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Ha Mníchovskom diktáte v roku 1953 popri zradcovskej 

politike buržoásnyoh vládnych činiteľov I. Ö8B a postoji 

fcsv» sápadnýoh spojencov mala svoj veľký podiel politická 

strana c udetendeutsche Partei v Čechách a ne Morave so svo

jou slovanskou odnožou Äarpathandeutsohe Partei so sídlom 

v Bratíslrvo. 

SDP, ktorej predsedom bol 11 herecký u&tteľ Konrád Hen-

leln, politicky organizoval© níi iäklede národného socializ

mu, presne podľa smerníc KrjB/.;: /íľeaionol sozialistische 

deutsche Arbeit Partei/ všetkých *3t*k Nemcov v č" •. činnosť 

EDP, ako i íCDP dnes aá už dobre známa, loh cieľ bol jasný; 

pomrcť pri rozbití republiky, všetkými možnými prostried

kami, najmä naoionálnymi heslnmi rosd:?chaveli nenávisť vo?t 
svojim spoluobčanom inýoh národností. 

Predsedom TU? bol in,?. » G Í ) 3 Tormosin, vodca nemeckej 

menšiny na lovensku. 

Úlohy, ciele s prostriedky boli tie isté ako v S.DP. 

Pričiniť so o čím rýchlejšie rozbitie ÖRR. Preto bola i prí

značná űtket spolupráca Karmasína p jeho ľudí BO slovenskými 
seperatistami o svojou mierou, pričinili s© o to, že !•>. TTľ. 

1939 dáv» sc definitívne bodka an T, CC;<R. 

?o 15, septembri 1936 pod vplyvom ostrých protestov 

ľudu aj vláde CRR vydala opatrenia proti tým, ktorí se pri

činili o okyptenie Čr'P. r, ktorých činnosť znaraanale by äel-

Sie nebezpečenstvo pre celistvostí a bespečnosť republiky, 

ííiet pochyby o tos. že tokýmto nebezpečenstvom bola 
ntiffii no Slovensku i EBP. 

A tak 16, septembra 1556 .'iiilsterstvo vnátra prikazuje 
väetkým okresným a Štátnym policajným iíradora, aby vydali 
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bez meSkania väetkým miestnym, okresným e krehkým organi«. 
záoiam politickej strany EU?, ako ej t)stred!u tejto strany 
zákaz äalSej činnosti vzhľadom ne podvratní činnosť '•/:: 
a pre organizovanie ozbrojeného odporu proti Štátnej moci, 
nakoľko strana KD? sleduje rovnaké politická ciel© ako PDP. 

Tíedbanie zákazu bude trestané finenönou pokutou alebo 
väzením. Ďalej nariadili vykonať prehliadku v miestnostiach 
strany, ako i v súkromných bytooh jej vedácich Činiteľov. 
Týmto pokynom bola síce tfinncať strany zastavená, ale stra
na samotná rozpustená nebol«. Poslancom za T"DP nebele. 
Poslancon za KDP nebola odňatá ani poslanecká imunita a v 
byte ins» Karmasina sa nemala vykonať ani domová prehliad
ka« 

Ani nie o mesiac 17. X. 1^38 presídiura policajného ria
diteľstve v Bratislave dávn na vedomie prezídiu /rr.̂ jinského 
'íradu, Se dňa 10. X. 192ô miestnosti hlavného sekretariátu 
strany KDP boli odpečatené a kiM?5e odovzdanie zástupcom 
'novej' strany» Deutsohe Partei ako právnej nástupkyna KDP» 
ŕodobné opatrenia boli prevsdené na voetkýoh okrasných 
a miestnych organizáciách bývalej KDP. 

/. tak v polovici októbra lS',58 pokračuje KDP v svojej 

dalSej činnosti.avSak pod novyn názvoms Deutsche Partei» 

Činnosť DP stotožňoval.-, sa svojou právnou predchodkyňou. 

spisový materiál, vlastne iba nepatrná ^asť spisového 
materiálu oboch politických atrán bola oddisponovanti do náaho 
archívu z 'iinisteratva vnútra. Celkov;,' poíet 11 pomocných 
kníh a i>? kartónov. 

f'piaový materiál bol mani-ulovaný systémom numericko-
chronoioísickým. Keäže stranr D? bola priamou právnou náetup-
kyňou KD? a materiál bol navzájom pomiešaný vzali air;e zbyt
ky materiálov oboch atrán, ako materiál j^ného fondu. 



Vahi'adoja na otov v akom sa materiál nachádzal, P""-- i so 
zreteľon na bádateľská űöely, materiál araa usporiadali 
tematicky. 

Zo i+7 kartónov väetkého spisového materiálu ®ú počet
nejšie tri skupiny, a to? skupina korešpondencie or^ani« 
aaíného a straníckeho rasu n cd s i str en sasi 53)? r- "":.;. r ich 
funkcionármi« 

fiele;) skupine, ktorá aí£e poskytnúť SiastoCne íde^e 
k hospodárskemu ftivotu Äemcov na ľlovensku e Podkarpat
skej ^uai» Takmer tretina materiálu sa vaťehuje no osveto
vú, Školskú a kultúrnu oinnosť Hemcov ne Slovenska« 

Materiál m?2e poslúžiť síce vo veľmi obmedaene;] tnlore 
k poznaniu života o činnosti ííaracov na 'ľlovenaku v rokoch 
1555 - 19U5. 

Inventárny soznam vyhotovili: František Bielik a Hebe
st lán Lab o. 
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A. - Pomocné knihy 

I n v . 
S í s . Regest 

Čas. Öís . 
roisp. rozp. 

1. Podací p r o t o k o l DP 

2 . - M -

Index menný n vecný 

1539 

1959 

19**0 

19¼ 

19¼ 

19^2 

19½ 

19*43 

1 9 « 

1-5000 

5001-10986 

1-11960 

1067-12000 

12000-23760 

1-12000 

12000-23960 

1-18000 

18001-36000 

193 

19¼ 
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B. - S p i s y 

Inv. öas. Krát), 
čís. Hegest rozp. čís. 

12. Korešpondencia medzi funkcionármi 1935-19^5 1-11 
Sudetendeutsche Partei a Kar-
pathendeatsohe Partei; medzi ve
dúcimi Konrádom Henlelnom. a 
ing. Pranzom Karraasinom v otázi 
kach straníckych, personálnych, 
organizačných} 

Korešpondencia medzi Franzom Kar
masinom ako poslancom EDP a jed
notlivými funkcionármi: Leo Kowal, 
Udo Kasparek a äalšími; 
Korešpondencia medzi funkcionármi 
SDP a KDP ohľadom straníckych dní 
/tzv. Parteitagen/, áalej v člen-
skýoh záležitostiach; 

Intervencie poslancov KDP v zá
ujme členov KDP a nemeckých prí
slušníkov na Slovensku vôbec; 

Korešpondencia medzi Üstredím KDP 
a miestnymi skupinami TÍDP v Nem. 
Právne, Kežmarku, Mukaőeve v ' 
otázkach straníckeho školenia; 
äalej členských príspevkov, pra
covná služba, organizačné zabez
pečenie; 

15. Korešpondencia Ústredia KDP 1955-19^0 12-16 
s miestnymi odbočkami hospodár
skych kancelárií A/irtschaftkan-
zlôi/ KDP v Nem. Právne, Kežmar
ku, Mukačeve, Užhorode, rázu 
hospodársko-politickéhos 

a/ dožinkové slávnosti,prí
prava, priebeh, 

b/ zprávy o politickej situ
ácii. 

Záležitosti Nemcov na Podkarpat
skej Rusi s pomoc postihnutým 
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12. vinohradníkom a poľnohospodárom, 
situácia medzi mládežou. 

Ik. Zprávy o Činnosti DKV /Deutsches 1927-19*+0 17 
Kultur Verband/; zvolávanie a 
povolenie verejných zhromaždení 
Nemcov u nás, prejavy na zhromaž
deniach, propagandistická práca 
VKV. 

15. HflT! - Karpathendeutsche Erzieher- 1938-19M* 18-52 
schart j korešpondencia národne 
socialistického učiteľského 3väzu 
v Brne e Karpathendeutsche Brzie-
hersohaft v Bratislave v osveto
vých a školských otázkach; 

Nemecký kulťírny sväz v Kremnici , 1937-19½ 
Činnosť a zánik; 
Školské a osvetové záležitosti 
Nemcov na'Slovensku a Podkarpat
skej Rusi; obsadzovanie učiteľ
ských miest, zprávy o školskej 
a kultúrnej situácii; 
Výpomocné akcie učiteľo&í podpory 
pri narodení a sobášoch; 
Korešpondencia s Ústredím Deutsohe 
Partei v záležitostiach osvetových 
a školských; 
školenia učiteľov a funkcionárov, 
kurzy, pracovné nasadenie učiteľov 
počas prázdnin, zprávy o priebehu 
školenia; 
Obsadzovanie učiteľských miest, 
prázdninové tábory, prihlášky uči
teľov na podporu o tzv. sociálnu 
pomoc u KdB, organizačné zaistenie 
sociálnej pomoci u Kd"S; 
žiadosti o uvoľnenie zo školských 
služieb; zprávy z učiteľských za
sadnutí, zprávy o situácii na ško
lách, činnosť pojazdného divadla, 
ľudovýchovná činnosť, záležitosti 
zimnej & letnej rekreácie, tábory 
mládeže. 
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Štátny sekretariát pre nemecká 1939 31* 
záležitosti no. Podkarpatskej Rusi, 
korešpondencia s Ústredím KDP. 

Hlavný úrad pre kulťlru. - kores- 1939-19½ 35 
pondencia funkcionárov s Ústredím 
DP v otázkach osvetových, stra
nícke školenia. 

štvrťročná organizačná štatistika 19M* 37 
členov SP, podpory pre poškodených 
bombardovaním. 

Zprávy STK v nemčine, nemecká 1939-19½ 58 
spravodajská služba, zprávy o si
tuácii z r. 19^+3, 19M4. 

Plagáty, letáky k voľbám, voleb- 1935-19^0 k? 
né záležitosti, voľby do ofcecnýoh 
zastupiteľstiev, volebné relácie 
v rámci KDP. 

Plány budov nemeckých škôl v Bra- h5 
tislave a Smoleniciach, plány det
ských domovov v Bratislave s na 
Spiši, 

Účtovné doklady Deutsche Partei. 19̂ +2 kJ 



Názov fondu: Arbeitsfront der Volksdeutschen 

Znaöka fondu: AdV 

Časový rozsah: 1938-19^5 

Poöet inventárnych jednotiek: 53 

PoSet evidenoných jednotiek: 293 

Stav ku dňu 31.XII.1961. 

Fond usporiadali: František Bielik a Sebastian Labo 

Inventárny zoznam zostavili: Frantiäek Bielik a Sebastian labo 

Poöet strán: 16 

Poöet exemplárov: h 
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