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Lesnícka a drevárska ú s t r e d ň a 

Znaőka:LI)Ű 

Organizačný výjpjj_ a.pôsobnosť LDÚ: 

Lesné bohatstvo a z neho vyplývajúce drevárske podnika

nie na Slovensku patrilo k najdôležitejším zložkám národného 

hospodárstva. V kapitalistickom zriadení záujmy lesnej vý

roby a drevárskeho hospodárstva sa krížili. K odstráneniu 

týchto rozporov vznikol z iniciatívy Ministerstva zemedel-

ství v Prahe vládnym nariadením ô. 170/1953 Zb. z. an» 

zo dňa 5. augusta 1955 Drevársky syndikát. V ňom vedľa zá

stupcov úradov boli zastiípené i záujmové a hospodárske orga

nizácie zaoberajúce sa výrobou, spracovaním alebo distribú

ciou dreva. Jeho úlohou bolo usmerniť výrobu, dovoz a vývoz 

dreva, starať sa o odbyt a speňaženie suroviny a polotovarov 

a o zásobovanie domáceho obyvateľstva a podnikov drevom. 

Drevársky syndikát pôsobil až do roku 1939. 

V roku 1939 vyhláškou ministra hospodárstva 5. 100/39 
tfr. n. zo dňa 19. apríla 1939 bol utvorený pri Ministerstve 
hospodárstva Výbor pre vývoz dreva, ktorého úlohou bolo vy

dávať smerné ceny pre export podľa potreby a situácie na 
zahraničnom trhu. Tieto boli záväzné pre všetkých vývozcov 
dreva zo Slovenska. Pri.Výbore pre vývoz dreva bola zriade
ná Evidenčná kancelária, ktorá schvaľovala všetky žiadosti 
o povolenie vývozu dreva. 
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Vyhláškou ministra hospodárstva ô. 3k zo dňa *+. marca 
19M3 hol Výbor pre vývoz dreva zrušený a jeho pôsobnosť sa 
preniesla na Slovenská lesnícku a drevársku radu, ktorá bola 
zriadená vládnym nariadením 5. 121/1959 SI. z. zo dňa 23. 
mája 1939, ako poradný sbor Ministerstva hospodárstva vo 
veciach lesných a drevárskych. 

Jej úlohou bolo: 

1. usmerňovať lesnú ťažbu a distribúciu dreva a zásobo

vanie domáceho obyvateľstva, 

2. starať sa o odbyt a speňaženie.dreva a drevárskych 
výrobkov na domácom a zahraničnom trhu, 

3. udržovať styky so zahraničnými lesníckymi a drevár
skymi spoločnosťami, 

k, zaobstarávať a spracovávať potrebný štatistický ma

teriál lesného a drevárskeho hospodárstva. 

Keäže však Slovenská lesnícka a drevárska rada bola len 
poradným sborom, ktorý nemal exekutívu a vojnová distribúcia 
vyžadovala orgán s väčšou autoritou, nariadením s mocou záko
na ô. 11+0/19¼ SI. z. zo dňa 5. júna 19M3 bol minister hos
podárstva zmocnený upravovať pomery v lesnom a drevárskom 
priemysle. Podľa tohto nariadenia minister hospodárstva vy
hláškou č. 2̂ 5/19̂ +1 Úr. n., zo dňa 1. júla 19½ zriadil Les
nícku a drevársku ústredňu, úlohou ktorej bolo; 

1. riadenie trhu dreva a domáce zásobovanie, 

2. usmerňovanie exportu JSo do množstva a cien, 

3. úlohy zveľaäovacie a to: 

a/ zlepšenie techniky práce drevorubačov, 

b/ vybudovanie a podporovanie odborného školstva 
všetkých typov, 

c/ vydávanie odborných kníh, 

d/ propagácia významu lesa a dreva, 
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e/ podporovanie zalesňovania, lesného a drevárskeho 

výskumníctva. 

Na Cele Ústredne bol predseda zodpovedný ministrovi hos
podárstva. V jeho Činnosti mu napomáhal poradný sbor, ktorý 
sa skladal zo zástupcov ministerstiev a z odborníkov lesné
ho a drevárskeho hospodárstva. FinanCné prostriedky LDŰ Čer
pala z príspevkov vyberaných pri vývoze dreva, pri povoľova
ní mimoriadnych ťažieb a premien lesných kultúr. Tieto pro
striedky LDŰ potom používala na zveľadenie lesného a drevár
skeho hospodárstva. V roku 19^5 bol vydaný Služobný, discip
linárny a kancelársky poriadok LDÚ schválený Ministerstvom 
hospodárstva po dohode s Ministerstvom financií. 

OrganizaCná štruktúra LDÚj 

I. oddelenie - export. Do tohoto oddelenia bola 

zahrnutá i Kontrolná stanica Ústredne so sídlom v Humennom, 

ktorej úlphou bolo sa postarať o zlepšenie kvality vyváža-

nóhoYuhlia a o zásobovanie domáceho trhu. 

II. oddelenie prvovýroby. 

III. oddelenie distribúcie. 

UCtáreň. 

Kancelária. 

Okrem toho Ústredňa zamestnávala na lesných oddele
niach okresných úradov jednu kancelársku silu. 

Po oslobodení v roku l9*+5 Lesnícka a drevárska 
ústredňa pokraCovala v svojej Činnosti. Kým však do roku 
19^5 lesy a drevársky priemysel podliehali býv. Ministerstvu 
hospodárstva, po roku 19**5 lesy podliehali rezortne Povere
níctvu pôdohospodárstva a pozemkovej reformy a drevársky prie
mysel Povereníctvu priemyslu a obchodu a tak i pôsobnosť 
Ústredne bola rozClenená do dvoch povereníctiev: 
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1. Prvovýrobná oasť, t. j. lesná a drevárska politika, 
ako aj lesnícka osveta, propagácia, výchova lesného robot
níctva a výskumníctvo spadalo do kompetencie Povereníctva 
pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. 

2. Časť drevárskeho priemyslu a obchodu, ako i časť 

distribučná pokiaľ ide o podniky, plánovanie, poťažne roz

širovanie drevoobrábajúcich podnikov spadala do troch odbo

rov Povereníctva pre priemysel a obchod. 

Oasť vývozu, dovozu drevených výrobkov, ako aj riešenie 

ich cenových otázok spadalo do kompetencie Ministerstva za

hraničného obchodu. Časť drevárskeho obchodu v tuzemsku do 

Ministerstva vnútorného obchodu. 

Nakoľko však vrchnostenská moc povereníctiev pokiaľ ide 
o lesy a drevársky priemysel.musela byť koordinovaná, obe 
povereníctva súhlasili s tým, aby vrchnostenská právomoc vo 
veciach lesnej prvovýroby a drevárskeho priemyslu /mechanic
kého i chemického/ bola spracovaná z jedného miesta - Lesníc
kej a drevárskej ústredne - .ktoré by koordinovalo proti
chodné záujmy všetkých zložiek. 

Po roku 19*+8 äalším znárodnením a neustálym upadaním 
kapitalistických prvkov v lesníckom a drevárskom priemysle 
a obchode drevom, význam Ústredne sa strácal. Rozhodnutím 
predsedníctva národohospodárskej komisie KSŐ zo dňa 19» aprí
la 1950 prevzala Lesnícka a drevárska ústredňa funkciu 
Ústredne pre hmotné zásobovanie pre nasledujúce tovary:, 
stavebné hmoty, keramika, sklo, drevo a výrobky z dreva, ce
lulóza, papier a výrobky poľnohospodárstva a výživy. Túto 
činnosť LDÚ vykonávala ako orgán Slovenského plánovacieho 
úradu v Bratislave. 

Vládnym nariadením 8. 201/1950 zo dňa 19. decembra 1950 
o hmotnom zásobovaní bola Lesnícka a drevárska ústredňa 
zrušená a jej pôsobnosť prešla: 
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1.. na Ministerstvo pôdohospodárstva vo veciach lesnej 
výroby, ťažby a odvozu dreva, 

2. na Ministerstvo priemyslu - spracovanie surového 
dreva na polotovary. 
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Usgoriadanie_£Ísomností_LDÚi 

Písomnosti Lesníckej a drevárskej ústredne sa nachádzajú 

v Štátnom slovenskom ústrednom archíve.od roka 1955, kedy 

boli prevezené z Povereníctva financií, kam sa dostali po zá

niku LDÚ. Časový rozsah fondu zahrňuje roky 1939-1950. Množ
stvo materiálu bolo i ̂+31 balíkov a 28½ fasciklov. V roku 1956 
bol vykonaný popis fondu. Čiastočnú skartáciu a premanipulá-
ciu fondu vykonal v marci - júli 1961 pracovník II. oddelenia 
ŠSÚA František Palko. 

Fond obsahoval veľké množstvo materiálu, no mnoho z neho 
bolo natoľko bez trvalej archívnej hodnoty, že už po vykonaní 
čiastočnej skartácie asi polovica materiálu z fondu sa vylúči
la. Vylúčil sa nasledujúci druh písomností: 

Žiadosti o povolenie predaja dreva, žiadosti o schválenie 
nákupu guľatiny, výpisy z účtov, žiadosti o prídel guľatiny, 
žiadosti o odpredaj úžitkového dreva, žiadosti o prídel pali
vového dreva, trestné oznámenia za nezaslanie mesačných vý
kazov, oznámenia zmien adresy, cestovné účty, vrátenie evi
denčných poplatkov z vývozného povolenia, žiadosti o zaslanie 
tlačív mesačných výkazov, žiadosti o zaslanie obežníkov, 
opravy mesačných výkazov, pozastavenie žiadosti o vývoz, žia
dosť o súhlas odpredaja palivového dreva, žiadosť o predíže-. 
nie hromadného povolenia vývozu, žiadosti o povolenie vývozu, 
vrátenie vývozných povolení,.žiadosť o schválenie nákupu 
ihličnatého úžitkového dreva, účty - za rôzne opravy, kance
lárske potreby, plyn, elektrický prúd, za časopisy, za doda
nie tlačív, vrátenie neschválených uzávierkových listov, 
trestné oznámenia pre odpredaj <3rc<ra bez súhlasu LDÚ, žiadosti 
o oslobodenie od predkladania.mesačných výkazov, nesprávne 
vyplňovanie mesačných výkazov,.žiadosti o poskytnutie zálohy, 
na plat, objednávky publikácií, žiadosť o uvolnenie odrezkov, 
žiadosť o prídel ihličnatého reziva, žiadosť.o rozdelenie 
etátu, žiadosť.o rozdelenie kalamitnej ťažby, premiestnenie 
dreva do Čiech, žiadosť o vydanie odberných lístkov na ihlič-
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nate rezivo. 

Písomnosti fondu sú rôznorodé. Len menšiu časť fondu 
tvoria písomnosti protokolované, ostatnú, väčšiu časť.tvo
rili písomnosti neprotokolované, rôzne zprávy, výkazy, hlá
senia, dotazníky. Protokolované spisy boli číslované v jedno
duchom chronologicko-numerickom slede. Nový ročník začínal 
novým číslom, vybavenia tej istej veci dostávali nové číslo 
a nepripájali sa. Po vzniku LDÚ sa pokračovalo v číslovaní 
Slovenskej lesníckej a drevárskej rady. Pri usporiadaní písom-
ností sa volil systém premanipulácie podľf? vecných zreteľov. 
Tak vzniklo niekoľko hlavných skupín» 

I. Výbor pre vývoz dreva. 

II. Protokolované spisy LDÚ. 

III. Korešpondencia LDÚ. 

IV. Uzávierky LDÚ. 

V. Rôzne neprotokolované písomnosti LDÚ. 

VI. Písomnosti LDÚ ako oblastného orgánu hmotného zásobo
vania. 

VII. Hlásenia, dotazníky. 

VIII. Výpisy z evidencie lesného hospodárskeho plánu. 

IX. Spisy ÚHÚ. 

X. Spisy redakcie "Poľany". 

Pri usporiadaní skupín neišlo sa k jednotlivostiam. Každá 

skupinu bude nutno ešte äalej usporiadať podľa vecných zrete

ľov. Niektoré skupiny sú už rozdelené na podskupiny, ktoré 

však bude možné ešte äalej usporiadať. Rozsahom najväčšia je 

skupina protokolovaných písomností. Táto sa delí na podskupi

ny, z ktorých najrozsiahlejšie sú: 

1. V ý v o z . Obsahuje spisy: 

Devizové osvedčenia, žiadosti o povolenie vývozu, 

urgencie vývozných povolení, žiadosti o informácie, žiadosti 
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o vrátenie dokladov, žiadosti o vrátenie evidenčných poplatkov, 
zamietnutie žiadosti o povolenie vývozu, dopyty na ceny dreva 
do cudziny, hlásenia.o vývoze, vrátenie vývozného povolenia, 
schválenie uzávierok, prečerpané vývozné povolenia, dopyty za
hraničných firiem, dopyty na piliarske.podniky, úprava vývozu 
dreva, žiadosti o predĺženie uzávierok, dopyty zahraničných 
firiem na slovenských exportérov, vyčerpané vývozné povolenia, 
opravy žiadosti o vývoz, obchodné styky so zahraničnými fir
mami, kompenzačné obchody, sťažnosti na exportáraké firmy. 

2. Riadenie výroby, ťažby a domáce zásobovanie. Obsahuje 
písomnosti: 

. žiadosť o povolenie odpredaja dreva, žiadosť o prídel, 
dreva, zastavenie činnosti píly, žiadosť o schválenie nákupu, 
ustálenie cien dreva, odpredaj kalamitnóho dreva, sťažnosti 
voči firmám, pridelenie stavebného dreva, oznámenia píl o ne
dostatku dreva, odpredaj dreva z etátu, dodávky millarskeho 
uhlia, hlásenia o.predaji dreva, informácie o firmách, dopyty 
na odpredaj dreva, zásobovanie banských podnikov banským dre
vom, informácie o pílach, oznámenia na firmy, žiadosti o schvá
lenie nákupu ihličnatého úžitkového dreva, hlásenia píl o spot
rebe guľatiny, informácie o zriaáovaní nových píl, žiadosti 
o povolenie páliť drevené uhlie, žiadosti o prídel reziva, 
sťažnosti na odberateľské firmy, hlásenia a vyšetrovanie závad 
u firiem, žiadosti o zníženie povinných dodávok dreva, 

5. Palivové drevo. Obsahuje; 

. Oznámenie cien palivového dreva, distribúcia palivového 
dreva, žiadosti o prídel palivového dreva, sťažnosti na zásobo
vanie palivovým drevom, zásobovanie palivom. 

Ostatné podskupiny tejto skupiny sú rozsahove menšie 
a bližšie určené v inventárnom zozname. 

Písomnosti äalších skúpins 
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I. Výbor pre vývoz dreva. Písomnosti nie sú skartované. 

Je ich len malé množstvo. Obsahujú žiadosti o povolenie vý

vozu, rôzne iné žiadosti a korešpondenciu. 

III. Korešpondencia LDÚ. Je öiastoöne skartované, obsahuje 

len kópie odoslanej korešpondencie. Bude nutne ju dôkladne 

preskartovať a usporiadať, najlepšie podľa vecných zreteľov. 

IV. Uzávierky LDÚ. Obsahuje uzávierky vyvážaného dreva. 

Nie sú vôbec skartované. Pre svoju dôležitosť, pretože podá

vajú obraz o vývoze do cudziny, potrebujú dôkladný rozbor 

a tiež skartáciu. 

V. Rôzne neprotokolovanó písomnosti sú zachytené v inven

tárnom zozname podľa vecných skupín. Sú najcennejšie zo 

všetkých písomností LDÚ, pretože podávajú úhrnné výkazy vý

vozu do zahraničia. 

Skupina VII. a VIII. obsahuje rôzne hlásenia a dotazníky 

a výpisy z evidencie lesného hospodárskeho plánu podľa na

riadenia s mocou zákona zo dňa 25. VI. 19¼ 8. ľ+OAl SI. z. 

Posledné sú usporiadané podľo okresov a v ich rámci podľa 

rokov. 

Skupina IX. Obsahuje spisy ŰHÚ, ktoré sa vzťahujú na 

lesnícku Ústredňu. Po usporiadaní fondu ÜHÚ sa zaradia k nemu. 

X. Spisy redakcie "Poľany" nutno vyskartovať a usporiadať 
podľa vecných hľadísk. 

Fond možno využiť pre štúdium otázok vývozu.dreva v rokoch 

19*+0 - Íjuk a pre štúdium hospodárenia s drevom, domáceho 

obchodu v rokoch 1939 - 1950. 
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19½ 
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Ú č t o v n é k n i h y : 

1*+. hlavná kniha 1939 

15. h lavná kniha 19*+2 

16. hlavná kniha 19**5 

17. hlavná kniha 19*+5 

1 8 . h lavná kniha 19^+6 

19. hlavná k n i h a 19V7 
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Inv. Öas. Kirab. 
81s. R e g e s t rozp. Sislo 

20. Rôzne písomnosti. 1939 1-2 

II._Protoko!oyané_sgisy;_LI>T}jí 

21. 1/ Písomnosti týkajúce sa vývozu. 1939 3 

22. 2/ Riadenie výroby, ťažby a domáce 1939 3 
zásobovanie. 

23. 3/ Písomnosti týkajúce sa zveľado-

vania lesov. 1939 3 

h/ Porady, schôdzky. 1939 3 

5/ Propagácia lesov a dreva. 1939 3 

6/ Osobné spisy. 1939 3 

7/ Organizačná záležitosti SLDR. 1939 3 

8/ Rôzne. 1939 3 

1/ Vývoz. 19^0 if-6 

2/ Riadenie výroby, ťažby a domáce 

zásobovanie. 19^0 7 

3/ Zveľaďovanie lesov. 19*+0 8 

h/ Poriadanie drevorubačských kurzov. 19MD 8 
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1940 

1940 

1940 

9 

10 

11 

33. 5/ Drevorubačské náradie - predaj, kápa 
a ponuky. 1940 8 

34. 6/ Porady, schôdzky. 1940 9 

35. 7/ Železnice - zvýšenie taríf, zrušenie 
vývozných taríf, nová tarify, medzi
národné tarify, výstavba železničných 
tratí. 1940 9 

36. 8/ Ponuky rôznych firiem /kancelársky 
nábytok, písacie stroje atä./. 1940 9 

37. 9/ Podpory LDŰ rôznym inštitúciám a 

štipendijné podpory. 

38. 10/Propagácia lesov a dreva. 

39. 11/ Vyhlášky, smernice, obežníky. 
40. 12/ Písomnosti o drevárskom výskumnom 

ústave - návrhy na zriadenie, oônovy 
vládnych nariadení o pôsobnosti, pri
pomienky k osnove zákona. 1940 11 

41. 13/ Rôzne. 1940 11 

42. 1/ Vývoz. 1941 12-16 

43. 2/ Medzinárodné porady a obchodno-
politickó rokovania. 1941 16 

44. 3/ Riadenie výroby, ťažby a domáce zá

sobovanie. 1941 17 

45. 4/ Palivové drevo. 1941 18 

46. 5/ Zveľaäovanie lesov. 1941 19 
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6/ Poriadanie drevorubaöskych kurzov. 

7/ Drevorubačské náradie. 

8/ Porady, schôdzky. 

9/ železnice. 

10/ Ponuky firiem. 

11/ Podpory, štipendia. 

12/ Propagácia lesov a dreva. 

15/ žiadosti o cestovné víza a vycesto
vacie povolenia. 

Ik/ Obežníky, vyhlášky, smernice. 

15/ Rôzne. 

1 9 ¼ 

19¼ 

19¼ 

19¼ 

1 9 ¼ 

19¼ 

1 9 ¼ 

1 9 ¼ 

19¼ 

19¼ 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

l/ Vývoz. 

2/ Riadenie výroby, ťažby a domáce zá
sobovanie. 

5/ Palivové drevo. 

h/ Zveľaäovanie lesov. 

5/ Celulózové drevo. 

6/ Poriadanie drevorubaSských kurzov. 

7/ Drevorubačské náradie. 

19½ 22 

19½ 

19½ 

1 9 ½ 

1 9 ½ 

1 9 ½ 

1 9 ½ 

26 

29 

52 

55 

55 

55 
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8/ Odvoz dreva z lesa. 

9/ Porady, schôdzky. 

10/ Železnice. 

11/ Ponuky firiem. 

12/ Podpory, štipendia. 

15/ Propagácia lesov a 

lh/ žiadosti o cestovné 
vaoie povolenia. 

15/ Obežníky, vyhlášky, 

16/ Osobné spisy. 

17/ Rôzne. 

dreva. 

víza a vycesto-

smernice. 

19½ 

19½ 

19½ 

19½ 

19½ 

19½ 

19½ 

19½ 

19½ 

19½ 

3*+ 

3** 

3k 

3*+ 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

1/ Vývoz. l9*+5 37 

2/ Riadenie výroby, ťažby a domáce 
zásobovanie. 

3/ Palivové drevo. 

h/ Zveladovanie lesov. 

5/ Celulózové drevo. 

6/ Poriadanie drevorubačských kurzov. 19^3 

7/ Drevorubačské náradie. 

19*»3 

19<+3 

19^3 

19^3 

19*+3 

19^3 

k2 

t*8 

51 

52 

53 

53 
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sz Porady, sohôdze. 

9/ Železnice. 

10/ Podpory, štipendiá. 

11/ Propagácia lesov a dreva. 

12/ Obežníky, vyhlášky, smernice. 

13/ Žiadosti o víza a vycestovacie 
povolenia. 

19**3 

19^3 

19^3 

19̂ +3 

19*0 

19^3 

19^3 

53 

53 

53 

5k 

5h 

55 

55 lk/ Rôzne. 

1/ Vývoz. 19M+ 56-

2/ Riadenie výroby, ťažby a domáce zá
sobovanie. 

3/ Palivová drevo. 

h/ Zveľaďovanie lesov. 

5/ Celulózové drevo. 

6/ Poriadanie drevorubačských kurzov. 19M* 

7/ Drevorubačské náradie. 

8/ Porady, schôdze. 

9/ Železnice. 

10/ Podpory, štipendiá. 

19M* 

19Mf 

19M* 

19M* 

19M* 

19M+ 

V$hh 

19M* 

19M+ 

60. 

66-

68 

69 

69 

69 

70 

70 

70 
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98. 11/ Propagácia lesov a dreva. 19Mf 71 

99. 12/ Obežníky, vyhlášky, smernice. 1 9 ^ 71 

100. 15/ Žiadosti o víza a vycestovacie povo

lenia. 19M* 71 

101. Ik/ Rôzne. 19M+ 71 

102. 15/ Dôverné spisy rôzneho obsahu. 19M+ 71 

105. 1/ Vývoz. 19½ 72 

10½. 2/ Riadenie výroby, ťažby a domáce zá
sobovanie. 

105. 5/ Palivové drevo. 

106. h/ Celulózové drevo. 

107. 5/ Premiestňovanie dreva do Öiech a Mo

ravy. 

108. 6/ Poriadanie drevorubačských kurzov. 

109. 7/ Drevorubačské náradie. 

110. 8/ Podpory, štipendiá. 

111. 9/ Propagácia lesov a dreva. 

112. 10/ Organizácia LDÚ. 

115. 11/ Porady, schôdzky. 

nA. 12/ Zprávy zo služobných ciest. 

19½ 

1 9 ½ 

1 9 ½ 

1 9 ½ 

1 9 ½ 

1 9 ½ 

19½ 

19½ 

1 9 ½ 

1 9 ½ 

1 9 ½ 

75-7í* 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 
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115. 15/ Obežníky, vyhlášky, smernice. 

116. Ih/ Rôzne. 

1/ Vývoz. 

2/ Premiestnenie do Čiech a Moravy. 

5/ Riadenie výroby, ťažby a domáce 
zásobovanie. 

h/ Palivové drevo. 

5/ Celulózové drevo. 

6/ Porady, schôdze. 

7/ Železnice. 

8/ Podpory, štipendiá. 

9/ Propagácia lesov a dreva. 

10/ Obežníky, vyhlášky, smernice 

11/ Rôzne. 

12/ Schválenie hospodárskych lesných 
plánov, povolenie mimoriadnej 
drevoúžitby, povolenie premeny 
lesných kultúr. 

19½ 

13hb 

19^+6 

19^6 

19^6 

19*+6 

19^6 

19^+6 

19*+6 

19*t6 

19^6 

19^6 

19^6 

77 

77 

78 

79 

80-82 

83 

85 

8í+ 

8k 

8k 

8k 

85 

85 

19*+6 82 

129. 1 / Vývoz. 1947 86-88 

150. 2 / Premiestnenie do Őiech a Moravy. l9*+7 88 
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131. 3/ Riadenie výroby, ťažby a domáce 19^7 89-92 

zásobovanie. 

132. h/ Palivové drevo. 

133. 5/ Celulózové drevo. 

13U. 6/ Poriadanie drevorubačských kurzov. 19V7 

135. 7/ Drevorubačské náradie. 

136. 8/ Porady, schôdze. 

137. 9/ Železnice. 

138. 10/ Podpory, štipendiá. 

139. Íl/ Propagácia lesov a dreva. 

1U0. 12/ Obežníky, vyhlášky, smernice. 

IUI. 13/ Rôzne. 
1U2. 1U/ Hospodárske lesné plány, mimoriad

ne ťažby, premeny lesných kultiír. 19U7 92 

1U3. 1/ Vývoz. 19U8 97-99 

1UU. 2/ Medzištátne porady a obchodno-
politické rokovania. 19*+8 99 

1U5. 3/ Riadenie výroby, ťažby a domáce 
zásobovanie. 19U8 100-105 

1U6. h/ Schválenie lesných hospodárskych 
plánov. 19US 106 

19U7 

19V7 

19V7 

19^7 

19^7 

19U7 

19^7 

19V7 

19^7 

19^7 

93 

93 

93 

93 

9U 

9U 

95 

95 

95 

96 
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5/ Celulózové drevo. 19½ 106 

6/ Premiestnenie do Čiech a Moravy. 19½ 107-108 

7/ Registrácia firiem. 19½ 109-110 

8/ Porady, schôdze. 19½ 111 

9/ Poriadanie drevorubaoských kurzov. 19½ 112 

10/ Drevorubačské náradie. 19½ 112 

11/ Podpory, štipendiá. 19½ 112 

12/ Propagácia lesov a dreva. 19½ 112 

13/ Obežníky, vyhlášky, smernice. 19½ 112 

lk/ Prídely, textilu, obuvi, benzínu. 19½ 113 

15/ Rôzne. 19½ 113 

158. 1/ Vývoz. 19^9 ll*t 

159. 2/ Riadenie výroby, ťažby a domáce 
zásobovanie. 19'*9 11^-119 

160. 3/ Schválenie lesných hospodárskych 

plánov. 19í+9 120 

161. h/ Odvoz dreva z lesa. 19^9 120 

162. 5/ Registrácia firiem. 19^9 120 

163. 6/ Palivové drevo. 19^9 121 
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lék. 7/ Celulózové drevo. 19^9 121 

165. 8/ Premiestnenie do Öiech a Moravy. 19^9 122 

166. 9/ Porady, schôdze. 19*+9 122 

167. 10/ Podpory, štipendiá. 19*+9 12*+ 

168. 11/ Propagácia lesov a dreva. 19*+9 12*+ 

169. 12/ Obežníky, vyhlášky, smernice. 19*+9 12*+ 

170. 13/ Rôzne. 19^9 12*+ 

171. 1/ Rôzne. 1950 12*+ 

172. Žiadosti o štipendiá za r. 19^1-19^6. 1950 125-126 

III^^Korešpondenci^LDÚ^ 

172. Kópie odoslanej korešpondencie. 19¼ 127 

17*+. Kópie odoslanej korešpondencie. 19½ 127-128 

175. Kópie odoslanej korešpondencie. 19^+3 129-121 

176. Kópie odoslanej korešpondencie. 19*+Í+ 131-12*+ 

177. Kópie odoslanej korešpondencie. 19½ 12*+ 

178. Kópie odoslanej korešpondencie. 1950 125 
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185. 

184. 

185. 

186. 

-" -

- " -

- " -

- n -

179. Uzávierky vyvezeného dreva. 1929 136 

180. -»- -"- 1940 136-128 

181. -"- -"- 1941 139-144 

182. -•<- -»'- 1942 144-147 

-"- 1942 147-153 

-"- 1944 153-156 

-"- 1946 157 

1947 158-160 

187. -'»- -"- 1948 160-161 

188. Evidencie uzávierok. 1941-43 162-162 

V._Rôzne_negrotokolov8né_gísomnostÍ£ 

189. Písomnosti týkajúce sa vývozu do Švaj- 1941-43 164 
Slarska; Zápisnice zo Švajčiarsko- ' 
slovenských rokovaní, vývozné plány, 
pripomienky k obohodným jednaniam,vý
kazy o dodávkach, cenníky vyvážaného 
dreva. 

190. Písomnosti o vývoze do Nemeckej dtto 1940-42 165 

191. Vývoz do Maäarska - 1941-1943,1946 165 

192. Vývoz do Talianska 1940,1941 165 



- 23 -

193. Vyvoz do Holandska - 19V7 165 

19*+. Výkazy o vyvezenom dreve do zahra
ničia - štatistika vývozu. 1939-19M+ 166 

19^. Výkazy o vyvezenom dreve do zahra
ničia. 19^6-19½ 167 

195. Kontingenty dreva pre vývoz na 
rok 19^3; Návrhy pre obchodno-poli-
tické rokovania 19^7-^8; Výkazy vy
daných vývozných povolení. 167 

196. Rôzne zoznamy; Zoznamy lesných hos
podárskych celkov; vývozcov ihlična
tej guľatiny; výrobcov smrekovej 
kôry; riäditeľstiev štátnych lesov; 
vývozcov; drevopriemyselných podni
kov pod národnou správou dočasnou; 
výrobcov a obchodníkov s palivovým 
drevom a dreveným uhlím; obchodníkov 
ihličnatým úžitkovým drevom; lesných 
správ; mzdových píl; obchodníkov; 
priemyselných podnikov na Slovensku, 19^7 
píl, ktoré zhoreli alebo boli vo 
vojne úplne zničené; piliarskych pod
nikov na Slovensku. 168 

197. Rôzne zoznamy: Zoznam obchodníkov 
s palivovým drevom; producentov pa
livového dreva; výrobcov smrekovej 
a dubovej trieslovej kôry; obchodní
kov s drevom; majiteľov lesov; okre
sov; firiem domácich i zahraničných; 
lesných robotníkov; lesných majetkov 
spravovaných štátom s výmerou nad 
50 ho; úverných družstiev. 169 

198. Ührnná štatistika zahraničného ob
chodu v roku 19^2. 170 

199. Úhrnné výkazy o pohybe zásob pali
vového dreva a producentov podľa jed
notlivých žúp 19**3-19M+. 171 
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200. Rôzne písomnosti týkajúce sa ťažby, 
výroby a spracovania dreva? Výkazy 
o ťažbe ihliSňatého dreva v roku 
l9*+9; plánovanie výroby a spotreby 
v roku 19^7; zpráva o priemyselnom 
spracovaní dreva na Slovensku; pí
somnosti týkajúce sa povozníkov; 
evidencia lesov roku l9*+7; dvoj
ročný plán v lesníctve a drevárstve. 172 

201. Rôzne: Písomnosti týkajúce sa mi-
liarskeho uhlia - dodávky rail. uhlia 
firme Dynamit íľobel V roku 19^2; ce
ny miliarskeho uhlia, zvyklosti bra
tislavskej burzy pre obchod s mil. 
uhlím, výkaz o produkcii mil. uhlia 
v roku 1928-19^2, kalkulácia drev. 
uhlia; Plynové drevo - zoznam firiem, 
ktoré dostali súhlas k výrobe plyno
vého dreva, kalkulácia plynového 
dreva. Smreková kôra - hlásenie vý
roby, hlásenie zásob. Plnenie dodá
vok listnatého dreva lesnými majet
kami v roku 19^9; výkazy presunu do 
Čiech r. 19^9. 173 

202. Rôzne; Banské drevo - výkazy o spot
rebe banského dreva v slovenských 
baniach, zásobovanie handlovských 
baní drevom; protektorátny cenník 
ihličnatého reziva; návrh na trie
denie listnatého reziva; výkazy dreva 
zabaveného nemeckým vojskom; vyhlášky 
okresných úradov o cenách paliva 
v drobnom. 171» 

203. Rôzne; Živnostenské listy; akcia ná
rodná súťaž vo výstavbe republiky; 
žiadosť o pridelenie textilu - výka
zy zamestnancov lesných majetkov; 
zprávy povereníctva S M pre pôdohos
podárstvo a pozemkovú reformu z roku 
19^5. 175 

20½. Rôzne: Zápisnice z porád; žiadosti 
o prídel reziva pre židov sťahujúcich 
sa do Izraela; bilancie a záverečné 
úőty r. 19^+7, 19^9; písomnosti zasla
né Ustredni generálnym sekretariátom 
Hospodárskej rady a ústredňou pre 
.lesné a drevárske hospodárstvo v Pra
he; osobné spisy predsedu Ústredne 
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204. ing. Kosijára? zápisnica a záznamy 
o odovzdaní úradu predsedom LDÚ 
ing. Móricom; Písomnosti ústrednej 
rozdeľovne minerálnych olejov. 176 

205. Obežníky, vyhlášky. 177 

206. Organizácia LDÚ; správny sbor IDÚ; 
návrhy na reorganizovanie lesného 
hospodárstva na Slovensko. 178 

207. Rozpočty LDÚ r. 1940 - 1950? písom
nosti týkajúce sa domov LDÚ - nájom
né zmluvy, náklady, domové poplatky, 
inventáre domov. 179 

208. Niekoľko čísiel časopisu "Drevárske 
listy" z roku 1940 a časopisu "Poľa
na« . 182 

209. Žiadosti o pridelenie odevov z akcie 
UHRRA. 182 

210. Výplatné l i s t i n y . 184 

V^^Písomnosti^Lp^ako^oblastného 

2£SÍ2ä_íH22Íníí!i2_5Š22»0YH£aí 

211. Písomnosti vyplývajúce z činnosti LDŰ 
ako oblastného orgánu Ústredne hmot
ného zásobovania- d i s t r ibúcia , zá
pisnice , záznamy, materiálové rozvahy 
výroby, predpokladané dodávky, návrhy 
dielčej bilancie r . 1950, zápisy 
z bilančných schôdzok. 180-182 
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VII._Hláseniax-dotazník2! 

212. Výmer o ťažbe jednotlivých druhov 

dreva - 1947-1950 185-199 

215. Hlásenia o ťažbe a zásobe dreva. 1947-1948 200-207 

21½. Zpráva o výsledkoch plánovaných 

úloh v lesníctve. 1947-1950 208-211 
215. Hlásenia o vývoze množstva dreva 

a drevených výrobkov do zahrani-
Sia. 1947-1948 212-214 

216. Dotazník k vyhláške LDÚ 8.148/44 
pre píly a drevospracujúce podni
ky. 1943 215-217 

217. Výkazy o stave výroby dreva z sta
tu« 19^6-19½ 218-219 

218. Súhrny roSnej ťažby hrúbia. 1946-1947 220 

219. Dotazníky o stave zásob lhlicna-
tej guľatiny. 1946 221 

220. Dotazník k vyhláške IDÚ č. 225/42 
Úr. n. 1942 222 

221. Dotazník o zásobách a výrobe dre
va ku dňu 1. VI. 1945. 1945 222 

222. Dotazník k vyhláške LDÚ č. 477/42 
Úr. n. 223 

223. Dotazník k vyhláške LDÚ č. 356/43 
Úr. n. pre obchodníkov s drevom. 223 

224. Hlásenie o programe ťažby a odpre
dajov ihličnatého a listnatého dre
va podľa vyhlášky NÚZ 5. 366/44 Úr.n. 224 
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225. Hlásenia ONV Ústrední o odvoze dre
va z lesov. 19½ 22½ 

226. Dotazník k vyhláške LDÚ 8.148/44 
pre obchodníkov s drevom. 1943 224 

Yíííi-YŽEi2Z_5-2ííS2S2i2-iSS2ft2 

227. 

228. 

229. 

250. 

2 3 1 . 

232. 

233. 

234. 

235. 

236. 

237. 

238. 

239. 

240. 

2 ¼ . 

hospodárskeho p lána : 

Nová Baňa 

Bánovce n/Bebravou 

Bardejov 

B r a t i s l a v a 

Brezno 

Banská B y s t r i c a 

Považská B y s t r i c a 

BytSa 

Čadca 

DobSina 

S t a r á Dala 

Fe led ince 

Gŕalanta 

Gelnica 

G i r a l t o v c e 

1942-44,1946-1947 

1942-1947 

1941-1948 

19^2-1948 

1942-1947 

19^2-1947 

19^2-1947 

1942-1947 

19^2-1945 

1942-19^3 

19^4-1946 

1943-19^6 

1944-1946 

19^2-1946 

1942-1946 

225-226 

227-230 

231-233 

234 

225 

236-237 

238-239 

240 

241 

242 

242 

243 

243 

244 

245-246 
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242. 

243. 

2M+. 

2*+5. 

246. 

247. 

248. 

249. 

250. 

251. 

252. 

253. 

254. 

255. 

256. 

257. 

258. 

259. 

260, 

Hlohovec 

Hnúšťa 

Humenné 

Kráľovský Chlumec 

Hava 

Modrý Kameň 

Veľké Kapušany 

Kežmarok 

Komárno 

Košice 

Kremnica 

Krupina 

Dolný Kubín 

Levo8a 

Levice 

Lovinobaňa 

Stará Ľubovňa 

LuSenec 

Malacky 

1942-1946 247 

1940-1943 248 

1943-1946 249 

1945-1946 249 

1941-1946 250 

1941-1946 251-252 

1945-1946 253 

1942-1946 253 

1944-1947 253 

1944-1946 254 

1942-1946 255 

1941-1946 256-257 

1942-1947 258 

1942-1946 259-260 

1942-1946 260 

1942-1944 261 

1941-1946 262 

1944-1946 263-264 

1941-1946 265 
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Mart in 

Medzilaborce 

Kysucké Nové Mesto 

Nová Mesto n/Váhom 

Michalovce 

Liptovský Svätý Mikuláš 

Modra 

Moldava 

Z l a t é Moravce 

Myjava 

Námestovo 

N i t r a 

Parkan 

Piešťany 

Poprad 

P r i e v i d z a 

Prešov 

Pachov 

19^+1-19^5 

19^+3-19^6 

19^2-19^6 

19^+2-19V7 

19^2-19^6 

19^2-19^6 

19^2-19^6 

19^5-19^6 

19^+2-19^+6 

19^2-19^+6 

19^1-19^+6 

19^+2-19^+6 

19*+6 

19^+2-19^6 

19Í+2-191+6 

19^2-19^+6 

19^+2-1946 

19^1-19^6 

266-267 

268 

269 

270-271 

272 

273-277 

278 

278 

279-280 

281 

281 

282 

283 

283 

28í+ 

285-287 

288-292 

293 



279. 

280. 

281. 

282. 

283. 

28*+. 

285. 

286. 

287. 

288. 

289. 

290. 

291. 

292. 

293. 

29*+. 

295. 

296. 

297. 

Revúca 

Rožňava 

Ružomberok 

Sabinov 

Senica 

Skalica 

Dunajská Streda 

Snina 

Rimavská Sobota 

Sobrance 

Stropkov 

Svidník 

Šaľa 

Š amorin 

Banské Štiavnica 

Topoľoany 

Tornal'a 

Trenőín 

Trebišov 

l9*+2-19**6 29*+-295 

19M+-19*+6 296-297 

19^+2-19^6 298 

19^+2-19^+6 299-303 

19*+2-19*+6 30*+ 

19*+l-19*+6 305 

19V+-19V7 305 

19^+5-19^6 306 

19^+3-19^+6 307 

19^3-19^5 308 

19Í+2-191+6 309-310 

19^2-19^+6 311-312 

19^+5-19^6 312 

19M*-19*+7 312 

19^+1-19^+6 313-31*+ 

19^+1-19^6 315-316 

1 9 ^ - 1 9 ^ 6 317 

19*+2-19*+7 318-320 

19^2-19½ 321 
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298. 

299. 

500. 

501. 

502. 

505. 

501+. 

505. 

506. 

507. 

Trnava 

Trstená 

Spišská lová Ves 

Spišská Stará Ves 

Vranov 

Vráble 

Nové Zámky 

Zvolen 

Želiezovce 

Žilina 

IX. Sgisj ŰHŰ5 

191+2-191+6 522 

191+1-191+6 522 

191+2-191+6 525 

191+1-19^6 521+ 

191+2-191+5 525-326 

191+5-191+6 525 

191+1+-191+6 327 

191+2-191+6 527-328 

191+5-191+6 329 

l9i+5-i9i+6 550 

508. Spisy ÚHŰ týkajúce sa Ústredne. 191+2-191+1+ 331 

5 * .2£iSZ-£2-£í Siš-ľSSi'SSX-i 

309. Korešpondencia redakcie Sasopisu 
"Poľana". 332 



Názov fonduí legnloka 8 drevárska ústredňa 

SnaSka fonduj LDŰ 

Časový rozsahJ 1929-1950 

PoSet inventárnych jednotiekt 309 

PoSet evidenčných jednotiek: 251 

Stav ku dňu 21*XII.1961 

Pond usporiadali František l'alko 

Inventárny zoznara zostavili František Palko 

Inventár schválil t Jjdft <****> 

PoSet stráni 31 

Po8et exemplárovi 5 


