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Slovenská pracovná služba bola zriadená zákonom číslo 
36/1942 SI«s« zo dna 12* marca 1942• Tento zákon sa stal prá
voplatným dna 7. apríla 1942, kedy sa n Povereníctvo pre prí
pravu Slovenskej pracovnej služby pri Predsedníctve vlády " 
pretvorilo na ° Hlavné veliteľstvo Slovenskej pracovnej služby 
pri Ministerstve vnútra " odd. Il/6. Vo všeobecných ustanove
niach citovaného zákona sa hovoril "Slovenská pracovná služba 
je čestnou službou pre Slovenský štát a má vychovávaí mládež 
v duchu Hlinkových národných a sociálnych zásad". Predvojen
ská výchova u SPS sa diala v duchu nár, socializmu* Vzorom 
pre vytvorenie SPS bola Ríšska pracovná služba /Reichsarbeit— 
sdienst RAl/. 

Do Slovenskej pracovnej služby boli povolávaní muži 
po dovŕšení 18.roku pred nastúpením vojenskej prezenčnej 
služby. Pracovnej povinnosti v SPS nepodliehali Šidla a oso
by trestaná. Pracovná služba trvala najviac 6 mesiacov»Počet 
službou povinných určoval prezident; on určoval taktiež dobu 
trvania služby. S povolením hlavného veliteľa SPS bol možný 
i dobrovoľný vstup» resp. ostal v äalšej službe* 

Mimo predvojenskéj prípravy SPS bola určená na práce: 

a/ kultivovanie pôdy 

b/ vodné stavby 

c/ stavba ciest dôležitých pre poľnohospodárstvo 

a komunikáciu 

d/ lesné práce 

e/ núdzové a ochranné práce pri živelných pohromách 
a pri žatve« 

K iným prácam bolo možné SPS použlí len vo zvlášl sdô— 
vodnených a výnimočných prípadoch o ktorých rozhodoval hlavný 
veliteľ SPS. 

Príslušníkmi SPS boli: 

a/ velitelia a veliteľskí čakatelia 
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h/ mužstvo a to í 
1+ osoby pracovnou službou povinné 

2# dobrovoľníci 
3 # ďalejslúžiaci 

Na Öele SPS ©tál hlavný velitel* ktorého menoval prezident 

a podliehal ministrovi vnútra* 

Rozkazom č# 10 1 zo dna 7. júla 1942 Hlavné veliteľstvo 

Slovenskej pracovnej služby /HVSPS/ zriadilo dnom 6.júla 1942 

stavebné čaty * neskôr premenované na oddiely: 

!• odd* Sekule 

2* odd* Sekule 
3* odd* Jakubov 
4* edd« Jakubov 
5» odd. Grinava /Myslenice/ 

7 5» odd* boli príslušníci nemeckej národnosti* Skupina mala 
názov "Deutsche arbeitsdienstgruppé" /ükO/ s nemecfcým velite
ľom na čele# Podliehal vsak hl#veliteIovi SPS# Avšak jeho pra
co vný program mohol uréii hlavný velitel SPS až po dohode s 
vodcom nem« národnej skupiny na Slovensku« Od !•júla 1943 sa 
pre nemec&ýeh príslušníkov zriadila osada v Tatranskej Lomni
ci a v Mysleniciach bol zriadený 5*oddiel pre slovenských 
príslušníkov* Neskôr• kecí minister národnej obrany dnom l*sep— 
tembra 1944 povolal SPS " k výkonu služby pre udržovanie verej
ného poriadku» bezpečnosti a pokoja" /ôís* 478#51Q/dÔv#3a-1944/ 
zriadilo sa viacej oddielov, takže v r* 1944 bol stav oddie
lov nasledovný* 

1* Strážny oddiel Sekule 
2« Strážny oddiel Jakubov 

1# Pohotovostný oddiel Straník 

Z* Pohotovostný oddiel Straník 
3.9 Pohotovostný oddiel Bánóvá 
4* Pohotovostný oddiel Stránany 
5* oddiel Bratislava 
6# oddiel Vajnory 
Pododdiel Námestovo 
Osada M G Tatranská Lomnica 
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V týchto oddieloch bolo v roku 1944 spola 1200 mužov* 
# Jpocet ^Ä v roku 1945 stupoíyha 1800 musov* 

Registrátora SPS vznikla z činnosti HV-SPS a s či*me~ 
sti oddielov a osád SPS. Písomná agenda sa sústreďovala v ma
nipulačných kanceláriách HV-SPS* 

Agenda HV-SPS bola rozdelená náčelníkovi a 10 oddeleniami 

Náčelník 
I* organizačno-osohné oddelenie 
II# doplňovacie oddelenie 

III* výchovno-výcvikové oddelenie 
IV* pracovné oddelenie 
V« právne oddelenie 

VI* zdravotnícke oddelenie 
VII* hospodárske oddelenie 
VIII* propagačné oddelenie 

IX* pomocne oddelenie 
X* oddelenie pre nemeckú skupinu 

Náčelníkovi prináležalo vybavovanie dôležitých záleži-* 
i nm i • *mmm++*m 

tostí* ako nariadenia* rozkazy^ zápisnice a závažná korešpon«* 
dencia* ľ 

0rg:anizačno-Q3obné oddelenie malo na starosti organi
záciu SPS| spravodajskú službu vo vnútri SPS; overovanie listín 
a rozkazov! protileteckú ochraňuj veci osobné f menovanie a po— 
vyš ovanie* sťažnosti a trestné oznámenia; sociálne poistenie 
príslušníkov SPS f ustaľovanie služobných požitkov*, šetrenia 
vo veci mimoriadnej výpomoci; evidencia rodinných zmien; vedel
nie osobných záznamov; vedenie kartotéky veliteľského sboru; 
štatistiky o veliteľoch* penzionovanieJ vyznamenaniet pochvaly 
a pod*Vyhotovenie služobných predpisov a vydanie organizačné
ho a disciplinárneho poriadku SPS; práce spojené s budovaním 
ďalších oddielov; prijímanie absolventov stredných škôl za ve
liteľských čakateľov a ich vyškolenie v kurzoch SPS; organi
začná činnosť pri usporiadaní rozličných slávnostír reprezentač
ných nástupov, prísahy atcL 

Poplnovacie oddelenie — malo na starosti zaisťovanie* 
povolávanie* zaraďovanie a prepúšťanie kontingentu pracovní-
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kov; šetrenia o rodinných* majetkových a osobných pomeroch 

povolancov* ako i šetrenia o ich mravnej a štátoobčianskej za

chovalosti! vybavovanie žiadostí o odklad služby* o prepuste

nie» pri p» oslobodenie od službyf prijímanie a prepúšťanie 

dobrovoľníkov poíaSne 3alejslúsSlacieh» 

V^ehovno-y^cvikové oddelenie vypracovávalo úhrnné smer*» 
nioe o výchove SPS /aposob zamestnania* obsah a témy predná
šok, výber povinných a prípustných piesní/*! aostavovalo pro
gramy zamestnania pre všetky jednotky SPS* práce spojená so 
školením nových veliteľov* zriaďovanie kurzu* zostavenie učeb
ných osnov a zamestnania* výber inštruktorov a prednášateľov» 
Doplňovanie knižníc* pomôcok potrebných k prednáškam* prehliad
ky všetkých jednotiek SPS po stránke vedenia výchovy a výcviku* 

Pracovná oddlenie malo na starosti výstavbu a zariade

nie osád SPSJ kolaudácie* kontrolovanie a opravovanie staviebJ 

dovoz na pracoviskách osád* pri prevádzaní vseoSitočných prác| 

vypracovanie smerníc pre pracovno—technický výcvik a dozor nad 

výcvikom» 

Právne oddelenie nebolo zriadené; jeho funkciu vykoná

valo organizačno-osobné oddelenie» 

Zdravotné oddelenie malo hlavný dozor zdravotný nad 
všetkými oddielmi SPS a činnosiou pridelených 1ekarov| doplňo
vanie liečebných potrieb pre oddiely SPS* korešpondencia s 
nemocnicami* posielanie nemocných na liečenie| návrhy na kú
pelňa* alebo sanatornu liečbu; prezentovanie a prehliadanie 
pracovníkov pri prijímaní a prepušíaňí| zdravotnícke prednáš
ky; kontrola chodu zdravotnej služby* 

Hospodárske oddelenie malo na starosti zostavenie roč-* 
Hých rozpočtoví kontrola hospodárenia s rozpočtovými úvermi* 
prevádzanie a kontrola objednávok a nákupov} finančne veci f 
vedenie agendy príručnej pokladnice* sociálneho poistenia za~ 
mestnancoví hospodárenie s odevom a vý3trojou$ kontrola odev
ných skladov u oddieloví nákup potravných článkov a ich distri
búcia po oddieloch^ spolupôsobenie pri «pracovaní návrhu na 
menovanie velitel/ákých čakateľov a zpracovanie výmerov o zme
ne služobných p^fitkov veliteľov po definitívnom menovaní» 
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Výcvik a školenie odborného personal« vnútornej služby a prevádzanie 

bežnej agendy spojenej s udrKoraním životaschopnosti SPS» 

Propagačné oddelenie malo v kompetencii sledovanie den?» 
nej tlačef výstrižková službu; uverejňovanie článkov vedúcich 
činiteľov SPS v slávnostných číslach slovenských a nemeckých 
novín; vydávanie bro5ur o SPS; propagačná prednášky v oddie
loch SPS; vedenie všeobecnej propagandy za spolupráce HSlS» 
HM, HG, STE» Űradu propagandy a Deutsche Partei; zriadenie a 
vedenie vývesných propagačných skríň; propagačné" plagáty; roz
hlasové relácie o SPS; zriadenie filmového a obrázkového archí
vu; vypožičiavanie propagačných filmov od Belchsarbeitsdienstf 
ŕotoslušba; knižnica; usporiadanie slávností» akadémií a ve
rejných cvičení» 

Pomocné oddelenie prevádzalo spisovú manipulácia« 

Oddelenie pre nemecká skupina bolo obsadené jedným 
dôstojníkom» ktorý organizoval a riadil výchova a výcvik ne
meckej pracovnej skupiny /Deutsche arbeitsdienslgruppe/ podľa 
direktív HV SPS v dohovore s vodcom nemeckej národnej skupiny 
na Slovensku» Spracoval všetky záležitosti príslušníkov DAG 
na HV SPS* Prevádzal školenia veliteľov SPS v Myslenie!ach 
/Srinava/» SontrolovalfSinnosI veliteľov zasadených u DP a RAD« 

Spisová manipulácia SPS bola pomerne jednoduchá a neme
nila sa počas trvania SPS» 

Boli vedené dva protokoly a toí 
l/ všeobecný podací protokol 
2/ dôverný podací protokol 

Došlé spisy sa zapisovali do všeobecného podacieho pro
tokolu podľa rozvrhu agendy BT SPS» len veci tajné a dôverné 
sa zapisovali do podacieho protokolu dôverného» K protokolom 
bol vyhotovovaný aj ladex* Podacie čísla sa viedli v aritme
tickom poradí počas celého roku* Podania sa protokolovali spra
vidla pod osobitným číslom» ktoré vyznačil protokolista na 
patričnom mieste odtlačkom podacej pečiatky a to i podacie 
číslo, deň» mesiac a rok podania« U dôverných a tajných spi
sov za podacie číslo sa pripísalo heslo nDÔv»0> 
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Z pravidla protokolovania pod osobitným číslom boli 

vynate t 
1/ doručovacie /»piatoöné/ lístfcy 
Z/ upomienky stránok p samosprávnych telies #. úradov /ako 

aj tie ich odpovede v ktoxýeh oznamujú prekážky meritornej od

povede J zprávy podriadených veliteľstievf týkajúce sa predíSe-

nia daných im lehôt a ich odpovede* 

Tieto podania sa len označili dátumom a podacím číslom 

toho spisu* na ktoiý sa priamo vzíahuju* s dodatkom : nk číslu*» 

Manipulácia v spisovni pozostávala s adjustácii spisu 
predošlými exhibitmi a zo zapísania základného čísla spisu do 
zoznamu spisov spisovne* Takto vystrojené spisy sa zapísali 
do referentskej pracovnej knihy patričného oddelenia a odovzda
li na vybavenie* Po vybavení vrátil referent spisy i s refe
rentskou pracovnou knihou spisovni k Jalsej manipulácii« Spi— 
sy sa ukladali pod základným číslom v zozname spisov spisovne 
/obal/ a to vo forme rozloženej a v poradí podacích čísel* 
Základným číslom sa stalo vždy najnižšie podacie číslo pred
metnej záležitosti v bežnom roku* V záležitostiach* ktorých 
jednacie spisy siahali do viacerých rokov* sa z roka na rok 
určilo nové nákladné číslo a spis sa ulomil vSdy pod nové zá
kladné číslo» 

Z registratury SPS* ktorá je z rokov 1941—1945 sa nám 
nezachovali registratiírne pomôcky* Prevažnú časí písomného ma
teriálu tvoria spisy HY SPS* kmeňové listy pracovníkov SPS a 
niekoľko záznamov o odvodoch /vo forme knižnej/* 

Prv než sme prikročili k vlastnému inventárnemu spra
covaniu, bolo potrebné vyčlenil z registratury SPS cudzie pí~ 
somnosti* ktoré sa tam dostali nedopatrením* resp» neodborným 
zásahom* Boli to predovšetkým spisy týkajúce sa pracovných 
táborov, Židov a asociálnych živlov* Tieto patria do registra
tury Ministerstva /rautra» 

Po vyskartoXaní nepotrebných písomností /cestovné účty* 
doručovácie lístky, množ3tvo prázdnych obalov a pod*/ sme us
poriadali a roztriedili spisy podlá jednotlivých oddelení 
HV SPS, Inventárny jednotkou je jedno oddelenie v roku* Kme
ňové listy sme usporiadali podlá oddielov SPS a v rámci jedného 
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roku abecedne« Pre lepšia orientácia sme i spisy doplňovacie
ho oddelenia usporiadali afteeednef nakolko sú to v prevažnej 
miere /cca 05#/ žiadosti jednotlivcov — odvodeneov# 

Vo fonde sa nachádzaju niektoré dôležité písomnosti 
s ktorých možno čerpal poznatky k dejinám tzv# "Slovenského 
štátu"* Poväimnutiahodné sú najmä rozkazy HV-SPS a niektorá 
písomnosti náčelníka HTMSPS» 

Inventár spracoval v Štátnom slovenskom ústrednom 
archíve s# Elemír Rákoä v auguste 1962* 
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9. 

10. 

- 8 -

Kmeňová liaty» 

X* oddiel Sekal*. 

Inv«S* 

U 
2. 

3. 

Jakuba - Urda 
A—brány! — GaloviS 
Habara — Kondra 
Labuda - Pražienka 
Rác* - 2áčik 
Andre3Sák - Kysol 
Laban - Živický* 

1942 
1943 
1943 
1943 
1943 

1944 
1944 

karton 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

II, oddiel Sekule 

1943 
1943 
1944 
1944 

7 
8 
9 
10 

4« Antálek - Kalí šek 
Lássák - Üíierik 

5* Antol - Kušnirok 
Labacher — £iak 

III« oddiel Jakubov 

6. Mate^iSka - Zubor 1942 11 
7. Bystrianaky,. Toporčík /2 ks/ 1943 12 
8* Adam&o - Kvaaničák 1944 12 

Lacko - Želtuehín 1944 13 

17. oddiel Jakubov 

AdaraiSka r- Kokos 
Lančarič — íovinee 
Andovőík - Kutel 
Latín - Zvoč 

1943 
1943 
1944 
1944 

14 
15 
16 
17 
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T* oddiel Grinava /Mysleniee/ 

11. Aßderek * Koleaár 1944 18 

Xolaík - £o£aj 1944 19 

7« oddiel Bratislava 

22. Baniő - Turčaník 1944 20 

T/a pododdiel Námestovo 

13. Bohaôek - Schwiewerth /5 ke/ 1944 20 

Kmeňové listy povolaneov zaradených do 

nadpočetného stavu 

14« Adamee - őulen 20 
BaráS — Chromiak 21 
Illy — Iysik 22 

ffiader — BuSbacky" 23 
SaSek — Zemaník 24 

15« Povolávacie listy a soznaoy trestov 25 
uložených pred odvodom« 

JSpiay 

1941 - 1942 

16» Povereníctvo pre príprava SPS a Predsed
níctva vlády í Menný «oznam veliteľských 
čakatelov« Frekventanti kurzu u ríšskej 
pracovnej slu21iy /BAB/. 
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17» Rezolúcia Snemu. Slovenskej republiky 
k zákona © SPS* Hávrh vládneho nariade
nia o úprave platovej a niektorých slu
žobných pomeroch veliteľstva SPS» Žia— 
dosl o zaslanie, dôležitých rozkazov 
a nariadení SPS« Zápisnica o prevzatí 
agendy na organizačnom oddelení HV—SPS« 

580 - 2317 26 

18» Onemocnenia» dovolenky a prepustenie zo 
služieb SPS« Prísaha príslušníkov l.odd. 
SPS v Sekuliaeh« Hlásenie o prevzatí ve
denia 5. oddielu SPS v Grinave« Zriade
nie hudby SPS« 

733 - 2076 26 

19* Žiadosti o prijatie do zamestnania u SPS« 
Refundácie platov« Posudky o veliteľ
ských čakateľoch« 

442 - 3713 26 

20* Zoznamy trestov pre príslušníkov SPS* 
Listiny odvedených« Zoznam mužov navrh
nutých do SPS okres« náčelníkom vo Svid
níku* Prepustenie pracovníkov» ktorí na
stupujú vojenskú preš»službu« Odvodná 
lekárska prehliadka u l.odd, Sekule»Pre
pustenie neschopných pracovníkov a slu
žobné hlásenie o nástupe do služby» 

757 - 2667 27 

Žiadosti o prijatie* prepustenie«odklad 
a dobrovoľný vstup do SPS t 

Augustin - Eyselica 27 
Labuda — žigo 28 

21» Ockovááie pracovníkov SPS proti brusnému 

týfu/ Odosielanie pracovníkov na liečenie« 
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Objednávanie liečiv a iných sdravot-
níckych potrieb* Vyšetrenie vody v stud-
niaeh oddielov* 

971 - 4637 29 

Výkaz úspor a prekročení u rozpočto
vých úverov SPS* Mimoriadny rozpočet« 
Príkaz Predsedníctva vlády ohľadne refun
dácie výdavkov spojených s SPS. Hlásenie 
o nedostatkoch chlebovej múky« Hlásenie 
o spotrebe mlieka pre gáSistov a mužstvo« 
Záležitosti stravovacie — pokyny hospo
dárskeho oddelenia HV-SPS* Najvyšší úrad 
zásobovací — výkazy o výdavkoch spoje
ných s veliteľskými čakátelmi» Pokyny pre 
veliteľov o civilných zamestnancoch SPS 
v oddieloch» Dodávka zdravotníckeho za
riadenia s Nemecka» 

188 - 4712 20 

Pracovný program oddelenia propagandy» 
Uverejňovanie článkov* Vývesná propagač
ná skrinka na budove HV-HG» Zadováženie 
riportov pre nemecká ilustrovaná časopi— 
a y # 1485 - 2654 29 

Úhrnná výkazy výdavkov u oddielov a HV-SPS 
za obdobie 16*-31»okt«l942« 

3552 
Úhrnné* výkazy výdavkov a vyúčtovania u 
oddielov a HV-SPS za obdobie 1#—15»dec*l&42« 

5791 30 

1943 

Advokátske prácne zastúpenie SPS* Dotaz 
h l . ve l i teľa SPS posl* ffiaoeka na Sarciasi-
na vo veci obsadenia nemeckého oddielu 
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v Grinave slovenskými príslušníkmi» nahlas 

vodcu nemeckej nár»skupiny Karraasina» Na

hlásená prehliadka u l.odd. SPS ̂ - hlásenie 

závad» /4 ks/ 
1144 - 6149 31 

Osobná záležitosti zamestnancov SPS; žia
dosti o prepustenie«, o miesto» dovolenku» 
povolenie sobášu» Vyživovacie príspevky» 
Premiestnenie velit» čakateľov» Oslava 
sviatku práce 2»mája# usporiadaného HSfS— 
ilcasi SPS» 

301 - 7944 31 

nemocenské* poistenie zamestnancov SPS— 
výmery o poistnej povinnosti a o vyňatí 
z poistnej povinnosti» 

Alexy - žemba 31 

Zpráva H7-SPS o stave osád» podaná sloven
skému styčnému dôstojníkovi u veliteľa 
ochranného pásma v Malackách» Oslobodenie 
korešpondencie štátnych úradov od pošto
vého» Hlásenie početného stavu velit.ča— 
kateľov a mužstva» Trestné oznámenia a 
výkazy o zbehoch« tfčasi SPS na oslave 
narodenín A.Hitlera. 

339 - 7807 31 

Zaslanie kmeňových a povolávacích listov 
pracovníkov SPS* Zoznam brancov konajú
cich pracovnú službu — Mestský notársky 
úrad v Bratislave. Hlásenia odvodových 
komisií o pošte určených do SPS. Prepi»» 
atenie/pracovníkov ku dňu 31.marca 1943» 
Zaistenie pracovníkov nemeckej národ
nosti pre SPS» 

595- 5120 32 
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fiadoeti o prijatie* prepustenie* odklad 
a dobrovolný vstup do SPS: 

AdamSiak - íttrfcof f er 32 
Gálik — Kraus 33 
Krejőí - luttkay 3* 
Sáder - íatkoviS 35 

29« Program zamestnania na apríl» máj a jun 1943« 
YySiadanie kultúrnych a športových potrieb* 
Dopyt ohľadne modlitebných knižiek pre pra
covníkov SPS, 

/5 ka/ 1136 - 11458 36 

30« Banne pracovná záznamy a zprávy s pracovísk 
5, oddielu v Grinave. Žiadosf o pridelenie 
Sala í oh pracovníkov« 

/3 ke/ 440 - »344 36 

31» £iados£ o odpredaj židovských ordinácií pre 
SPS* Liečenie pracovníkov SPS v ätátnej 
nemocnici Bratislava* 

496 - 12837 36 

32» Dôvodová a ráva a rozpočet SPS na r.1944» 
Mkup výstroja pre SPS* Hospodárske veci 
oddielov« Hlásenie menného stáva pracovní
kov vo veei poistenia* Preddavky a vršoko
vé"* Platobná l i s t y vel i t* öakatel©^Hospo
dárske zmluvy* Objednávky na výstavbu no
vých oddielov s Nemecka* Brahotné* prídavky 
pre ve l i t* čakateľov, Fy K«R$ssler» zas ie
lateľstvo/, potvrdenia o zamestnaní a spo
lupráci s SPS* MüDr* Kristóf e k - nástup 
služby zdravotného referenta* Návrhy na 
odznaky SPS* 

7 - 13030 36 
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33* Filmovanie osád SPS» Uverejňovanie článkov 
o SPS v novinách* Smernice ku dňu zahra
ničných Slovákov. Blahoprajné telegramy 
k slávnostnému menovania prvých velite*» 

lov SPS* 
570 - 8197 38 

34* Úhrnné výkasy výdavkov a vyúčtovanie u od— 
dielov a HV-SPS za obdobie 16*-31.dec*1942 

983 38 

líhrnné výkazy výdavkov a vyúčtovanie a od
dielov a HV-SPS za obdobie l*;jan*—30»sept* 
1943* 

4814 39 

1944 

35» Osobné záležitosti zamestnancov SIS«, Nemo
censké poistenie* Hlásenie závad u 5«oddielu* 

/5 ks/ 1476 - 7644 40 

36* Trestné veci zbehov* Zoznam evakuovaných 
členov #M e východu. Pobočná zbraň velite
ľov SPS. 

/4 ks/ 582 - 4290 40 

37* Nástup povolancov do SPS* Prepustenie pra
covníkov SPS* žiadosť Škodových závodov 
v Dubnici o odklad nástupu služby pre svo
jich zamestnancov* 

10 - 3817 40 

Žiadosti k prijatie* prepustenie* odklad 
a dobrpýolný vstup do SPS 2 

Adamčík - Grman 40 
fŕabánik - Lukáč 41 
Maar — Szalay 42 
Samaj - žaťko 43 
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38* Slanická osada HM — prevádzanie stavby 

Slovenskou pracovnou službou* 
/1 ks/ 449 43 

39. Zdravotnícke potreby a materiál pre SPS« 

Liečenie pracovníkov» 
/5 ks/ 108 - 4741 43 

40* Zápisnica vo veci prevzatia výcvikového 
materiálu dodaného vojenskou "Ústrednou 
zbrojnicou" v Trenčíne. Hospodárske zmluvy» 
Zoznamy príjmov a výdajov» Investičné ná
kupy» Výdavky spojené s učasfou veliteľov 
SPS v kurzoch* Rozpočet na roky 1944 a 
1945* 

5 - 7437 43 

41. Objednávanie časopisov a brožúr» Propagač

né plagáty a fotografie. 
1670 - 4259 44 

1945 

42. Osobné veci zamestnancov» Priznanie pol— 
nýeh náležitostí velitelom SPS. Yýkaz čin
nosti veliteľov oddielov« Kancelársky po
riadok a spisová manipulácia BT-SPS* Nepri-» 
stojnosti pracovníkov* 

7 - 2003 45 

43* Príspevky do rozkazov* Situačné hlásenie 
veliteľov7 oddielov o situácii vzniklej 
vojnovými udalosťami* Príprava osád pre 
plné obsadenie» UTO — úhrada výdavkov 
spojených s evakuáciou» Úradné záznamy* 
Šetrenie elektrickým prúdom* 

/ 5 - 675 45 
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44« Zrušenie výhod pri plnení brannej povin
nosti* Trestné oznámenia o zbehoch* 

Žiadosti o odklad a prepustenie s SPS a 

preradenie k POHG: 
Caletka ~ Surman 45 

45« Týždenné hlásenia 5.odd. v Bratislave« 
Týždenné a mesačné programy zamestnania 
oddielov« Program činnosti propagačného 
oddelenia na r«1945»Oslavy 14«marca 1945» 

201 - 2B69 45 

46« Usporiadanie otázok štátneho a verejného 
hospodárstva v súvislosti s obsadením 
časti štátneho územia povstalcami« Žiadoaí 
o zvýšenie dávok stravy« Hospodárske ssmlu— 
vy« Beorganizáeia uStovníotva SPS# Yýkazy 
o očakávaných výdavkoch na mesiace $anuár~ 
apríl 1945» Preddavky na platy štátnych 
zamestnancov« Výplata vianočného pre za
mestnancov SPS« 

15 - 8303 45 

Denné rozkazy: _ 

47« HV~SPS Bratislava: 
— r ii . j ,. . i _ .i , i •-,• _ • 

3/ dôverná rozkazy 
2/ rozkazy 
3/ rozkazy 

4/ rozkazy 
S/ rozkazy 

4 8 . 1» Strážny odd.SPS Sekulei r.1945 5.82-85 /4 ka/ 46 

49 . 2 . Strážny odd.SPS Jakubov* 1945 Ő.11-368 /72 ks/ 46 

r.1942 5.1-9 /8 ks/ 
1942 č.8-17 /9 ka/ 

1942-43 5.1-48 . - . . 
l -*5 -1 a o á i 1 j 

1943 S.6-117 /84 ka/ 
1945 S.6-11 /6 ks/ 46 
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50» l.a 2»oddiel SPS Straník a Teplička nad Yáhomí 
I . . • • • ' , i n i i i -

1. odd. 1945 č» 1-303 /60 ka/ 
2 . odd, 1945 ô* 80 / l ka/ 46 

5 1 . 3» oddie l SPS Bánóvá í 1945 2,68-84 /15 ka/ 46 

52» 4* o d d i e l SPS Stránavy-Ž*ilinai 

1945 č.66-146 /68 ka/ 46 

53» 5» oddiel SPS Bratislava: 

1944 ô» 1 /1 ka/ 
1945 5 »3-60 /72 ka/ 47 

54. 6» oddiel SPS Vajnory* 1944 8»1 /l ka/ 

1945 S•2-87 /83 ks/ 47 

55» "Deutsche arbeitsdienatgruppe" Bratislava: 
• W I «•!• Milí • l| IIH I » — . . • 1 | H ,1 II I I I H III M H I I I « I W H I I •• • I H l II I I I I IHII n i e 

1945 č.1-87 / 8 1 ka/ 47 

56» D&imé programy zamestnania oddielov SPS od 1» j a 
nuára do 28» marca 1945» 47 

57» Denná výkazy s t á v a mužstva1 
l.odd» SPS Sekalo 19*a 31.marec 1943 
2»odd» SPS Sekule l .okt .1942-24.sept .1943 
5.odd. SPS Grinava l . o k t . - 17»okt»1942 48 

58. Smernice HT-SPS s rokov 1942 a 1945. 48 

59» Var ia í 

Návrh na platy a náležitosti gážistov SPS» Program 
zamestnania na troj - a šesťmesačné* obdobie. Pre
púšťacie listy pracovníkov /ll ks/ r,»1943. Zoznam 
prepustených/pracovníkov v júli 1944. 
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Hlásenie na ndruž. 1* Hováka r* 1944. 

Povolenie Ž*upn£ho úradu v Bratislave na no-* 

3©nie zbrane velitelai SPS r»1944« 

Bopis hl.veliteía SPS lukovi vo veci aasla-» 

nia 200 pracovníkov SPS na kopanie úkrytov 

v Bratislave, 

Dopisnica ppl« Noakoviča pre HT«*SPS 32*17» 

1944. 48 

60» Prezentačné* listiny pracovníkov SPSS 
míMiuiw\mmitmmmmmmmamm/mllfmmm^m • ií in ! m 

2/ 1« oddie l r*1942-44 / 1 1 ka/ 
2/ 2* o d d i e l 1942-44 / 8 ka/ 
3 / 3»oddie l 1942-44 / 8 ks/ 
4/ 4* oddie l 1942-44 /9 ka/ 
S/ 5 . oddie l 1942-44 / 8 ks/ 
fi/ pododdiel Hámestovo r«1944 /2 ka/ 
7/ "Deutsche a r b e i t s d i e n s t g r u p p e " r» 1943*44 / ? ks/ 49 

1 menný zoznam bez označenia« 

61« Zoznam odvedených pracovníkov určených pre SPS« 
Odvodný rok 1943 f doplňovací urad Brat i s lava« 1 kniha 

«2» Zoznam odvedených pracovníkov určených pre SPS* 
Odvodný rok 1943$ doplňovací úrad Trnava» 1 kniha 

63« Zoznam odvedených pracovníkov určených pre SPS* 
Odvodný r o k 1944J doplňovací úrad Brat i s lava* 1 kniha 

64« Zoznam odvedených pracovníkov určených pre SPS« 
Odvodný rok 1944$ doplňovací úrad Prešov» 1 kniha 

/fragment« 

65* Zoznam odvedených pracovníkov určených pre SPS« 
Odvodný rok 1944* doplňovací úrad Žilina« 1 kniha 
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