoly zo schôdzí odborových 
odboSiek, menovanie ölenov do 
závodných rád, odborárska sta
rostlivosť všeobecne, poukážky 
na liečenie, rozmiestnenie 
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absolventov stredných škôl do za
mestnania. 

Záležitosti Štátnych a verejných 
zamestnancov mesta Bratislavy; 
tfprava platov mestských zamestnan
cov, drahotná výpomoc, služobné 
prídavky, mimoriadne odmeny. 

19^2-19^ 155-15** 

Sťažnosti na Br. Belu Kováča, 
mešťanostu Bratislavy; 
Zápisnice zo zasadnutia roľníckej 
vzájomnej pokladnice. 

19<*2-19M* 155-156 

Povolávanie do zbraní SS sloven
ských Nemcov. 

19^2-19Mt 157 

Odchody robotníckych transportov 
na prácu do Nemecka. 

19^0-19^+ 158 

Zprávy o situácii Nemcov V parti-
zánskyoh oblastiach} Spiš, Horná 
Nitra, 

19M+-19**5 159 

legitimácie Slenov DG a AdV| 
Písmeno 
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B 

c, ö 

D 

T: 

F 

G 
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CH 
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170-173 

17^+-179 

180-18*+ 

18** 
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32. Prihlášky a odhlášky Členov DG a AdVj 

33. Osohné veoi členov DG a AdV« 
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33. Osobné veci členov DG a AdV| CR 
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Názov fondu« Deutsche Partei 

Znaöka fondu: DP 

Časový rozsah t 1935-19^5 

PoSet inventárnych jednotiek: 22 

PoSet evidenčných jednotiek» 58 

Stav ku dňu 51.XII.1961 

Pond usporiadali: František Bielik a Sebastian Labo 

Inv. zoznam zostavili: Prantiaek Bielik a Sebastian Labo 

Inventárny zoznam sohválils yyLax.*\ 
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