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Klub slovenských poslancov Národného zhromaždenia 

1918 – 1920 

 

Úvod 

 

 

  27.10.1918 vláda Rakúsko-Uhorska odoslala vláde USA tzv. Andrášiho nótu. Oznámila jej, 

že prijíma mierové podmienky prezidenta Wilsona a má v úmysle uzavrieť s Dohodou 

separátny mier. Bola to vojenská i politická kapitulácia a zároveň zánik habsburskej 

monarchie. 

     Nóta sa stala v Prahe i v ďalších českých mestách signálom k búrlivým manifestáciám.  

V predvečer 28. októbra 1918 pražský Národný výbor vydal prvý zákon a manifestačné 

vyhlásenie o vzniku samostatného československého štátu. Autorom textu oboch dokumentov 

bol Alois Rašín. Za Slovensko ich podpísal Vavro Šrobár, ktorý po prepustení z internovania 

v Csegléde za prvomájovú akciu v Liptovskom Mikuláši odcestoval z vlastnej iniciatívy tajne 

do Prahy. Pricestoval ta dopoludnia 28.októbra a hneď sa zúčastnil pamätného zasadnutia 

Národného výboru, kde bol kooptovaný do predsedníctva ako jediný reprezentant Slovákov.1  

     Pri Národnom výbore v Prahe sa utvorilo jeho Slovenské oddelenie na čele s Vavrom 

Šrobárom. Ďalšími členmi Slovenského oddelenia sa stali Pavol Blaho,  Ivan Dérer, Anton 

Štefánek , Štefan Janšák, neskôr pribudli napríklad Alojz Kolísek, Fedor Houdek a ďalší 

predstavitelia slovenského politického života, tak, ako postupne prichádzali do Prahy.2  

     Vzhľadom na neprehľadnú situáciu na území Slovenska, Národný výbor v Prahe poveril 

Šrobára, Blahu , Dérera a Štefánka zostavením Dočasnej vlády na Slovensku. Dočasná vláda 

sa ustanovila 5. novembra 1918 v Hodoníne a 6. novembra prešla do Skalice. Jej úlohou bolo 

konsolidovať pomery a začleniť Slovensko do československej štátnej správy. Avšak už 6. 

novembra sa Šrobár vrátil späť do Prahy, kde vrcholili prípravy na ustanovenie Revolučného  

Národného zhromaždenia.  

     Posledné zasadnutie Národného výboru československého v jeho pôvodnom zložení sa 

konalo 12. novembra 1918. Prerokovalo nové zloženie vlády a bol schválený zákon 

o dočasnej ústave, o zriadení zemského správneho výboru, o rozpustení zboru obecných 

starších a zriadení správneho zboru v Prahe a o zriadení zvláštneho úradu (ministerstva) pre 

správu pôšt, telegrafov a telefónov.  

     13. novembra sa Národný výbor rozšíril na 256 členov a vyhlásil sa za Národné 

zhromaždenie, teda za zákonodarný zbor. Jeho úlohou bolo upraviť štátoprávne pomery, 

vypracovať ústavu a schváliť základné občianske zákony.3 

     Vytvorením Revolučného Národného zhromaždenia , Národný výbor československý 

zanikol a zaniklo aj jeho Slovenské oddelenie. Od 14. novembra 1918 začína pracovať Klub 

slovenských poslancov. 

     Slávnostné zasadnutie Revolučného Národného zhromaždenia sa konalo 14. novembra 

1918 v Prahe. Počet jeho mandátov (256) sa rozdelil medzi 6 klubov českých politických 

strán na základe výsledkov volieb v roku 1911 a slovenský poslanecký klub, ktorého členov 

vymenoval Vavro Šrobár. Spočiatku mal 41 členov, z ktorých šiesti boli českej národnosti, 

známi ako znalci slovenských pomerov.   11. marca 1919 bol zákonodarný zbor rozšírený ešte 

o 14 slovenských poslancov.  

     V slovenskom poslaneckom klube boli zastúpené všetky slovenské politické strany 

a prúdy. Napriek rozdielnym názorom prijímali jednotné uznesenia, ktoré zástupcovia klubu 

                                                
1 Kováč, Dušan a kolektív, Kronika Slovenska 2, Slovensko v dvadsiatom storočí, Fortuna Print & Adut 1999, 

ISBN 80-88980-08-9,  s.91 
2  Dr. Šrobár, Vavro, Osvobodené Slovensko, ČIN Praha 1928,  s. 194-196 
3 Medvecký,  Karol A., Slovenský prevrat, Sväzok II., Spolok sv. Vojtecha v Trnave 1930,  s. 33 
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prezentovali v parlamentných výboroch. Slovenský poslanecký klub pôsobil až do 

parlamentných volieb v apríli 1920, keď sa slovenskí poslanci rozišli do klubov rôznych 

politických strán a spoločné zastúpenie Slovenska v parlamente sa už v období trvania ČSR 

viac neutvorilo.4 

     Klub si vydal vlastné stanovy, v ktorých sa deklaroval ako nástupca „revolučného 

predstaviteľstva Slovenska, Slovenskej národnej rady“.  Až do zvolenia ústavodarného 

národného zhromaždenia Československej republiky sa klub považoval za právoplatného 

politického predstaviteľa Slovenska, ktorého úlohou bolo hájiť jeho politické, kultúrne,  

sociálne a hospodárske záujmy.  

     Záležitosti klubu riadilo predsedníctvo a členská schôdza. Predsedníctvo zastupovalo klub 

aj navonok a vystupovalo v jeho mene. Niekedy túto úlohu vykonávali osobitne menovaní 

členovia klubu. Predsedníctvo malo predsedu a troch podpredsedov, pokladníka a dvoch 

jednateľov. Členská schôdza, na ktorej sa menoval alebo odvolával poslanec -  člen klubu sa 

musela zvolať minimálne 10 dní vopred.  

     Členovia klubu – poslanci boli povinní zúčastňovať sa zasadnutí Národného 

zhromaždenia, jeho výborov ako i schôdzí klubu. Klub bol oprávnený odvolať poslanecký 

mandát ktoréhokoľvek svojho člena. Člen klubu, ktorý sa hlásil k stranícky organizovanej 

skupine, musel túto skutočnosť písomne oznámiť predsedníctvu klubu a takisto musel 

písomne oznámiť aj vystúpenie zo straníckej skupiny. Vystúpenie z klubu poslancov 

automaticky znamenalo zánik členstva v Národnom zhromaždení. 

     Člen klubu, ktorý porušil klubový alebo poslanecký poriadok, alebo svojím konaním 

poškodil dobrú povesť alebo záujmy klubu, bol potrestaný spôsobom, o ktorom rozhodlo 

plenárne zasadnutie klubu. 

     Členské príspevky sa pohybovali v rozpätí 600 (ministri) až 300 korún (obyčajní 

poslanci).5 

     Predsedníctvo klubu bolo zvolené 9. júla 1919 a tvorili ho : predseda Fedor Houdek, 

podpredsedovia Ján Duchaj, Jozef Cholek, dr. Karol Kmeťko, jednatelia Igor Hrušovský, 

Ferdinand Benda, pokladník Jozef Rotnágl, podpredseda Národného zhromaždenia Matúš 

Dula, zapisovateľ Národného zhromaždenia dr. Juraj Slávik a usporiadateľ Národného 

zhromaždenia Igor Hrušovský. Klub mal 51 členov.6 Tajomníkom Klubu bol najskôr Igor 

Hrušovský a neskôr ho vystriedal Ladislav Protuš. 

     Dokumenty Klubu slovenských poslancov Národného zhromaždenia sa zachovali vďaka 

zbierkovej činnosti Márie Opočenskej – Jeršovej, pracovníčky Archívu Slovenského 

národného múzea v Martine. Svedčí o tom aj odtlačok okrúhlej pečiatky Archívu Slovenského 

národného múzea v Martine na každom zachovanom dokumente. Dokumenty Klubu 

slovenských poslancov pri Národnom zhromaždení z rokov 1918-1920 odovzdal do Archívu 

múzea K. A. Medvecký spolu s dokumentmi Slovenskej národnej rady z rokov 1918-1919 a 

Slovenského oddelenia Národného výboru československého. Predchodca Slovenského 

národného archívu Štátny slovenský ústredný archív ich spolu s ďalšími prevzal do svojej 

archívnej starostlivosti v roku 1960. 

   Uviedli sme, že Klub slovenských poslancov bol istým spôsobom „nástupcom“ 

Slovenského oddelenia Národného výboru Československého, čo sa čiastočne odzrkadlilo 

nielen na jeho politickom zložení, ale aj na vedení  kancelárie a registratúry. Záležitosti 

patriace Klubu spočiatku vybavovala ešte kancelária slúžiaca Slovenskému oddeleniu, o čom 

svedčia dokumenty adresované Slovenskému oddeleniu ešte 30.11.1918 a aj odtlačok 

prezentačnej pečiatky z 26.11.1918. Dokumenty označené  pôvodným názvom  Slovenský 

                                                
4 Kováč, ref. 1, s. 96 
5 Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond Osobný fond Andrej Hlinka, inv. číslo 1056, škatuľa 24, návrh  

  stanov Klubu slovenských poslancov 
6 SNA, f. Klub slovenských poslancov, š. 1, Stanovy Klubu slovenských poslancov 
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klub Národného zhromaždenia sa zachovali   až z 1.12.1918.  Názov sa zmenil až vydaním 

stanov Klubu slovenských poslancov Národného zhromaždenia v septembri roku 1919.  

     Predpokladáme, že Klub slovenských poslancov mal vlastnú podateľňu  a aj pomocné 

knihy (podacie protokoly), ktoré sa však nezachovali. Jej vedenie mal na starosti tajomník 

Klubu, ktorým bol najskôr Igor Hrušovský a po ňom Ladislav  Protuš. Systém, ktorý 

v podateľni používali bol jeden z tých nepraktických, nakoľko evidovali osobitne prijatú 

poštu a osobitne odoslanú. Tajomníci, vzhľadom na ich poslanecké povinnosti v NZ, na 

vedenie podateľne mali zrejme iba málo času, pretože vždy istá skupina spisov, niekedy aj 

viac ako desať podaní, mali síce rôzne čísla, ale ten istý dátum prijatia.  Prejavilo sa to aj 

v tvorbe registratúry, nakoľko nespájali podanie s vybavením, resp. s konceptom vybavenia, 

takže v súčasnosti je ťažko rekonštruovať pôvodný, i keď iba jednoduchý spis.  Avšak 

nevylučujeme aj negatívny vplyv na registratúru rôznymi neskoršími manipuláciami 

a nevhodnými zásahmi, či už pracovníkmi Archívu Slovenského národného múzea v Martine, 

alebo našimi predchodcami v archíve.     

     Odtlačok prezentačnej pečiatky Klubu slovenských poslancov sa na prijatej pošte objavuje 

až 1.11.1919 a začína číslom spisu 340. Kde sú predchádzajúce podania (prijatá pošta od č.1 

po č. 339) nevieme, resp. sme nezistili. 

    Odtlačok prezentačnej pečiatky na prijatých podaniach obsahuje -  názov  Klub 

slovenských poslancov, došlé dňa, čís. j. (číslo jednacie), vybavené.  

     Pri odoslaných podaniach, resp. ich konceptoch je v ľavom hornom rohu názov Klubu, 

najskôr, ako sme uviedli Slovenský klub a neskôr Klub slovenských poslancov a v pravom 

hornom rohu bol  dátum a pod ním jednacie číslo.  

     Klub slovenských poslancov používal aj okrúhlu nápisovú pečiatku, v ktorej bol v strede 

štátny znak Československej republiky a kruhový nápis Klub slovenských poslancov 

Národného zhromaždenia. 

     Názov archívneho fondu je totožný s uvedeným kruhovým nápisom na odtlačku pečiatky, 

teda Klub slovenských poslancov Národného zhromaždenia. Napriek tomu, že Klub vznikol 

už 14. novembra 1918, teda súčasne s ustanovením Národného zhromaždenia 

Československej republiky, za časovú hranicu archívneho fondu sme zvolili 1. december 1918 

a 25. máj 1920. Z tohto dňa pochádza posledné podanie odoslaného spisu pod oficiálnou 

hlavičkou Klubu slovenských poslancov, napriek tomu, že parlamentné voľby sa konali už 

v apríli 1920 a slovenskí poslanci v Národnom zhromaždení, zastupujúc záujmy svojich 

politických strán, prestali tvoriť jeden celok.   

     Archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti Klubu slovenských poslancov boli pôvodne 

uložené v 4 úložných jednotkách (archívnych škatuliach). Vzhľadom na to, že voľne ložené 

listy (jednotlivé kusy), bez akýchkoľvek obalov, nespĺňali podmienky ochrany archívnych 

dokumentov, opatrili sme ich ochrannými obalmi a taktiež súbory jednotlivých inventárnych 

jednotiek sme zabalili do samostatných obalov. Tým nám celkové množstvo archívnych 

škatúľ narástlo na 11, teda archívny fond má v súčasnosti cca 1,4 bm.   

     Zvažovaním rôznych možností systemizácie zachovaných archívnych dokumentov, sme 

prišli k záveru, že najvhodnejšie bude ponechať ich usporiadanie, ktoré pravdepodobne zvolili 

už pracovníci Archívu Slovenského národného múzea, resp. rešpektovali pôvodné uloženie 

v spisovni (registratúre) Klubu. Jednalo sa o jednoduchý chronologicko-numerický systém 

usporiadania dokumentov, pričom zvlášť boli uložené dokumenty prijatej a zvlášť odoslanej 

pošty . Menšími zásahmi a úpravami nám vznikla takáto štruktúra archívneho fondu: 
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A. Spisy 1918       

A.1 Neprotokolované dokumenty rok 1918 

 

B. Spisy 1919 

B. 1 Protokolované dokumenty prijatej pošty rok 1919    

B. 2 Protokolované dokumenty odoslanej pošty rok 1919 

B. 3 Vecná skupina rok 1919 

 

C. Spisy 1920 

C. 1 Protokolované dokumenty prijatej pošty rok 1920 

C. 2 Protokolované dokumenty odoslanej pošty rok 1920 

 

     Vytvorili sme tri skupiny tak, že každý ročník zachovaných dokumentov tvorí jednu 

skupinu a v rámci skupín sú podskupiny. Ročník dokumentov 1918 má jednu podskupinu, 

ročník 1919 tri podskupiny a ročník 1920 dve podskupiny. Súbor archívnych dokumentov 

jednej podskupiny je súčasne aj inventárnou jednotkou. Archívny fond Klub slovenských 

poslancov Národného zhromaždenia je evidovaný v šiestich inventárnych jednotkách. 

V inventárnom súpise v riadku za číslom inventárnej jednotky nasleduje rozpätie čísiel spisov, 

ktoré eviduje a rozpätie časových údajov. V tom istom riadku je uvedené aj číslo úložnej 

jednotky. Číslo v zátvorke za regestom je dátumom pôvodného evidovania príslušného spisu. 

K archívnej pomôcke – inventáru sme nevyhotovili registre.  

     Dokumenty archívneho fondu Klub slovenských poslancov Národného zhromaždenia 

z obsahového hľadiska sú jedinečnými dokumentmi k vzniku Československej republiky 

v roku 1918, prezentujú politické, hospodárske, spoločenské dianie a podávajú obraz 

Slovenska v hektickom období boľševického maďarského vpádu na Slovensko. Bádateľom, 

ktorí sa zaujímajú o toto obdobie Československej republiky, odporúčame preštudovať všetky 

dostupné dokumenty. 

     Pri citovaní dokumentu je potrebné uviesť názov archívu, názov archívneho fondu, číslo 

evidenčnej a úložnej jednotky. 
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Súpis inventárnych jednotiek 

 

A. Spisy 1918 

 

A. 1 Neprotokolované dokumenty rok 1918  

 

Inv. č.                                                                                                                              škatuľa 

 

1                                                         1.12.1918 – 30.12.1918                                                  1 

 

Pozvánka Národohospodárskeho ústavu pri Českej akadémii vied a umení na slávnostné 

zhromaždenie na počesť stého výročia narodenia JUDr. Františka Ladislava Riegra. 

(1.12.1918) 

 

Oznámenie Ministerstva školstva a národnej osvety o zriadení poradných zborov pre obecné, 

meštianske, stredné, odborné a vysoké školy. (2.12.1918) 

 

Vytváranie obchodných a živnostenských komôr v Československu. (4.12.1918)  

 

Menoslov členov slovenskej misie československého vojska vo Francúzsku a Taliansku. 

(4.12.1918) 

 

Poverenie Ministerstva národnej obrany v Prahe pre stotníka Ľudovíta Šimka zo Senice  

organizovaním slovenského vojska na obsadenom území. (5.12.1918) 

 

Žiadosť MUDr. A. Čapeka, prednostu kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach,  vymenovať 

vládneho komisára v obci, resp. vypísať nové voľby do obecného zastupiteľstva. (5.12.1918) 

 

Oznámenie Výkonného výboru Českej štátoprávnej demokracie o akcii v prospech 

vybudovania pomníka padlých československých legionárov. (6.12.1918) 

 

Prenasledovanie Jozefa Nosáľa majiteľa pekárne v Lučenci a zatknutie dr. Ľudovíta 

Bazovského, riaditeľa Všeobecnej banky v Lučenci v novembri 1918. (6.12.1918) 

 

Upozornenie prof. Jahna z Brna na prevzatie zariadenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici 

do vlastníctva Československej republiky. (6.12.1918) 

 

Pamätný spis Spolku českých úradníkov zemských v Brne. (6.12.1918) 

 

Informácia Českej mliekárskej jednoty v Prahe o príprave založenia Československého zväzu 

mliekárskych jednôt. (6.12.1918)  

 

Poďakovanie Alice Masarykovej za jej menovanie členkou Klubu slovenských poslancov. 

(6.12.1918) 

 

Podpora banského inžiniera Jozefa Hlada z Rapic na zachovanie vysokej školy lesníckej 

a baníckej v Banskej Štiavnici. (7.12.1918) 

 

Zápisnica z výpovede poručíka Štefana Kertesza v posádkovej väznici v Brne o udalostiach 

v Hospodárskej banke v Trnave dňa 13. novembra 1918. (7.12.1918) 
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Žiadosť Jednoty českých úradníkov samosprávnych v Prahe o  účasť na rokovaniach 

Národného zhromaždenia (ďalej NZ) o reforme verejnej správy a samosprávy. (9.12.1918) 

 

Zoznam spoľahlivých železničiarov v Novej Vsi na Orave. (9.12.1918) 

 

Návrh (?) zákona o úprave prechodných pomerov na Slovensku. (10.12.1918) 

 

Žiadosť Komisie pre vecnú demobilizáciu, sekcia pre demobilizáciu koní o vymenovanie 

dvoch slovenských zástupcov do komisie. (11.12.1918) 

 

Správa stotníka Jozefa Hergotta zo 4.12.1918 o organizácii návratu československého vojska 

z Ukrajiny a o situácii na maďarskom území. (11.12.1918) 

 

Informácie o Ústrednom spolku pre záujmy materských škôl v Prahe. (12.12.1918) 

 

Informácia Akademického klubu mladých v Kolíne o usporiadaní Slovenského večera. 

(12.12.1918) 

 

Zápisnica o odovzdaní kľúčov Hospodárskej banky, úč. spol. v Trnave  (viď. Zápis zo 

7.12.1918). (12.12.1918) 

 

Sťažnosť Klubu poslancov Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej na 

nespravodlivé zastúpenie slovenských sociálnych demokratov v Národnom zhromaždení. 

(13.12.1918) 

 

Uznesenie zastupiteľstva mesta Kralupy nad Vltavou venovať sumu 500 korún, ako základ 

pre založenie verejnej knižnice v niektorom meste na Slovensku s podmienkou, že bude 

pomenovaná menom prezidenta republiky T. G. Masaryka. (14.12.1918) 

 

Zápisnica zo 14.12.1918 o záchrane majetku 71. pluku v Trenčíne stotníkom Jozefom 

Hergottom. (14.12.1918) 

 

Správa kuriéra Klubu slovenských poslancov Gašpara Balušku Meszárosa o jeho posolstve na 

východnom Slovensku v novembri a decembri 1918. (13.-15.12.1918) 

 

Oznámenie Františka Jehličku o jeho vymenovaní za ministra „v republike vyhlásenej na 

východnom Slovensku“. (16.12.1918) 

 

Poverenie Národnej rady židovskej v Prahe pre Marka Ungara o jeho pôsobení na Slovensku. 

(17.12.1918) 

 

Pomoc Ústrednej jednoty českých hospodárskych spoločenstiev slovenskému družstevníctvu. 

(20.12.1918) 

 

Príspevok 500 korún Okresného výboru vo Velvaroch na zriadenie verejnej knižnice na 

Slovensku. (20.12.1918) 
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Zápisnice slovenských národných rád o udalostiach na Slovensku v novembri a decembri 

1918: Turčiansky sv. Martin (3., 4.12.1918), Lučenec (5.12.1918), Dolný Kubín (6.12.1918), 

Myjava (27.12.1918), Beňuš (28.12.1918).  

 

Pozvánka Národnej rady židovskej v Prahe na národný židovský zjazd. (30.12.1918) 

 

Odpis telegramu pre Vrchné veliteľstvo československých branných síl na Slovensku 

v Bratislave o rozdelení územia Slovenska na západnú skupinu (gen. Piccione) a Východnú 

skupinu (gen. Hennocque) a o vojenskej situácii na Slovensku. (s. d.) 

 

Informácia o odchode maďarských úradníkov zo slúžnovských úradov v Novom Meste nad 

Váhom a v Malackách a z naftových prameňov v Gbeloch. (s. d.) 

 

Ponuky úradníkov, učiteľov, železničiarov atď.  pracovať na Slovensku. 

 

Žiadosti rôznych inštitúcií v Čechách usporiadať prednášky o Slovensku.  
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B. Spisy 1919 

 

B. 1 Protokolované dokumenty prijatej pošty rok 1919 

 

Inv.č.                                                                                                                                škatuľa 

 

2                             č. s. 304 – 443   2.2.1919 – 29.11.1919                                                       2 

 

Informácia župana Ľudovíta Bazovského o situácii v oblasti Dolnej Strehovej a Lučenca. 

(2.2.1919) 

 

Osobitné sčítanie ľudu v roku 1919 na Slovensku. (8.2.1919) 

 

Hlásenie tekovského župana dr. Mičuru o protičeskoslovenských náladách medzi profesormi 

a študentmi gymnázia v Zlatých Moravciach. Návrhy na menovanie škôldozorcov v župe. 

(13.2.1919) 

  

Prvé posolstvo prezidenta Československej republiky. (marec 1919) 

 

Prídel uhlia na Slovensku v čase od 20.3. do 20.4.1919. 

 

Správa člena Propagačnej kancelárie slovenského územia v Bratislave J. Matlochu o situácii 

v 26. čs. pluku v Leviciach. (7.5.1919) 

 

Výzva Ministerstva národnej obrany  Zemskému veliteľstvu pre Slovensko na odstránenie 

nespoľahlivých dôstojníkov z čs. plukov. (14.5.1919) 

 

Správa podplukovníka Ernesta Raitha o situácii v Miškovci a v Novom Meste pod Šiatorom. 

(8.6.1919) 

 

Výstrižky z novín Slovenský denník o činnosti Klubu slovenských poslancov. (august 1919) 

 

Hlásenie Generálneho inšpektora čs. vojsk na Slovensku o protičeskej propagande pri pešom 

pluku v Leviciach. (1.11.1919) 

 

Memorandum „Obce a kúpeľov Piešťany“. (3.11.1919) 

 

Pavol Országh Hviezdoslav – vzdanie sa poslaneckého mandátu v NZ. (3.11.1919) 

 

Návrh zákona o vyplácaní verejných vkladov (župy, obecné úrady a pod.) vedených na 

vkladných knižkách odnesených do Maďarska. (3.11.1919) 

 

Informácia Československej cukornej komisie o mimoriadnej dodávke 500 vagónov cukru 

Zásobovaciemu úradu v Bratislave, ktorý by mal byť vymenený za benzín a petrolej. 

(3.11.1919) 

 

Pozvánka pre majiteľov tehelní na mimoriadnu poradu o výrobe tehál, trativodných rúr 

a ďalších stavebnín potrebných na budovanie meliorácií. (3.11.1919) 
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Návrh kandidátov Slovenskej národnej strany do bratislavského zboru Obilného ústavu. 

(4.11.1919) 

 

Návrh Odborovej organizácie československého advokátskeho a notárskeho úradníctva na 

doplnenie a zmenu advokátskeho poriadku. (4.11.1919) 

 

Memorandum Spolku továrnikov na likéry a páleníkov na ovocie na Slovensku o zákaze 

výčapu liehových nápojov na Slovensku. (6.11.1919) 

 

Návrh Spolku československých inžinierov a architektov, odbor pre Slovensko na 

vymenovanie vládneho referenta verejných prác inžiniera Štefana Janšáka za stavebného 

riaditeľa pre Slovensko. (6.11.1919) 

 

Memorandum poradného zboru pre kinematografiu pri Ministerstve školstva a národnej 

osvety. (8.11.1919) 

 

Uvoľnenie priestorov kasární v Bratislave pre úrad Ministra s plnou mocou pre správu 

Slovenska. (8.11.1919) 

 

Problémy s distribúciou cukru na Slovensku. (8.11.1919) 

 

Platové pomery advokátov. (8.11.1919) 

 

Návrh Zväzu československých legionárov v Prahe na  riešenie návratu legionárov zo Sibíri. 

(12.11.1919) 

 

Návrh obecného zastupiteľstva v Tisovci vymenovať dr. Samuela Daxnera za člena 

Národného zhromaždenia. (12.11.1919) 

 

Memorandum Zboru pre sociálnu starostlivosť o vysokoškolských študentov. (13.11.1919) 

 

Žiadosť Štefánikovho československého štátneho reformného reálneho gymnázia v Novom 

Meste nad Váhom o postavenie novej budovy gymnázia. (1 foto) (13.11.1919) 

 

Návrh Ministerstva železníc na riešenie zlej dopravnej situácie na Slovensku. (13.11.1919) 

 

Rezolúcia Slovenského spolku „Kriváň“ v Brne o vybudovaní technického školstva na 

Slovensku. (14.11.1919) 

 

Protest Spolku českých finančných konceptných úradníkov Československej republiky 

v Prahe proti prijatiu nového zákona o služobnej pragmatike štátnych úradníkov. (15.11.1919) 

 

Protest obchodníkov a živnostníkov proti straníckej triednej zásobovacej politike Ministerstva 

pre zásobovanie. (15.11.1919) 

 

Rezolúcia Jednoty českých súkromných úradníkov v Prahe k novele penzijného zákona 

súkromných zriadencov. (15.11.1919)  
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Oznámenie dr. Jozefa Budaya, dočasného predsedu Slovenskej ľudovej strany o poverení dr. 

Karola Kmeťku informovať o nových kandidátoch strany do Národného zhromaždenia. 

(17.11.1919) 

 

Memorandum zastupiteľstva Turčianskeho sv. Martina k župnému zriadeniu na Slovensku. 

(17.11.1919) 

 

Masarykov prvý československý štátny učiteľský ústav v Modre – vydávanie časopisu 

Slovenské jaro. (17.11.1919) 

 

Memorandum viacerých spolkov v Bratislave k bytovej otázke. (18.11.1919) 

 

Memorandum združených spolkov štátnych zamestnancov na Slovensku o hospodárstve 

a zásobovaní. (20.11.1919 

 

Informácia predsedu výkonného výboru Slovenskej ľudovej strany dr. Jozefa Budaya o jeho 

delegovaní do NZ namiesto odvolaného Františka Jehličku. (20.11.1919) 

 

Informácia predsedu Slovenskej ľudovej strany dr. Jozefa Budaya o návrhu kandidátov na 

uprázdnené miesta v NZ. Navrhuje Jána Koválika, Jozefa Vrabca a Eduarda 

Galvánka.(20.11.1919) 

 

Intervencia Klubu českých politických strán v Opave pre sídlo župy v Opave. (20.11.1919) 

 

Pamätný spis Slovenskej banky, filiálka v Žiline o zásobovaní Slovenska uhlím. (20.11.1919) 

 

Žiadosť mesta Banská Štiavnica na zachovanie vysokej školy lesníckej a baníckej. 

(22.11.1919) 

 

Memorandum Odboru Československej jednoty v Banskej Štiavnici „Čo treba Štiavnici?“ 

(1919) 

 

Rezolúcia legionárov – poľnohospodárov týkajúca sa pozemkovej reformy. (24.11.1919) 

 

Správa Administratívneho výboru Trenčianskej župy o zlom stave železničných tratí v župe. 

(24.11.1919) 

 

Technické zabezpečenie elektrifikácie Slovenska. (24.11.1919)   

 

Informácia Ministerstva školstva a národnej osvety o stave menšinového školstva na 

Slovensku. (25.11.1919) 

 

Protest Ferdinanda Jurigu, poslanca NZ proti začleneniu Záhoria do volebného obvodu 

Žitného ostrova. (25.11.1919) 

 

Žiadosť predsedu Československého zväzu pozostalých po vojakoch bez rozdielu 

náboženstva a národnosti o zamedzenie otvárania hrobov padlých vojakov formou zákona. 

(26.11.1919) 
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Zabezpečenie miest vo vlakoch pre poslancov NZ. (26.11.1919) 

 

Oznámenie Ministerstva obchodu o menovaní Antona Lapára, továrnika z Bánoviec nad 

Bebravou a Ladislava Protuša, tajomníka Klubu slovenských poslancov za členov poradného 

zboru Štátneho ústavu pre tuky, oleje a mlieko. (27.11.1919) 

 

Rezolúcia zástupcov Čechov z národnostne zmiešaného západočeského zhromaždenia v Plzni 

týkajúca sa volebného zákona. (27.11.1919) 

 

Žiadosť Železničného komitétu vo Valašských Kloboukoch o vybudovanie železničnej trate 

medzi Moravou a Slovenskom vo Vlárskom priesmyku. (29.11.1919) 

 

Zriadenie Slovenského odboru Národnej rady československej v Prahe. (29.11.1919) 

 

Pozvánky na zasadnutia NZ, Klubu slovenských poslancov a na rôzne spoločenské podujatia. 

 

Žiadosti na prednášky o Slovensku. 
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Inv. č.                                                                                                                               škatuľa 

  

2                            č. s. 444 – 560   1.12.1919-30.12.1919                                                         3 

 

Návrh Správneho  výboru všeobecnej verejnej nemocnice v Pardubiciach na reformu verejnej 

zdravotnej správy. (1.12.1919 

 

Zvolenská ľudová banka, úč. spol. – podpora elektrifikácie stredného Slovenska. (1.12.1919) 

 

Oznámenie o založení Slovenského spolku „Kriváň“ v Brne (6.5.1919) - žiadosti o príspevky. 

(2.12.1919) 

 

Žiadosť gazdov a robotníkov zo zhromaždenia 2.12.1918 v Malackách, aby poľnohospodárski 

robotníci boli poisťovaní v Slovenskej pokladnici. (3.12.1919) 

 

Návrh Fedora Houdeka na obnovu obcí zničených vojnou. (5.12.1919) 

 

Ponechanie slovenských plukov v Čechách a na Morave. (6.12.1919) 

 

Slovenská domovina, organizácia poľnohospodárskych robotníkov žiada zriadenie 

samostatných nemocenských pokladníc. (9.12.1919) 

 

Protesty odborov Zemskej jednoty učiteliek v Čechách proti diskriminácii učiteliek na 

dievčenských školách. 

 

Konsolidácia poštových pomerov na východnom Slovensku. (11.12.1919) 

 

Prídel rumu pre poslancov NZ. (11.12.1919) 

 

Návrh Zemského obilného ústavu pre Slovensko v Bratislave na zriadenie župných obilných 

úradov. (11.12.1919) 

 

Rezolúcia 104. Zboru Slovenskej ligy v Amerike týkajúca sa otázky autonómie Slovenska 

v rámci ČSR. (16.12.1919) 

 

Úprava hmotných a právnych pomerov okresných cestárov na Morave. (16.12.1919) 

 

Správna komisia pre obchod s dobytkom, mäsom a zverinou pre Slovensko v Bratislave – 

výkup dobytka a zásobovanie mäsom. (17.12.1919) 

 

Pamätný spis Zemskej hospodárskej rady pre Moravu  v Brne o zásobovacej kríze. 

(22.12.1919) 

 

Preberanie železničných zamestnancov bývalých uhorských štátnych dráh. (30.12.1919) 

 

Návrh tajomníka ministerstva zemědelství dr.  Prokopa Stránskeho na riešenie pozemkovej 

reformy na Slovensku. (29.12.1919) 

 

Návrh zastupiteľstva mesta Turčiansky svätý Martin na umiestnenie finančného riaditeľstva 

pre Slovensko. (30.12.1919) 



 

13 

 

B. 2 Protokolované dokumenty odoslanej pošty rok 1919 

 

 

Inv. č.                                                                                                                              škatuľa 

  

3                             č. s. 26 – 225   22.1.1919 – 10.10.1919                                                      4 

 

Popis prevratových udalostí na Slovensku december 1918 – február 1919.  

 

Výkaz obedov a večerí pre členov NZ  poskytnutých v kuchyni Českého srdca od 20.11.1918 

do 4.1.1919. (22.1.1919) 

 

Poznámky k udalostiam v januári 1919 na Slovensku (neznámy autor ?) (január 1919) 

 

Pozdravný list československej vlády Slovákom. (1919) 

 

Príprava župného zákona, zoznam navrhovaných županov a sekretariátov, zoznam 

navrhovaných zástupcov Slovenska do centrálnej vlády. (1919) 

 

Návrh na dočasnú správu obsadeného slovenského územia. (1919) 

 

Zbierka 33. Československého pluku na Slovenskú maticu v Italii. (1919) 

 

Príprava mimoriadneho sčítania ľudu na Slovensku. (17.2.1919) 

 

Rezolúcia Klubu slovenských poslancov z 27.2.1919 týkajúca sa konsolidácie pomerov na 

Slovensku a narúšania celistvosti Československej republiky. (27.2.1919) 

 

Článok (prednáška) Fedora Houdeka  týkajúci sa počtu Slovákov v bývalom Uhorsku 

a v ČSR, vypracovaný pre rokovania na Mierovej konferencii v Paríži. (27.3.1919)  

 

Memorandum Klubu slovenských poslancov o úprave hraníc s Maďarskom. (15.5.1919) 

 

Tabuľky o národnostnom zložení obyvateľstva Slovenska. (22.5.1919) 

 

Návrh na zmenu výborov NZ a zastúpenia jednotlivých poslaneckých klubov. (23.6.1919) 

 

Návrhy Klubu slovenských poslancov týkajúce sa riešenia hospodárskych, politických, 

kultúrnych a cirkevných záležitostí Slovenska. (25.6.1919) 

 

Zásobovacia situácia na Slovensku. (30.6.1919)  

 

Problematika vojnových zajatcov býv. rak. – uhor. armády. (16.6.1919)  

 

Rozpustenie starých obecných výborov. (30.6.1919) 

 

Ohrozenie slovenských kúpeľných miest maďarskou boľševickou armádou. (2.7.1919) 

 

Pomery vo 4. str. pluku v Čáslavi (bývalý 14. honvédsky pluk). (6.7.1919) 
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Zoznam členov predsedníctva Klubu slovenských poslancov a zoznam slovenských poslancov 

vo výboroch Národného zhromaždenia. (9.7.1919) 

 

Informácia Klubu slovenských poslancov predsedníctvu NZ o designácii dr. Jána Rumana, 

ktorý sa stal spišským županom. Na jeho miesto Klub navrhol Igora Hrušovského.  

 

Informácia o vymenovaní Fedora Houdeka ministrom a jeho nahradenia vo výboroch NZ 

Viliamom Paulínym a Igorom Hrušovským. (14.7.1919) 

 

Rešpektovanie poslaneckých preukazov armádou. (16.7.1919) 

 

Informácia o vymenovaní Aloisa Kolíska ministrom. (18.7.1919) 

 

Informácia o kandidátoch do parlamentnej komisie pre kontrolu pozemkového úradu. 

(24.7.1919)  

 

Rozdiel v hmotnom zabezpečení českých a slovenských úradníkov na Slovensku. (13.8.1919) 

 

Dodávky rôzneho tovaru zo Spojených štátov pre chudobných na Slovensku.(september 1919) 

 

Zriadenie Československej komisie pre hospodárenie s ovocím a zeleninou. (4.9.1919) 

 

Vyjednávanie Andreja Hlinku vo Varšave. (5.9.1919) 

 

Problém ubytovania slovenských poslancov NZ v Prahe. (5.9.1919) 

 

Trestné pokračovanie pre prečiny proti bezpečnosti štátu na Slovensku. (8.9.1919) 

 

Sťažnosť slovenských obchodníkov a podnikateľov s drevom na nevýhodné podmienky 

obchodu s drevom. (10.9.1919) 

 

Návrh Klubu slovenských poslancov menovať Eduarda Beneša do NZ. (10.9.1919)  

 

Poďakovanie Klubu slovenských poslancov dr. Alici Masarykovej za jej činnosť v NZ 

v prospech Slovákov. (10.9.1919) 

 

Návrh Klubu slovenských poslancov na vytvorenie úradu zástupcu generálneho inšpektora čs. 

vojsk. Na obsadenie úradu navrhuje Jána Jančeka. (11.9.1919) 

 

Návrh Klubu slovenských poslancov na menovanie Štefana Bertoviča za člena komisie pre 

hospodárenie s ovocím a zeleninou. (12.9.1919) 

 

Poľská agitácia na Orave a Spiši. (september 1919) 

 

Návrh Klub slovenských poslancov menovať za druhého prezidenta Najvyššieho súdu v Prahe 

Slováka. (17.9.1919) 

 

Menovanie členov uhoľnej komisie pri Uhoľnom inšpektoráte v Žiline. (19.9.1919) 
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Upozornenie predstaviteľa amerických Slovákov Pavla Socháňa na ich protesty proti 

odtrhnutiu Spiša a Oravy. (23.9.1919) 

 

Problém dochádzania slovenských poslancov na rokovania NZ. (25.9.1919) 

 

Protičeskoslovenská propaganda medzi americkými Slovákmi. (september 1919) 

 

Kritika pomerov na Slovensku v tlači. (27.9.1919) 

 

Stanovy Klubu slovenských poslancov. (september 1919) 

 

Odvolanie mandátu člena NZ Adolfa Horváta, poslanca za slovenských sociálnych 

demokratov. (2.10.1919) 

 

Prídel rumu poslancom NZ. (2.10.1919) 

 

Kandidatúra dr. Ľudovíta Medveckého na miesto podpredsedu pozemkového úradu. 

(2.10.1919) 

 

Kandidatúra dr. Milana Ivanku do zahraničného výboru NZ. (7.10.1919) 

 

Zriadenie finančnej správy na Slovensku. (10.10.1919)    

 

Ponuky českých úradníkov pracovať na Slovensku. 
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Inv. č.                                                                                                                             škatuľa 

 

3                            č. s. 226 – 385   10.10.1919 – 2.1.1920                                                      5 

 

JUDr. Ľudovít Medvecký – zrieknutie sa mandátu na podpredsedu pozemkového úradu, nový 

kandidát JUDr. Jozef Holúbek. (10.10.1919) 

 

Vzdanie sa členstva slovenských poslancov vo výboroch NZ. Návrh nových kandidátov. 

(1919) 

 

Zoznam členov Klubu slovenských poslancov. (október 1919) 

 

Odvolanie poslaneckých mandátov v NZ Andreja Hlinku a Františka Jehličku. (15.10.1919) 

 

Menovanie poslanca Vladimíra Čobrdu do komisie pre ľudové ošatenie. (16.10.1919) 

 

Nedostatok benzínu a petroleja na Slovensku. (16.10.1919) 

 

Vojenská situácia na Slovensku. (16.10.1919) 

 

Menovanie profesorov a docentov Právnickej fakulty Bratislavskej univerzity. (17.10.1919) 

 

Návrh členov skupiny štátnych inžinierov a architektov v Bratislave na menovanie Štefana 

Janšáka stavebným riaditeľom pre Slovensko. (3.11.1919) 

 

Sťažnosť mesta Zvolen na nedostatočné dodávky elektriny. (3.11.1919) 

 

Delegácia študijnej slovenskej misie do Ameriky – členovia Ladislav Moyš, užhorodský 

župan a Ján Pocisk, poslanec NZ za slovenských sociálnych demokratov. (3.11.1919) 

 

Návrh na menovanie Jána Pálku a Štefana Halabrína za členov Československej komisie pre 

kože a usne. (3.11.1919) 

 

Protičeská propaganda pri 26. pešom pluku v Leviciach. (3.11.1919)  

 

Návrh na menovanie Pavla Socháňa do Československej komisie droždiarskej. (3.11.1919) 

 

Návrh na menovanie Michala Valášeka a Ladislava Protuša do Československej komisie 

cukrovej. (3.11.1919)  

 

Prídel umelých hnojív pre Slovensko. (4.11.1919) 

 

Záležitosti týkajúce sa cesty Andreja Hlinku na Mierovú konferenciu v Paríži. (9.9.1919 – 

5.11.1919) 

 

Odporúčanie pre Gustáva Cablka pre jeho kultúrnu činnosť medzi americkými Slovákmi. 

(6.11.1919) 

 

Revízia dôstojníckeho zboru (preverovanie). (8.11.1919) 
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Obsadenie uprázdneného mandátu po Františkovi Jehličkovi dr. Jozefom Budayom. 

(21.11.1919) 

 

Žiadosť Klubu slovenských poslancov o okamžitý prídel uhlia pre železnice na Slovensku. 

(25.11.1919) 

 

Zriadenie poštového riaditeľstva v Košiciach. (25.11.1919) 

 

Personálne obsadenie Riaditeľstva československých štátnych železníc v Košiciach. 

(25.11.1919) 

 

Problém riadenia školstva na území Podkarpatskej Rusi. (26.11.1919) 

 

Kúpa slovenských účastín americkými Slovákmi. (26.11.1919)  

 

Zriadenie Obvodnej komisie pre pozemkovú reformu pre Oravskú a Spišskú župu 

v Ružomberku. (27.11.1919) 

 

Návrh zákona o zákaze exhumácie padlých vojakov a rušení hrobov.(27.11.1919) 

 

Prijímanie kompromitovaných a nespoľahlivých zamestnancov do služieb štátnych železníc. 

(27.11.1919) 

 

Zákaz predaja liehovín na Slovensku.(28.11.1919) 

 

Stav školstva na Slovensku. (26.11.1919) 

 

Prídel uhlia pre Slovensko. (29.11.1919) 

 

Zakladanie verejných knižníc na Slovensku Československou jednotou. (3.12.1919) 

 

Žiadosť Klubu slovenských poslancov o vymenovanie Slováka za zástupcu Slovenska na 

Ministerstve školstva a národnej osvety. (5.12.1919) 

 

Úprava pomerov cirkvi k štátu, odluka cirkvi od štátu. (5.12.1919)  

 

Úprava licitácie nehnuteľností na Slovensku. (17.12.1919) 

 

Záležitosti prepustených železničných zamestnancov, ktorí sa zúčastnili politického štrajku 

a počas maďarského boľševického vpádu na Slovensko vykonávali službu pre Maďarov. 

(19.12.1919)    

 

Pokyny pre zástupcov Klubu slovenských poslancov na rokovanie v parlamentnej komisii 

koaličných strán. (1919) 

 

Letáky k vzniku Československej republiky. (1918-1919) 7 kusov 

 

Maďarské boľševické letáky a plagáty. (1919) 13 kusov 
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B.3 Vecná skupina rok 1919 

 

Inv. č.                                                                                                                              škatuľa       

 

4                                                                                                                                                 6      

 

Dokumenty zozbierané na základe výzvy Klubu slovenských poslancov a Slovenskej 

národnej rady v Turčianskom sv. Martine o prenasledovaní Slovákov v Uhorsku, ktoré mali 

byť predložené na Mierovej konferencii v Paríži. 

- Rukopis referátu o volebnom systéme v Uhorsku.  

- Odmietnutá žiadosť D. Licharda vydávať Hospodársky časopis v Skalici. (10.12.1846) 

- Maďarizačná činnosť Hornouhorského maďarského vzdelávacieho spolku v Skalici.  

  (2.12.1918)  

- Rukopis správy Školská otázka v Uhorsku. 

- Rukopis správy Ekonomické poslanie Slovákov v Uhorsku.  

- Správy jednotlivcov o ich perzekúcii v Uhorsku. (1907-1919) 

 

                                                                                                                                                     7 

 

- Dokumenty o procesoch so Slovákmi advokátov Fajnora, Salvu a Ľ. Medveckého. (1898-

1913) 
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C. Spisy 1920           

 

C.1 Protokolované dokumenty prijatej pošty rok 1920 

    

Inv č.                                                                                                                             škatuľa       

  

5                              č . s. 1 – 112   2.1.1920 – 31.1.1920                                                        8      

   

Vládny návrh zákona o firemných spoločenstvách. (2.1.1920)    

 

Pamätný spis Vysokej školy zverolekárskej v Brne. (2.1.1920)      

 

Pripomienky Moravského zemského výboru k návrhu zákona o zvláštnych opatreniach 

v samospráve.(2.1.1920)     

 

Memorandum k zachráneniu a povzneseniu ľudového umenia na Slovensku. (5.1.1920) 

 

Informácia prof. Dr. Alojza Kolíska o jeho menovaní za riadneho profesora národnej 

a slovenskej literatúry a estetiky na katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave. (6.1.1920) 

 

Informácia Ministerstva zahraničných vecí Československej republiky o situácii v Maďarsku 

k 2. a  5. januáru 1920. (7.1.1920) 

 

Rezolúcia Zväzu gážistov v Jilemnici týkajúca sa zriadenia úradníckych komôr. (7.1.1920) 

 

Zhabanie uhlia určeného priemyslovým podnikom na Slovensku štátnymi železnicami. 

(7.1.1920) 

 

Vladimír Makovický a František Votruba – vzdanie sa mandátu v NZ v prospech Klubu 

slovenských poslancov. (9.1.1920) 

 

Návrh osnovy zákona a pamätný spis o zriadení vysokej školy technickej na Slovensku. 

(13.1.1920) 

 

Národná rada československá – spoločný postup pre voľby do NZ na národnostne zmiešaných 

územiach. (14.1.1920) 

 

Memorandum štátnych úradníkov a úradníckych čakateľov o zabezpečení rovnosti medzi 

štátnymi úradníkmi. (14.1.1920) 

 

List Štefana Osuského (20.12.1919) Fedorovi Houdekovi z Mierovej konferencie v Paríži 

týkajúci sa účasti vedúceho maďarskej delegácie Apponyiho na mierových rokovaniach. 

(15.1.1920) 

 

Oznámenie Obchodnej a živnostenskej komory v Prahe o prijatí Zväzu slovenských 

peňažných ústavov v Turčianskom sv. Martine za člena. (15.1.1920) 

 

Protesty  proti pasívnemu volebnému právu. 

 

Rezolúcia českých menšín v národnostne zmiešaných krajoch (Nemci). (18.1.1920) 
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Žiadosť mestského zastupiteľstva v Uhorskom Hradišti za zachovanie doterajšej župnej 

samosprávy. (19.1.1920) 

 

Žiadosť Rady mesta Kutná Hora o zriadenie sídla  župy. (19.1.1920) 

 

Zamedzenie výčapu liehovín v Liptovskej župe. (19.1.1920) 

 

Žiadosť Komitétu pre postavenie pomníka Jánovi Amosovi Komenskému v Holandsku o 

vyslanie člena Klubu slovenských poslancov. (20.1.1920) 

 

Žiadosť profesorov Karlovej univerzity v Prahe o úpravu penzií vysokoškolských profesorov. 

(20.1.1920) 

 

Správa Hospodárskeho inšpektorátu pre zvolenskú župu o odškodnení obce Badín, ktorá 

utrpela škody počas vpádu maďarských boľševikov v júni 1919. (22.1.1920)  

 

Návrh Zemskej hospodárskej rady pre Slovensko v Bratislave, aby zásobovanie obyvateľstva 

základnými životnými potrebami prešlo pod dohľad štátu. (24.1.1920) 

 

Informácia Skupiny zväzu československých baníkov v Handlovej o pomeroch v Handlovej. 

(24.1.1920) 

 

Pripomienky Zemskej samosprávnej rady moravskej k návrhu zákona o zriadení okresných 

a župných úradov. (26.1.1920) 

 

Návrh jazykového zákona Národnej rady československá. (27.1.1920) 

 

Pokyn Ministerstva železníc Československej republiky o nahlasovaní osobitných vagónov 

pre členov NZ. (28.1.1920) 

 

Podpora stavebného ruchu zo strany zväzov stavebných a bytových družstiev 

v Československej republike. (28.1.1920) 

 

Založenie Družstva Slovenského národného divadla. (29.1.1920) 

 

Rezolúcia Spolku slovenských poštárov o postavení poštových zamestnancov na Slovensku. 

(29.1.1920) 

 

Memorandum o zriadení samostatného, katolíckeho patronátneho slovenského gymnázia 

v Kláštore pod Znievom. (30.11920) 

 

Návrh Ministerstva školstva a národnej osvety na zriadenie nových škôl, namiesto bývalej 

vysokej školy banskej a lesníckej v Banskej Štiavnici. (30.1.1920) 

 

Návrh Národnej rady československej na riešenie kandidatúry do NZ v národnostne 

zmiešaných územiach. (30.1.1920) 
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Riešenie situácie na železnici na východnom Slovensku. (30.1.1920) 

 

Návrh Ústredného spolku českých profesorov na organizáciu stredného školstva. (31.1.1920) 

 

Reforma verejnej správy. (31.1.1920) 

 

Protesty odborov Zemskej jednoty učiteliek v Čechách proti diskriminácii učiteliek na 

dievčenských školách.      

 

Protesty štátnych a verejných úradníkov proti pasívnemu volebnému právu.  

 

Protesty rímsko-katolíckych kňazov proti výkupu farskej pôdy.    

 

Pozvánky na rôzne porady, spoločenské a kultúrne akcie.        
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Inv. č.                                                                                                                          škatuľa      

  

5                                č. s. 114 - 225    3.2.1920 - 29.2.1920                                                   9       

 

Rezolúcia Slovenského spolku „Kriváň“ v Brne týkajúca sa slovenského školstva. (3.2.1920)  

 

Návrh Ministerstva vnútra na organizáciu sporiteľní na Slovensku. (3.2.1920) 

 

Protesty odborov Jednoty českých súkromných úradníkov proti jazykovému zákonu. (29.1. -

4.2.1920) 

 

Zastúpenie Slovenska v rôznych vládnych a ministerských komisiách. (4.2.1920) 

 

Rezolúcia Jednoty československých malozemědělcu týkajúca sa rekvirácie obilia 

a urýchlenia pozemkovej reformy. (4.2.1920) 

 

Protest Zemskej jednoty spoločenstiev mäsiarov a údenárov proti dani z mäsa a dani 

z porážok. (5.2.1920) 

 

Rezolúcia Klubu slovenských poslancov o vernosti Slovákov k novej Československej 

republike. (5.2.1920) 

 

Rezolúcia zástupcov technických korporácií o vybudovaní technicko-vojenského školstva. 

(7.2.1920) 

 

Telegram predsedu plebiscitnej komisie Jána Jančeka o príchode 200-člennej deputácie zo 

Slovenska do Prahy. (9.2.1920) 

 

Informácia Ministerstva zahraničných vecí o maďarskej otázke v anglickej tlači. (10.2.1920) 

 

Nezákonné zamieňanie  dolárov prichádzajúcich amerických Slovákov na železničných 

staniciach. 

 

Ponuka advokáta dr. Rudolfa Ročáka z Prahy platiť nemajetnému slovenskému študentovi 

obedy v študentskej menze. (11.2.1920) 

 

Informácia Ministerstva železníc o dopravnej situácii na Slovensku. (11.2.1920) 

 

Informácia Regulačného výboru veľkoobce Piešťany o potrebe regulácie rieky Váh. 

(priložené 4 foto z povodní 9.-15.1.1920) (11.2.1920) 

 

Informácia Hospodárskeho úradu pre Slovensko v Bratislave o probléme zásobovania 

Slovenska. (12.2.1920) 

 

Rezolúcia českých štátnych zamestnancov o ich trvalom preložení na Slovensko. (11.2.1920) 

 

List Klubu slovenských poslancov americkým Slovákom o hájení záujmov Slovenska 

a Slovákov v rámci Československej republiky. (12.2.1920) 

 

Osnova zákona o dávke z majetku a prírastku na majetku. (12.2.1920) 
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Návrh Československého zväzu štátneho kancelárskeho úradníctva o úprave platov. 

(13.2.1920) 

 

Program 200-člennej slovenskej výpravy do Prahy v dňoch 20.-25. februára 1920. (17.2.1920) 

 

Zimné športové hry vo Vysokých Tatrách 20. – 29. 2.1920, usporiadané Pracovným zborom 

športovým a turistickým v Prahe. (17.2.1920) 

 

Informácia primára župnej nemocnice v Turčianskom sv. Martine o stave nemocnice. 

(17.2.1920) 

 

Žiadosť Odbočky pivovarskej komisie pre Slovensko o prídel sladového jačmeňa. (17.2.1920) 

 

Rezolúcia Krajského výboru Československej národnej demokracie v Plzni proti náhrade za 

štátne vojnové pôžičky. (20.2.1920) 

 

Žiadosť Zväzu československého študentstva v Prahe o podporu štúdia v cudzine. (20.2.1920)  

 

Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov obce Horné Terany a priľahlých obcí, kde žiadali 

založenie národnej a roľníckej strany. (21.2.1920) 

 

Prijímanie slovenských poddôstojníkov z povolania do čs. armády. (21.2.1920) 

 

Rozkaz Ministerstva národnej obrany o volebnej agitácii vo vojsku. (23.2.1920) 

 

Rozhodnutie Ústavného výboru NZ o ustanovení mesta Chrudim za župné mesto a sídlo 

župných úradov. (24.2.1920) 

 

Úprava právnych a hmotných pomerov učiteliek materských škôl. (24.2.1920) 

 

Rezolúcia Miestneho odboru Voľnej myšlienky v Kroměříži týkajúca sa odluky cirkvi od 

štátu. (24.2.1920) 

 

Rezolúcia českých zamestnancov Liptovskom sv. Mikuláši týkajúca sa volieb. (24.2.1920) 

 

Zriadenie lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. (25.2.1920) 

 

Protest Trenčianskej župy proti pripojeniu k novoutvorenej župe so sídlom v Turčianskom sv. 

Martine. (25.2.1920) 

 

Protest mesta Kutná Hora proti vyňatiu spomedzi župných miest. (25.2.1920) 

 

Zemský učiteľský spolok pre Slovensko, úprava platov učiteľov. (26.2.1920) 

 

Protest mesta Banská Bystrica proti zriadeniu sídla novej župy vo Zvolene. (26.2.1920) 

 

Prosba mesta Zvolen za zriadenie župného sídla. (26.2.1920) 
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Úprava volebného práva pre sezónnych robotníkov. (26.2.1920) 

 

Spolok obecných a okresných notárov v Zvolenskej župe, problém platov administratívy. 

(26.2.1920) 

 

Protesty proti chystanému školskému a župnému  zákonu. 

 

Zriadenie obvodovej úradovne pre pozemkovú reformu v Bratislave. (27.2.1920) 

 

Oznámenie výkonného výboru Slovenskej národnej a roľníckej strany o vzdaní sa mandátu 

Jána Burjana a jeho nahradenie Jánom Petrovičom. (27.2.1920) 

 

Protest mesta Chrudim proti vyňatiu spomedzi župných miest. (27.2.1920) 

 

Rezolúcia Ústrednej organizácie poštového úradníctva dopravného pre republiku 

Československú v Prahe týkajúca sa platových a personálnych záležitostí poštových 

úradníkov na Slovensku. (28.2.1920) 

 

Predsedníctvo Spolku školských inšpektorov na Slovensku, právne a hmotné postavenie 

školských inšpektorov. (28.2.1920) 

 

Prosba mesta Spišská Nová Ves o zriadenie župného sídla. (28.2.1920) 

 

Prehlásenie majoritných strán (klubov) Národného zhromaždenia o zabezpečení 

československých jazykových a národnostných práv. (29.2.1920) 
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Inv. č.                                                                                                                             škatuľa  

     

5                              č . s. 226 – 375   1.3.1920 – 14.5.1920                                                    10     

    

Liptovská a Tekovská župa, vyrovnanie platov župných zamestnancov. (1.3.1920)  

 

Žiadosť Administratívneho výboru Liptovskej župy o zákaz prídelu alkoholu. (1.3.1920) 

 

Príhovor ministra obrany k voľbám. (3.3.1920) 

 

Združenie penzistov štátnych zamestnancov, odpočivné príspevky. (3.3.1920) 

 

Menovanie Matúša Dulu za člena Československej liehovej komisie. (5.3.1920) 

 

Zabezpečenie volebného práva pre sezónnych robotníkov. (6.3.1920) 

 

Slovenský politický kruh v Košiciach, úprava platov slovenských verejných úradníkov a  

žiadosť o otvorenie vysokej školy technickej v Košiciach. (6.3.1920) 

 

Návrh novej organizácie župných archívov na Slovensku. (8.3.1920)   

 

Zemský učiteľský spolok pre Slovensko, úprava platov učiteľov na Slovensku. (8.3.1920)   

 

Zvýšenie dane z piva a jej vplyv na cenu piva. (9.3.1920) 

 

Zásobovanie mesta Ružomberok múkou a margarínom. (9.3.1920) 

 

Ing. Ján Burjan - vzdanie sa členstva v NZ. (9.3.1920) 

 

Memorandum Spolku čs. inžinierov a architektov v Košiciach týkajúce vybudovania vysokej 

školy technickej v Košiciach. (9.3.1920) 

 

Otvorenie Štátneho detského liečebného Šrobárovho ústavu v Dolnom Smokovci. (11.3.1920)  

 

Protest správneho výboru župy Gemer – Malohont proti jej rozpadu. (11.3.1920) 

 

Telegramy rôznych spolkov a iných inštitúcií štátnych zamestnancov týkajúce sa prepočtu 

odpracovanej služobnej doby a drahotného príplatku. (48 kusov + 21 ) (15. a 16. 3.1920) 

 

Protesty proti hradeniu štátnych vojnových pôžičiek. 

 

Pozvánky na rôzne kultúrne, spoločenské a politické podujatia. 

 

Vyjadrenie Advokátskej komory v Prahe k osnove zákona o dávke z majetku. (17.3.1920) 

 

Správa člena NZ poslanca Čobrdu o situácii v slovenskom pluku umiestnenom v Jozefove. 

 

Pamätný spis zo stretnutia všetkých politických strán vo Zvolene 14. marca 1920 o situácii vo 

Zvolene a okolí.(17.3.1920) 
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Návrh Národnej rady československej na prídel pôdy v pozemkovej reforme. (17.3.1920) 

 

Protest Národnej rady československej proti poľskému teroru na Tešínsku. (22.1920)   

 

Návrh na zriadenie komunálnej banky na Slovensku. (23.3.1920) 

 

Zásobovanie vojska na Slovensku hovädzím mäsom. (30.3.1920) 

 

Trachómová nákaza v Turčianskej župe. (6.4.1920) 

 

Rozširovanie volebných letákov ľudovej strany vo vojsku napriek zákazu. (6.4.1920) 

 

Intervencie  umeleckých a kultúrnych inštitúcií, aby prof. A. Kolísek  opätovne kandidoval do 

NZ. (16.4.1920)  

 

Žiadosť Gemer–malohontskej župy o povolenie voľného nákupu obilia. (17.4.1920) 

 

Zákaz prijímať nekolkované bankovky v pohraničných krajoch Podkarpatskej Rusi. 

(18.4.1920) 

 

Celoštátna anketa o príčinách drahoty a úžery. (19.4.1920) 

 

Protest mesta Brezno proti zriadeniu sídla župy vo Zvolene. (20.4.1920) 

 

Prenasledovanie Slovákov v Maďarsku. (20.4.1920) 

 

Rezolúcia ľudového zhromaždenia v Banskej Bystrici proti napádaniu a ohováraniu ministra 

s plnou mocou pre správu Slovenska Vavra Šrobára. (24.4.1920) 

 

Ceny obilia, zásobovací a hospodársky plán. (14.5.1920) 
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C.2 Protokolované dokumenty odoslanej pošty rok 1920 

 

Inv. č.                                                                                                                            škatuľa 

 

6                                č. s. 1 – 144   3.1.1920 -25.5.1920                                                       11 

 

Vladimír Makovický, František Votruba - vzdanie sa členstva v NZ. (9.1.1920) 

 

Zriadenie vysokej školy lesníckej v Banskej Štiavnici. (9.1.1920) 

 

Pestovanie ľanu na Slovensku. (8.1.1920) 

 

Návšteva členov Klubu slovenských poslancov v slovenských plukoch v Čechách. 

(19.1.1920) 

Pašovanie liehu a predaj liehovín na Slovensku. (19.1.1920) 

 

Organizácia peňažných ústavov na Slovensku. (23.1.1920) 

 

Menovanie Jozefa Fábryho, obchodníka z Turčianskeho sv. Martina do správnej rady 

Pražských veľtrhov. (30.1.1920) 

 

Menovanie Matúša Dulu do liehovej komisie. (30.1.1920) 

 

Klub slovenských poslancov – „Ohlas k Slovákom“ -  predvolebný boj politických strán. 

(6.2.1920) 

 

Prisťahovalci z Ameriky – zamedzenie čierneho obchodu s valutami. (17.2.1920) 

 

Milan Getting, novinár, americký Slovák - odstránenie nútenej práce pre učiteľov a kňazov, 

úprava ich príjmov. (19.2.1920) 

 

Urýchlené zahájenie pozemkovej reformy na Slovensku. (19.2.1920) 

 

Úprava diét českých úradníkov na Slovensku. (20.2.1920) 

 

Úprava platových pomerov župných a mestských úradníkov. (25.2.1920) 

 

Problém otvorenia vysokej školy lesníckej v Banskej Štiavnici. (25.2.1920) 

 

Náhrada škody, spôsobená vpádom maďarského boľševického vojska na Slovensko. 

(28.2.1920) 

 

Rekvirovanie dobytka pre vojsko na Slovensku. (13.3.1920) 

 

Úprava pomerov v železničnej doprave na Slovensku.(19.3.1920) 

 

Zrušenie želiarskeho pomeru. (23.3.1920) 

 

Používanie nekolkovaných bankoviek na území Podkarpatskej Rusi. (13.4.1920) 
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Menovanie členov, zástupcov Slovenska, do colnej rady. (14.4.1920) 

 

Menovanie kandidátov do správneho výboru pri ministrovi s plnou mocou pre správu 

Slovenska za jednotlivé politické strany. (15.4.1920) 

 

Pozvánky na zasadnutia NZ a Klubu slovenských poslancov. 

 

Menovanie členov komisií a výborov NZ. 

 

Potvrdenie pre Ladislava Protuša, tajomníka Klubu slovenských poslancov o jeho pôsobení v 

Klube. (25.5.1920) 
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