
 

 

Úvod 
 

Na Slovensku sa po vzniku Československej republiky vyvinula odlišnejšia situácia ako v  českých 
krajinách. Tu nebolo možné pre potreby nového štátu prevziať starý štátny a policajný aparát. 
Vyhlásenie ČSR viedlo k úplnému rozpadu bývalej štátnej moci. Na rozklad maďarskej správy vplývalo aj 
revolučné hnutie slovenského ľudu, ktoré narastalo od konca októbra a  vyvrcholilo v prvých 
novembrových dňoch. Na niektorých miestach začali roľníci parcelovať pôdu. Tieto akcie boli však 
živelné, bez ujasneného programu a cieľov. V počiatočnom období nového štátneho útvaru sa začalo 
hlásiť k životu aj slovenské robotníctvo, ktoré si zakladalo robotnícke rady. Tieto revolučné udalosti 
znepokojili Národný výbor v Prahe, ktorý vysiela 6. novembra 1918 na západné Slovensko dočasnú vládu 
pre Slovensko; jej úlohou bolo potlačovať s pomocou žandárskych jednotiek revolučné hnutie. Dočasná 
vláda pre Slovensko trvala len do 14. novembra, do vytvorenia dočasného Národného zhromaždenia. 

Nový správny orgán pre Slovensko – Minister s plnou mocou pre správu Slovenska – ktorý mal 
predovšetkým zabezpečovať záujmy vtedajších vládnucich tried na Slovensku, bol menovaný vládou až 
7. decembra 1918. Úlohou ministra s plnou mocou a jeho 14 referentov malo byť udržanie poriadku, 
konsolidovanie pomerov a zaistenie štátneho života na Slovensku. V §14. zák. č. 64/1918 z 10. Decembra 
1918 sa hovorí, že „vláda ČSR sa poveruje udeliť niektorému svojmu členovi plnú moc,  aby vydával 
nariadenia, konal všetko na udržanie poriadku, na konsolidovanie pomerov a  na zabezpečenie riadneho 
štátneho života. K platnosti ním vydaných nariadení stačí jeho podpis“.  

Zákon však neohraničoval kompetenciu Ministra s  plnou mocou pre správu Slovenska, takže 
počas jeho trvania vzniklo okolo neho veľa nejasností.  

V roku 1920 boli vypísané voľby, v ktorých zvíťazila sociálnodemokratická strana. Ministrom 
s plnou mocou sa stáva pravicový sociálny demokrat Ivan Dérer. Táto zmena však nezlepšila situáciu 
pracujúcich más na Slovensku, ba práve naopak, minister Dérer vyhlasuje v  júli 1920 stanné právo na 
potlačenie vzmáhajúceho sa robotníckeho hnutia. Po jeho potlačení bol menovaný za ministra s  plnou 
mocou Martin Mičura. Po vytvorení novej Švehlove j vlády sa stáva ministrom s plnou mocou bývalý 
liptovský župan dr. Jozef Kallay, ktorý jediný nebol členom parlamentu.  

Dr. Kallay ostal ministrom s plnou mocou až do 3. februára 1927, kedy bol úrad zrušený a jeho 
funkciu prevzalo Slovenské oddelenie Ministerstva vnútra. 

 
Kompetencie Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska 

 
Kompetencia ministra s plnou mocou bola na rozdiel od iných ministerstiev územne obmedzená. 

Zasahovala len čiastku územia v rámci jedného štátu. Okrem toho chýbalo presné ustanovenie o jeho 
vecnej kompetencii. Tak sa stalo, že Minister s plnou mocou pre správu Slovenska zasahoval 
prostredníctvom svojich referátov do všetkých rezortov na území Slovenska. Veľa nejasností ostávalo 
i pri skúmaní otázky práva ministra s plnou mocou vydávať nariadenia. Minister s plnou mocou vydával 
na vyhlasovanie všetkých svojich nariadení „Úradné noviny“, hoci na základe zákona č. 139/1919 Zb. z.  
a n. zo dňa 13. marca 1919 bolo nepochybné, že nariadenia vydané štátnymi ústrednými úradmi, teda 
i nariadenie Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, mali byť vyhlasované v  Zbierke zákonov 
a nariadení. Počet vydaných nariadení Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska sa neustále 
zmenšoval. V roku 1919 vydal 178 nariadení, v roku 1920 – 83 a v rokoch 1923 až 1926 len 12 nariadení. 

Vydané nariadenia poukazujú na postupné znižovanie právomoci Ministra s  plnou mocou pre 
správu Slovenska.  

 
Štruktúra úradu Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska a jeho vývoj 

 



 

 

Podľa štruktúry úradu Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska vidieť, že minister s  plnou 
mocou sa snažil zasahovať po svojom vzniku do všetkých otázok politického, kultúrneho 
a hospodárskeho života na území Slovenska. Na zvládnutie tak širokého odboru  pôsobnosti bolo 
zriadených a jemu podriadených 14 vládnych referátov. 

Štruktúra úradu Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska bola v roku 1919 nasledovná: 
I. Prezídium 

a/ Propagačné oddelenie 
II. Vládne referáty 

1. Administratívny referát 
a/ prezídium administratívneho referátu 
b/ oddelenie pre zásobovanie ľudu 
c/ účtovný odbor prezídia administratívneho referátu 

2. Referát pre pravosúdie 
a/ prekladateľský úrad 

3. Referát pre vojenské záležitosti  
4. Referát pre štátnu políciu 

a/ pasové oddelenie 
5. Referát pre zemedelstvo 

a/ veterinárne oddelenie 
6. Referát pre financie 
7. Referát pre cirkevné záležitosti  

a/ katolíckej cirkvi 
b/ evanjelickej a. v. cirkvi 

8. Referát pre výživu a zásobovanie ľudu 
9. Referát pre priemysel a obchod 
10. Referát pre zdravotníctvo 
11. Referát pre školstvo a osvetu 

a/ komisariát pre zachovanie umeleckých pamiatok 
12. Referát pre premávku a poštu 
13. Referát pre sociálnu starostlivosť 

a/ invalidné oddelenie 
b/úrazové oddelenie 

14. Referát verejných prác 
a/ oddelenie pre pozemné stavby 
b/ oddelenie pre vodohospodárstvo 
c/ oddelenie pre cesty a mosty 
d/ oddelenie pre bane a huty 
e/ oddelenie pre strojníctvo a elektrotechniku 
f/ oddelenie pre cajchový úrad 
g/oddelenie pre riečny úrad 
h/ oddelenie pre učtáreň verejných prác 

III. Riaditeľstvo pomocných úradov: 
a/ podateľňa 
b/ výpravňa a pisáreň 
c/ telefónna centrála 
d/ litografia 
e/ správa budov 
f/ knižnica 



 

 

Táto štruktúra nemala však dlhého trvania a už v nasledujúcom roku sa jednotlivé vládne referáty 
pretvárajú na oddelenia alebo expozitúry príslušných pražských rezortných mi nisterstiev. V priamom 
podriadení ministra s plnou mocou zostal iba vládny referát pre administratívne záležitosti, ktorý spolu 
s prezídiom tvoril vlastný úrad Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. 

Počas niekoľkoročného trvania sa agenda Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska značne 
menila. Prvý rozvrh práce Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska z 12. novembra 1919 mal 
nasledovné delenie s kompetenčnou náplňou: 

 
A. Prezidiálna kancelária 

Osobné veci jednotlivých referátov – ustanovenia, prideľovania, styk s politickými klubmi, 
s Národným zhromaždením a vojenskými úradmi, menovanie županov, rozhodovanie o  finančných 
záležitostiach národnohospodárskeho a politického významu, konfesionálne a národnostné otázky 

 
B. Administratívne oddelenie 

Prezídium administratívneho oddelenia: 
Všetky záležitosti organizácie politickej správy. Zriaďovanie a úprava úradov politickej správy, 

zmeny ich obvodov, úprava a poukazovanie štátnych dotácií župám a mestám so zriadeným 
magistrátom. Systemizovanie zamestnaneckých miest pri politickej správe. Osobné záležitosti politickej 
správy a miest so zriadeným magistrátom. Návrhy na vymenovanie všetkých administratívnych 
úradníkov, aktuárov, oficiantov a sluhov v štátnych úradoch. Návrhy na premiestňovanie 
a penzionovanie. Poukazovanie platov, penzijných požitkov, odbytného, ustanovenie, prekladanie 
a penzionovanie obecných a obvodných notárov. Disciplinárne záležitosti zamestnancov politickej 
správy. Zriaďovanie a udržovanie notárskych náukobehov a menovanie učiteľských síl pre ne. Záležitosti 
župných základín, paušály pre administratívne úrady, ich kontrola, úprava hraníc.  

 
Odbor I 
Ústavné veci, záležitosti obcí, voľby do Národného zhromaždenia a autonómnych korporácií, 

domovská a štátna príslušnosť, matriky, vypovedávanie cudzincov, manželské záležitosti, sčítanie ľudu, 
vysťahovalectvo, stavebné záležitosti, divadlá a kiná, vojnové škody. 

 
Odbor II 
 
Priestupkové záležitosti v najvyššej inštancii, živnostenské záležitosti, sirotské a poručenské 

veci. Štatistické záležitosti /okrem sčítania ľudu/. Sporiteľne, akciové a poisťujúce spoločnosti. Spolkové 
a vojenské veci. Zemská vyživovacia komisia, vyživovacie príspevky.  

C. Oddelenie pre štátnu policajnú službu 
Organizácia a vybudovanie policajnej služby, osobné záležitosti policajných úradníkov 

a zamestnancov, spolkové schôdze, pasové záležitosti.  
D. Administratívna učtáreň 

Všetky záležitosti, ktoré patrili do odborov a vybavoval ich s konečnou platnosťou prednosta 
odboru. 

Schvaľovanie dôležitých vecí a poukazov, ktoré presahovali výšku 2000 Kčs, si vyhradil sám 
minister. 

Uvedený rozvrh nemal dlhého trvania. Policajný prezident žiadal zmeny v  rozdelení agendy, 
najmä čo sa týkalo policajnej služby. Pri rokovaní o úprave agendy Ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska dňa 22. januára 1920 medzi ministrom a prednostami odborov urobil policajný prezident 
podklady pre dodatočnú úpravu rozdelenia agendy. Z navrhovaných zmien treba spomenúť návrh na 
vytvorenie samostatného odboru policajnej služby, ktorý sa aj utvoril.  



 

 

Organizácia administratívneho oddelenia Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska sa 
často doplňovala a menila. K ďalšej vnútornej organizácii prišlo na základe výnosov Ministra s  plnou 
mocou pre správu Slovenska č. 713/prez. adm. zo dňa 6. februára 1920, č. 3140/prez. adm. zo dňa 31. 
januára 1921, č. 9194/prez. adm. zo dňa 24. apríla 1921. 

Týmito výnosmi nebol podstatne zmenený organizačný poriadok a  náplň práce prezídia 
Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. Bolo k nemu pričlenené Riaditeľstvo pomocných úradov 
a bola zriadená Zemská vyživovacia komisia ako najvyššia inštancia pre rozhodovanie o  vyživovacích 
príspevkoch pre celé územie Slovenska. 

Naproti tomu sa od základov zmenil rozvrh práce administratívneho oddelenia, ktoré teraz 
pozostávalo z prezídia administratívy a 5 oddelení. 

Prezídium administratívy vybavovalo: 
Organizačné záležitosti štátnych administratívnych úradov po stránke vecnej a  osobnej 

s vylúčením úpravy hraníc; zriaďovanie a zariaďovanie úradov, úradné pomôcky, preklady zákonov, 
systemizovanie úradníckych miest, rozpočet, úprava vnútorného úradovania /jazyková otázka, 
kancelársky poriadok a podobne/. Osobné záležitosti štátnych úradníkov a zamestnancov, návrhy na 
menovanie, povýšenie, penzionovanie, prepúšťanie konceptných, učtárenských a  kancelárskych 
úradníkov /pokiaľ nie je ponechané rozhodovanie samotnému ministrovi/, premiestňovanie úradníkov 
a zamestnancov, evidencia, kvalifikácia a disciplinárne záležitosti. Poukazovanie platov, penzií a iných 
požitkov štátnych administratívnych zamestnancov. Zriaďovanie a udržovanie notárskych náukobehov. 
Čestné uznania za dlhoročné služby. 

 
Oddelenia mali nasledovne rozdelenú agendu:  
 
Administratívne odd. I.: 
 
Ústavné veci, ktoré nie sú vyhradené prezidiálnej kancelárii. Úprava hraníc. Štátna 

a domovská príslušnosť. Sirotské a poručenské záležitosti. Všetky záležitosti obcí a miest, okresov a žúp 
okrem organizácie štátnej správy. Schvaľovanie kúpno-predajných zmlúv domov /stavebných 
pozemkov/. Schvaľovanie zmlúv o árendovaní obecného majetku, o rybolove, vodnom práve. Voľby do 
Národného zhromaždenia a do autonómnych korporácií. Záležitosti náhrady škôd spôsobených 
výtržnosťami. Núdzové štátne pomocné akcie pri živelných pohromách.  

Administratívne odd. II.: 
 
Divadelné produkcie. Sporiteľne, akciové a poisťujúce spoločnosti. Nadačné záležitosti. 

Spolupôsobnosť v zásobovacích záležitostiach a v záležitostiach spadajúcich do rezortu ministerstva 
verejných prác, železníc, obchodu, zemedelstva. Vyvlastňovanie, pokiaľ nespadá do  kompetencie iných 
referátov, a prípadná spolupôsobnosť pri ňom. Elektrifikácia. Všetky priestupky nevyhradené iným 
oddeleniam a odborom. 

 
Administratívne odd. III.: 
 
Administratívna evidencia obyvateľstva a jeho pohyb, sčítanie ľudu. Administratívne 

záležitosti matričné, manželské a konfesionálne, výmena matričných výťahov, zmeny mien, 
vysťahovalectvo a repatriácia. Topografická evidencia, určovanie a zmeny úradných názvov obcí a miest. 
Štatistika. Dožiadanie a právna pomoc. Spolupôsobenie v záležitostiach spadajúcich do rezortu 
ministerstva sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, školstva a národnej osvety.  

 
Administratívne odd. IV.: 



 

 

 
Všetky politicko-administratívne vojenské záležitosti o brannej povinnosti, vojnových 

úlohách, o náhrade za plnenie pre vojenské účely, o ubytovaní vojska a mobilizačné záležitosti. Náhrady 
vojnových škôd, odškodnenie civilných osôb, vo vojne a  náhrady škôd spôsobených vo vojne 
československým príslušníkom v cudzine. Povoľovanie uzavretia manželstva pred nastúpením vojenskej 
služby. 

 
Administratívne odd. V.: 
 
Organizácia policajných úradov /štátna polícia/ po stránke vecnej, osobnej /osobné záležitosti 

aktívnych úradníkov a zriadencov štátnej správy bezpečnostnej/; záležitosti četníctva. Záležitosti 
spolkové, zhromaždovacie a tlačové. Záležitosti policajnej evidencie obyvateľstva /hlásenie cudzincov, 
pasové záležitosti, cestná, riečna, živnostenská polícia/. Polepšovne  

Pri administratívnom oddelení V. bolo zriadené administratívno-revízne pod oddelenie, do 
ktorého kompetencie patrilo: 
Evidencia osôb dôležitých pre štátnu bezpečnosť. 
Štrajky a demonštrácie pokiaľ bolo nimi ohrozená štátna bezpečnosť.  
Hospodárske a finančné poškodzovanie štátu. 
Policajné týždenné zprávy. 
Politické týždenné zprávy. 
Evidencia politických strán. 
Iredenta a protištátna agitácia zo zahraničia. 
Sledovanie tlače po stránke štátnej bezpečnosti.  
Záležitosti týkajúce sa štátnej bezpečnosti v užšom slova zmysle /stanné právo, výnimočný stav, cenzúra, 
internovanie, atď./. 
Propagačná kancelária. 
Záležitosti informačné, relácie o schôdzkach. 
Materiály a návrhy k odpovediam na dotazy v Národnom zhromaždení. 

Pomer administratívneho oddelenia Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska 
k Ministerstvu vnútra nebol zásadne riešený a upravený. Niektoré záležitosti vykonávalo Ministerstvo 
vnútra v Prahe, niektoré zas administratívne oddelenie Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska ako 
najvyššia inštancia. V niektorých prípadoch nemalo však administratívne oddelenie Ministra s  plnou 
mocou pre správu Slovenska ani kompetenciu zemskej politi ckej správy. Tak napríklad predsedovia 
politickej správy v Čechách, na Morave a v Sliezsku boli oprávnení menovať a povyšovať úradníkov IX. 
hodnostnej triedy, ale na Slovensku si toto právo vyhradilo Ministerstvo vnútra v  Prahe. Prezídium 
ministra s plnou mocou pre správu Slovenska bolo oprávnené menovať iba kancelárskych pomocníkov, 
oficiantov a sluhov. Pri menovaní ostatných úradníkov predostieralo iba návrhy; vlastné menovanie 
alebo povyšovanie vykonávalo Ministerstvo vnútra. V  mnohých prípadoch bol pomer administratívneho 
oddelenia Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska k Ministerstvu vnútra riešený od prípadu 
k prípadu. Tak napríklad výnos č. 71130/7 zo dňa 13. novembra 1920 poverilo Ministerstvo vnútra 
administratívne oddelenie Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, aby rozhodovalo o udelení 
štátneho občianstva na základe § 9 zákona č. 236 zo dňa 9. apríla 1920 a aby rozhodovalo o platnosti 
opcií.  

Zaujímavé riešenie bolo i  v prípade zákona č. 187 zo dňa 18. marca 1920. Podľa neho 
zmocnilo Ministerstvo vnútra administratívne oddelenie, aby zamietalo žiadosti o  náhradu spôsobených 
vojnových škôd, avšak zdôvodnené žiadosti museli byť predkladané na rozhodnutie Ministerstvu vnútra.  

Administratívne oddelenie si však vyhradilo právomoc najvyššej inštancie vo všetkých 
prípadoch, o ktorých mu nebolo známe, že by si právo na rozhodovanie vyhradilo Ministerstvo vnútra. 



 

 

V tomto konaní sa Minister s plnou mocou pre správu Slovenska odvoláva na § 14 zákona č. 64 zo dňa 
10. decembra 1918.  

Ďalšia organizácia administratívnej agendy Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska bola 
schválená ministrom s plnou mocou dňa 18. februára 1923. Zo zmien je potrebné spomenúť vytvorenie 
pod oddelenia obecných a obvodných notárov pri prezídiu Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska 
a vlastného administratívneho revízneho oddelenia. Ostatná agenda administratívnych oddelení ostala 
bez zmien. Od 1. marca 1923 prešla celá agenda Zemskej vyživovacej komisie  do pôsobnosti 
administratívneho oddelenia IV. 

Posledná zmena agendy, ktorá sa v podstate zachovala až do zrušenia úradu ministra s plnou 
mocou, sa uskutočnila 15. septembra 1925. 

Podľa nej bola táto štruktúra úradu: 
 
A. Prezídium: 

1. Právny odbor 
2. Národnohospodárske oddelenie 
3. Tlačové oddelenie 

B. Administratívny referát: 
Prezídium administratívneho referátu, ktoré malo 
a/ oddelenie pre záležitosti obecných a obvodných notárov 
b/ administratívno-revízne oddelenie 
I. sekcia administratívneho referátu, do nej patrili oddelenia 1,5,6 
II. sekcia administratívneho referátu, do ktorej patrili oddelenia 2,3,4.  

Rozdelenie administratívneho referátu na sekcie nemalo nijaký praktický význam ani vplyv na 
kompetenciu oddelení a ich spisovú manipuláciu; bolo iba administratívnym formálnym opatrením. 

Z dôležitejších zmien, ktoré nastali po tejto reorganizácii, treba spomenúť predovšetkým 
utvorenie administratívneho oddelenia 6 s nasledovnou agendou: 

Spisová rozluka, záležitosti štátnych hraníc, spolupôsobenie pri mierových zmluvách a ich 
vykonávanie, pokiaľ tieto záležitosti nespadali do odboru pôsobnosti iných oddelení; záležitosti 
dunajského štatútu, pohraničný styk, pohraničné konflikty a iné záležitosti z pohraničia; zisťovanie 
štátnej príslušnosti pre účely vojenskej evidencie; topografická evidencia, určovanie a zmeny úradných 
názvov obcí a miest. 

Zo zmien, ktoré ešte nenastali, treba spomenúť opatrenie ministra s  plnou mocou zo dňa 9. 
mája 1926, podľa ktorého prešli do kompetencie prezídia niektoré záležitosti, ktoré predtým vybavovali 
jednotlivé administratívne oddelenia. Tak napríklad z administratívneho oddelenia 2 prešli do 
kompetencie prezídia ponosy a žiadosti týkajúce sa pozemkovej reformy a kolonizácie, vyrubovania, 
predpisovania a vymáhania daní, úprava a zmeny taríf.  

Z oddelenia 6 sa presunula do prezídia agenda spisovej rozluky.  
Toto rozdelenie administratívnej agendy ostalo v platnosti až do zrušenia administratívneho 

referátu do 3. februára 1927, kedy prešla jeho kompetencia na Slovenské oddelenie Mini sterstva vnútra 
v Bratislave. 

 
Vládne referáty Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska 

 
Dôležitou otázkou, ktorej treba venovať pozornosť, je existencia vládnych referátov pri 

Ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska. 
Úvodom možno povedať, že všetky vládne referáty sa utvorili prakticky súčasne s  Ministrom 

s plnou mocou pre správu Slovenska ako jeho súčasť a jemu aj priamo podliehali. Kompetencia vládnych 
referátov nebola určená nijakými ustanoveniami ani nijakým zákonom. Vo svojej činnosti sa opierali 



 

 

o plnú moc ministra s plnou mocou, a to na základe zákona č. 64/1918 Zb. z. a n., a túto si referenti 
uplatňovali v rámci svojho rezortu. Vznikom úradu Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska sa 
súčasne vytvorilo 14 vládnych referátov pre jednotlivé rezorty, ktorých počet sa však neustále 
zmenšoval. Už na zasadnutí vládnych referentov dňa 11. novembra 1919 bolo rozhodnuté, aby sa 
jednotlivé referáty stali výkonnými orgánmi príslušných ministerstiev.  

Podľa tohto rozhodnutia vládnych referátov mali byť od 1.1.1920 všetky referáty organizačne 
nezávislé na ministrovi s plnou mocou a ich bezprostredným nadriadeným orgánom malo byť rezortné 
ministerstvo. Toto rozhodnutie však nadobudlo právnej platnosti a referáty sa vyčleňovali z vlastného 
ministerstva niečo neskoršie. Už priebehom roku 1920 sa z  nich začínajú vytvárať slovenské oddelenia 
alebo expozitúry rezortných ministerstiev. Ich kompetencia a ich pomer k ministrovi s plnou mocou ako 
i rezortnému ministerstvu bol v podstate rovnaký. Jednotlivé slovenské oddelenia ministerstiev vznikali 
výnosmi príslušných ministerstiev.  

Slovenské oddelenia v pomere k Ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska mu mali byť 
nápomocné v odbore svojej pôsobnosti, mali ho informovať o všetkých rezortných záležitostiach podľa 
jeho priania, prípadne mu mali podávať pravidelné zprávy, boli povinné prerokovať s  ním všetky 
vážnejšie záležitosti, a to najmä: 

a/ všetky veci politického rázu a vôbec také, za ktoré by mohol byť minister s plnou mocou 
zodpovedný pred slovenskou verejnosťou 

b/ veci, v ktorých si vyhradil minister s plnou mocou po dohode s príslušným ministerstvom, 
aby bola uplatňovaná jeho mienka. 

V personálnych otázkach slovenských oddelení mali byť všetky zamýšľané zmeny ohlásené 
najprv ministrovi s plnou mocou, aby mohol prípadne včas podať svoje námietky. Styk slovenských 
oddelení s ministrom s plnou mocou sa uskutočňoval vo vopred určenom prijímacom dni, kedy 
prednostovia oddelení podávali referáty. Keď sa medzi slovenskými oddeleni ami a ministrom s plnou 
mocou nedosiahla dohoda, predkladala sa záležitosť priamo ministerstvám, ktoré rozhodli o  veci 
samostatne, alebo si niekedy vyžiadali rozhodnutie ministerskej rady.  

Minister s plnou mocou zas informoval slovenské oddelenia v sociálno-politických 
záležitostiach, ktoré súviseli s jednotlivými rezortmi. Proces vytvárania oddelení a expozitúr sa prakticky 
ukončil v priebehu rokov 1920-1921. Do zriadenia Krajinského úradu do 1. Júla 1928 existovali tieto: 

1. Referát verejných prác 
2. Školský referát 
3. Slovenské oddelenie Ministerstva sociálnej starostlivosti  
4. Slovenské oddelenie Ministerstva priemyslu a obchodu 
5. Expozitúra Ministerstva zemedelstva 
6. Expozitúra Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy 
 

Spisová manipulácia 
Spisový materiál ministra s plnou mocou sa nám nezachoval úplný. Časť bola zničená počas 

vojny v roku 1945 pri bombardovaní „vládnej budovy“, v ktorej bola uložená väčšina materiálu. 
Minister s plnou mocou pre správu Slovenska mal od svojho vzniku až do začiatku roku 1919 

sídlo v Žiline. Z tohto obdobia sa nám zachoval iba jeden protokol. Z roku 1919 chýba materiál prezídia 
a zachovali sa len fragmenty písomností jednotlivých referátov. Od roku 1920 je materiál už úplnejší až 
na materiál administratívno-revízneho oddelenia. 

Celkovo rozoznávame tri manipulačné obdobia, ktoré mali jednu spoločnú črtu -systém 
základných čísiel. Za základné číslo slúžilo vždy protokolárne číslo prvého podania v  určitej veci. Toto 
základné číslo sa potom vyznačovalo v podacom protokole pri ďalších podaniach v tej istej veci aj 
v indexoch. 



 

 

Prvé manipulačné oddelenie, ktoré je z roku 1919, sa dá ťažko rekonštruovať, pretože 
prezidiálny materiál, ktorý bol vodítkom v manipulácii pre ďalšie rezorty ministerstva, ako aj príslušné 
pomocné knihy sa nám nezachovali. Ostatných 14 vládnych referátov malo svoje vlastné podacie 
protokoly, v ktorých uplatňovali systém základných čísiel. Z tohto obdobia sa nám zachoval pomerne 
najúplnejší materiál finančného referátu, pretože sa z neho nevyvinulo samostatné slovenské oddelenie.  

Druhé manipulačné oddelenie je od 1. januára 1920 do 31. decembra 1923 a  vynútilo si 
podstatnú zmenu v manipulácii spisového materiálu, ktorú si vyžiadala vnútorná organizácia Ministra 
s plnou mocou pre správu Slovenska. 

Na úkor ostatných referátov sa administratívny referát stal samostatným, ktorý sa členil na 6 
oddelení a vlastné prezídium – prezídium administratívneho oddelenia. 

V tomto období má prezídium ministerstva, prezídium administratívneho oddelenia a všetky 
administratívne oddelenia svoje vlastné podacie protokoly. 

Najdôležitejšia zmena je v tom, že pre rýchlu a presnú orientáciu v spisoch nepostačuje už  
systém základných čísiel, preto sa zavádza systém spisových značiek. Spisové značky pozostávajúce 
z rímskych čísiel predstavovali určité tematické celky. Ukladanie spisov však nazodpovedalo značkám 
a boli i naďalej ukladané chronologicko – numericky. 

Spisy prezídia sa delili do šestnástich tematických skupín, z  ktorých sa niektoré členili ďalej 
ešte do podskupín, /v rokoch 1922 – 1923 napr. I., XII. a XIV. skupina sa členila na I 1/a, I 2/a, I 3/a, I 6/a; 
XII 168; XIV 198, XIV 199, XIV226/. Každá skupina a podskupina obsahovala určitú časť prezidiálnej 
agendy. 

 
Hlavné skupiny a ich agendy boli tieto: 
Prez. I. Osnovy zákonov, vládne nariadenia; interpelácie poslancov; personálne záležitosti; 

zahraničná politika; štátna spoľahlivosť; konzulárne záležitosti; memorandá; 
medzinárodné zmluvy; štátne rozpočty. 

Prez. II. Štátna príslušnosť; finančné záležitosti; pôžičky; patenty; finančné záležitosti žúp, 
okresov, obcí; matriky; účty; vnútorný a zahraničný obchod; notárske záležitosti; 
kancelárske paušály; správy budov; dane. 

Prez. III. Súdne záležitosti, organizácia súdov. 
Prez. IV. Vojenské záležitosti, odvody, odklady. 
Prez. V. Cirkevné záležitosti. 
Prez VI. Školy, štipendiá; kultúrna činnosť; múzeá, národné pamiatky; národnostná otázka; 

vedecká činnosť. 
Prez. VII. Zdravotnícke záležitosti, nemocnice, lekárnici. 
Prez. VIII. Záležitosti verejných prác, pozemné stavby, cesty a mosty; bane a huty; strojníctvo 

a elektrotechnika. 
Prez. IX. Poľnohospodársko-lesnícke záležitosti, zásobovanie obilninami, cukrovkou, 

hnojivami; pozemková reforma; štrajky poľnohospodárskych robotníkov; 
veterinári; bane, geológia. 

Prez. X. Doprava – cesty, železnice, letectvo, pošta, telegrafy; energetika, vodárenstvo; 
asanačné zariadenia; verejné práce; rozhlas, telefón.  

Prez. XI. Spolky; banky, sporiteľne, akciové spoločnosti; odbory.  
Prez. XII. Priemysel, železiarne; sociálne boje robotníctva – štrajky; remeselnícke 

a živnostenské záležitosti. 
Prez. XIII. Sociálna starostlivosť, nezamestnanosť; detské domovy, študentské jedálne; 

Masaryková liga proti tuberkulóze; dôchodcovia; Červený kríž.  
Prez. XIV. Polícia; cenzúra časopisov; maďarská protištátna propaganda; liehový a tabakový 

monopol; politické strany a schôdze; pasy, zahraničný styk; udeľovanie licencie.  



 

 

Prez. XV. Činnosť rôznych ústavov a inštitúcií. 
Prez. XVI. Záležitosti štátnych zamestnancov, žiadosti o miesta, penzie, licencie. 
 
Administratívne oddelenie so svojím vlastným prezídiom a odbormi má ešte zložitejšie 

delenie agendy do skupín a podskupín, ktoré sa pomocou zlomkových čísiel členia na ďalšie menšie 
vecné celky. Hlavné skupina však v podstate zodpovedali skupinám prezídia.  

Tento systém, ktorý je akousi kombináciou základných čísiel a tematických skupín, sa udržal 
do 31. decembra 1923. 

V treťom manipulačnom období sa upúšťa od náročného systému tematických skupín 
a prechádza sa opäť na systém základných čísiel. Príčinou upustenia od doterajšieho systému bola 
požadovaná uniformita v spisovej manipulácii centrálnych úradov v celom štáte. Referáty sa v tomto 
období nezachovali. Tento manipulačný poriadok platil až do zrušenia Ministra s  plnou mocou pre 
správu Slovenska do 3. februára 1927, do zriadenia Slovenského oddelenia Ministerstva vnútra 
v Bratislave. 

 
Spôsob inventarizácie a využitie materiálu 

 
Za inventárnu jednotku v I. a II. manipulačnom období sme vzali ročník materiálu oddelenia, 

pododdelenia, prípadne vecnej skupiny. Veľkosť inv. Jednotiek sa podľa členenia materiálu pohybuje od 
niekoľkých podaní /tvoria vecnú skupinu/ až po niekoľko krabíc /oddelenie, pododdelenie/. Najväčší 
problém pri inventarizácii bol s materiálom prezídia a prezídia administratívneho oddelenia v III. 
manipulačnom období v rokoch 1924 – 1927. V tomto období sa totiž neoznačovali spisy značkami, ale 
boli ukladané podľa systému základného čísla. Ak by bol vzatý za inventárnu jednotku súbor spisov 
najnižšieho registratúrneho oddelenia, v tomto prípade prezídia, inventárna jednotka by obsahovala 30 
– 40 krabíc tematicky rôznorodého materiálu. Z hľadiska bádateľského je to neúčelné a inv. záznam by 
bol obsahove ťažko zvládnuteľný. Z týchto dôvodov bolo potrebné prezidiálny materiál roztriediť do 
tematických skupín, ktoré sa používali v prezidiálnom materiáli v II. manipulačnom období. Tak sa stal 
prezidiálny materiál aj z tohto obdobia prehľadnejší; pritom sa zachovalo numerické radenie spisov. 
Doterajšie registratúrne pomôcky ostali i  po roztriedení materiálu ďalej použiteľné. 

Pri administratívnom materiáli sme vzali za inventárnu jednotku jedno oddelenie za obdobie 
jedného roku. 

Materiál je z rokov 1919 – 1927. Nie je zachovaný úplne, niektoré časti chýbajú. Sú to najmä 
písomnosti referátu vojenského, pre štátnu políciu, pre priemysel a obchod, pre sociálnu starostlivosť, 
pre výživu a zásobovanie ľudu a verejných prác, potom materiál prezidiálny z roku 1919, III. a VIII. skup. 
prezídia, a celý administratívno-revízny materiál. Práve posledne menovaný bol mimoriadne významný, 
lebo administratívno-revízne oddelenie malo veľmi dôležitú agendu /bezpečnostné záležitosti, iredenta, 
štrajky z hľadiska bezpečnosti štátu ako aj záležitosti politických strán/.obsahove je fond dôležitým 
prameňom pre poznanie obdobia rokov 1919 – 1927. Pretože minister s plnou mocou zasahoval najmä 
v prvých rokoch ČSR do všetkých úsekov politického, kultúrneho a hospodárskeho života na Slovensku, 
jeho materiál poslúži k dejinám Slovenska v období boja o politický charakter ČSR v rokoch 1918 – 1920, 
k medzinárodným vzťahom v tomto období, najmä k československo-poľským vzťahom, 
k decembrovému štrajku, k činnosti politických strán, k odbúravaniu priemyslu na Slovensku, 
k vysťahovalectvu, k iredente, k štrajkovému hnutiu robotníkov a k pozemkovej reforme. Ďalej k školskej 
otázke, k súdnictvu, k verejnej správe, národnostným otázkam, cirkevnej problematike, ako 
i k politickým, hospodárskym, kultúrnym a sociálnym dejinám Slovenska z prvých rokov republiky.  

Inventárny záznam pozostáva z inventárneho čísla, signatúry, výstižného obsahu inv. 
jednotky, ročníka, časového rozpätia a čísla krabice, v ktorej je materiál uložený. Pri inventárnych 
jednotkách, ktorých materiál je uložený vo viacerých krabiciach, rozpisujeme obsah podľa krabíc.  



 

 

Na spracovaní inventára sa podieľal okrem autora i  pracovník Štátneho slovenského 
ústredného archívu Ľubomír Juck, ktorý spracoval prezídium a prezídium administratívneho oddelenia 
ročníky 1920 – 1921. 

K inventáru je vypracovaný osobný, miestny a vecný register, v ktorých sa odkazuje na 
inventárne číslo.   

  
    

 
 

A. Pomocné knihy 

P Prezídium 

1. Podací protokol 1918 1 - 940 
2. Podací protokol 1919 192 - 3 425 
3. Podací protokol 1919 3 426 - 7 020 
4. Podací protokol 1919 7 021 - 10 352 
5. Podací protokol 1920 1 - 6 000 
6. Podací protokol 1920 6 001 - 12 260 
7. Podací protokol 1921 1 – 6 000 
8. Podací protokol 1921 6 001 – 12 029 
9. Podací protokol 1922 1 – 6 000 

10. Podací protokol 1922 6 001 – 15 152 
11. Podací protokol 1923 1 – 6 638 
12. Podací protokol 1924 1 – 6 000 
13. Podací protokol 1925 1 – 6 000 
14. Podací protokol 1925 6 001 – 12 000 
15. Podací protokol 1926 1 – 6 000 
16. Podací protokol 1926 6 001 – 12 000 
17. Podací protokol 1927 1 – 5526 
18. Index menný, miestny a vecný I. diel 1919 A – Ž 
19. Index menný, miestny a vecný II. diel 1919 A – Ž 
20. Index menný, miestny a vecný 1919 N - Ž 
21. Index menný, miestny a vecný 1920 A – M 
22. Index menný, miestny a vecný 1920 N – Ž 
23. Index menný, miestny a vecný 1921 A – M 
24. Index menný, miestny a vecný 1921 N – Ž 
25. Index menný, miestny a vecný 1922 A – Ž 
26. Index menný, miestny a vecný 1923 A – Ž 
27. Index menný, miestny a vecný 1924 A – Ž 
28. Index menný, miestny a vecný 1926 A – Ž 
29. Index menný, miestny a vecný 1927 A – Ž 

 

R – Referáty 

30. Podací protokol prez. adm. 1919 1 – 744 
31. Podací protokol prez. adm. 1919 745 – 5 674 
32. Podací protokol prez. adm. 1919 5 675 – 10 844 
33. Podací protokol prez. adm. 1920 1 – 8 500 
34. Podací protokol prez. adm. 1920 8 501 – 16 500 



 

 

35. Podací protokol prez. adm. 1920 22 601 – 28 600 
36. Podací protokol prez. adm.  1920 28 601 – 35 380 
37. Podací protokol prez. adm. 1921  1 – 6 000 
38. Podací protokol prez. adm. 1921 6 001 – 12 000 
39. Podací protokol prez. adm. 1921 12 001 – 18 000 
40. Podací protokol prez. adm. 1921 18 001 – 24 000 
41. Podací protokol prez. adm. 1921 24 001 – 30 000 
42. Podací protokol prez. adm. 1921 30 001 – 35 340 
43. Podací protokol prez. adm. 1922 1 – 5 000 
44. Podací protokol prez. adm. 1922 5 001 – 11 200 
45. Podací protokol prez. adm. 1922 11 201 - 19 000 
46. Podací protokol prez. adm. 1922 19 001 – 25 000 
47. Podací protokol prez. adm. 1922 25 001 – 30 000 
48. Podací protokol prez. adm. 1922 30 001 – 35 000 
49. Podací protokol prez. adm. 1922 35 001 – 40 000 
50. Podací protokol prez. adm. 1922 40 001 – 44 000 
51. Podací protokol prez. adm. 1923 1 – 5 000 
52. Podací protokol prez. adm. 1923 5 001 – 10 000 
53. Podací protokol prez. adm. 1923 10 001 – 15 000 
54. Podací protokol prez. adm. 1923 15 001 – 20 000 

55. Podací protokol prez. adm. 1923 20 001 – 25 000 
56. Podací protokol prez. adm. 1923 25 001 – 30 000  
57. Podací protokol prez. adm. 1923 30 001 – 40 000 
58. Podací protokol prez. adm. 1923 40 001 – 45 000 
59. Podací protokol prez. adm. 1924 1 – 5 000 
60. Podací protokol prez. adm. 1924 5 001 – 10 000 
61. Podací protokol prez. adm. 1924 10 001 – 15 000 
62. Podací protokol prez. adm. 1924 15 001 – 20 000 
63. Podací protokol prez. adm. 1924 20 001 – 30 000 
64. Podací protokol prez. adm. 1924 30 001 – 35 000 
65. Podací protokol prez. adm. 1924 35 001 – 41 200 
66. Podací protokol prez. adm. 1925 1 – 5 000 
67. Podací protokol prez. adm. 1925 5 001 – 10 000 
68. Podací protokol prez. adm. 1925 10 001 – 15 000 
69. Podací protokol prez. adm. 1925 15 001 – 20 000 
70. Podací protokol prez. adm. 1925 20 001 – 25 000 
71. Podací protokol prez. adm. 1925 25 001- 30 000 
72. Podací protokol prez. adm. 1925 30 001 – 35 000 
73. Podací protokol prez. adm. 1925 35 001 – 40 690 
74. Podací protokol prez. adm. 1926 1 – 5 000 
75. Podací protokol prez. adm. 1926 5 001 – 10 000 
76. Podací protokol prez. adm. 1926 10 001 – 15 000 
77. Podací protokol prez. adm. 1926 15 001 – 20 000 
78. Podací protokol prez. adm. 1926 25 001 – 30 000 
79. Podací protokol prez. adm. 1926 30 001 – 35 000 
80. Podací protokol prez. adm. 1926 35 001 – 40 000 
81. Podací protokol prez. adm. 1926 40 001 – 44 896 



 

 

82. Podací protokol prez. adm. 1927 1 – 5 000 
83. Podací protokol prez. adm. 1927 5 001 – 10 000 
84. Podací protokol prez. adm. 1927 10 001 – 15 000 
85. Podací protokol prez. adm. 1927 15 001 – 20 000 
86. Podací protokol prez. adm. 1927 20 001 – 25 000 
87. Podací protokol prez. adm.1927 25 001 – 30 000 
88. Podací protokol prez. adm. 1927 30 001 – 35 000 
89. Index menný, miestny, vecný prez. adm.  1919 A – Z 
90. Index menný, miestny, vecný prez. adm. 1920 A – M 
91. Index menný, miestny, vecný prez. adm. 1920 N – Ž 
92. Index menný, miestny, vecný prez. adm. 1921 A – E 
93. Index menný, miestny, vecný prez. adm. 1921 F - K 
94. Index menný, miestny, vecný prez. adm. 1921 P – S 
95. Index menný, miestny, vecný prez. adm. 1921 Š – Z 
96. Index menný, miestny, vecný prez. adm. 1924 A – M 
97. Index menný, miestny, vecný prez. adm. 1924 N – Z 
98. Index menný, miestny, vecný prez. adm. 1925 A – M 
99. Index menný, miestny, vecný prez. adm. 1927 A – M 
100. Index menný, miestny, vecný prez. adm. 1927 N - Ž 
101. Podací protokol adm. oddelenia 1918 - 1919 1 – 36 

36 – 2 999 
102. Podací protokol adm. oddelenia 1919 3 001 – 6 574 
103. Podací protokol adm. oddelenia 1919 6 575 – 9 554 
104. Podací protokol adm. oddelenia 1924 1 – 5 000 
105. Podací protokol adm. oddelenia 1924 5 001 – 10 000 
106. Podací protokol adm. oddelenia 1924 10 001 – 15 000 
107. Podací protokol adm. oddelenia 1924 15 001 – 20 000 
108. Podací protokol adm. oddelenia 1924 20 001 – 25 000 
109. Podací protokol adm. oddelenia 1924 25 001 – 30 000 
110. Podací protokol adm. oddelenia 1924 30 001 – 35 000 
111. Podací protokol adm. oddelenia 1924 35 001 – 40 000 
112. Podací protokol adm. oddelenia 1924 40 001 – 45 000 
113. Podací protokol adm. oddelenia 1924 45 001 – 50 000 
114. Podací protokol adm. oddelenia 1924 50 001 – 55 000 
115. Podací protokol adm. oddelenia 1924 55 001 – 60 000 
116. Podací protokol adm. oddelenia 1924 60 001 – 65 000 
117. Podací protokol adm. oddelenia 1924 65 001 – 70 000 
118. Podací protokol adm. oddelenia 1924 70 001 – 76 453 
119. Podací protokol adm. oddelenia 1925 1 – 5 000 
120. Podací protokol adm. oddelenia 1925 5 001- 10 000 
121. Podací protokol adm. oddelenia 1925 10 001- 15 000 
122. Podací protokol adm. oddelenia 1925 15 001 – 20 000 
123. Podací protokol adm. oddelenia 1925 20 001- 25 000 
124. Podací protokol adm. oddelenia 1925 25 001 – 30 000 
125. Podací protokol adm. oddelenia 1925 30 001 – 35 000 
126. Podací protokol adm. oddelenia 1925 35 001 – 40 000 
127. Podací protokol adm. oddelenia 1925 40 001 – 45 000 
128. Podací protokol adm. oddelenia 1925 45 001 – 50 000 



 

 

129. Podací protokol adm. oddelenia 1925 50 001 – 55 000 
130. Podací protokol adm. oddelenia 1925 55 001 – 57 580 
131. Podací protokol adm. oddelenia 1926 1 – 5 000 
132. Podací protokol adm. oddelenia 1926 5 001- 10 000 
133. Podací protokol adm. oddelenia 1926 10 001 – 15 000 
134. Podací protokol adm. oddelenia 1926 15 001 – 20 000 
135. Podací protokol adm. oddelenia 1926 20 001 – 25 000 
136. Podací protokol adm. oddelenia 1926 25 001 – 30 000 
137. Podací protokol adm. oddelenia 1926 30 001 – 35 000 
138. Podací protokol adm. oddelenia 1926 35 001 – 40 000 
139. Podací protokol adm. oddelenia 1926 40 001 – 45 000 
140. Podací protokol adm. oddelenia 1926 45 001 – 51 876 
141. Podací protokol adm. oddelenia 1927 1 – 5 000 
142. Podací protokol adm. oddelenia 1927 5 001 – 10 000 
143. Podací protokol adm. oddelenia 1927 10 001 – 15 000 
144. Podací protokol adm. oddelenia 1927 15 001 – 20 000 
145. Podací protokol adm. oddelenia 1927  20 001 – 25 000 
146. Podací protokol adm. oddelenia 1927 25 001 – 30 000 
147. Podací protokol adm. oddelenia 1927 35 001 – 40 000 
148. Podací protokol adm. oddelenia 1927 40 001 – 44 017 
149. Index menný, miestny a vecný adm. odd. I. diel  1919 A – Z 
150. Index menný, miestny a vecný adm. odd. II. diel 1919  A – Z 
151. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1924 A – F 
152. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1924 G – L 
153. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1924 M – St 
154. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1924 Su – Ž 
155. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1925  A – G 
156. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1925 H – M 
157. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1925 N – S 
158. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1925 Š – Ž 
159. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1926 A – G 
160. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1926 H – M 
161. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1926 N – S 
162. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1926 Š – Ž 
163. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1927 A – G 
164. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1927 H – M 
165. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1927 N – S 
166. Index menný, miestny a vecný adm. odd. 1927 Š – Ž 
167. Podací protokol adm. odd. I. 1920 1 – 8 000 
168. Podací protokol adm. odd. I. 1920 8001 – 16 000 
169. Podací protokol adm. odd. I. 1920 16 001 – 20 581 
170. Podací protokol adm. odd. I. 1921 1 – 6 280 
171. Podací protokol adm. odd. I. 1921 6 281 – 12 000 
172. Podací protokol adm. odd. I. 1921 12 001 – 20 000 
173. Podací protokol adm. odd. I. 1922 1 – 8 000 
174. Podací protokol adm. odd. I. 1922 8 001 – 16 000 
175. Podací protokol adm. odd. I. 1922 16 001 – 22 000 
176. Podací protokol adm. odd. I. 1922 22 001 – 29 000 



 

 

177. Podací protokol adm. odd. I. 1923 1 – 5 200 
178. Podací protokol adm. odd. I. 1923 5 201 – 10 400 
179. Podací protokol adm. odd. I. 1923 10 401 – 15 600 
180. Podací protokol adm. odd. I. 1923 15 601 – 20 989 
181. Index menný, miestny a vecný adm. odd. I 1920 A – M 
182. Index menný, miestny a vecný adm. odd. I 1920 N – Ž 
183. Index menný, miestny a vecný adm. odd. I 1921 A – L 
184. Index menný, miestny a vecný adm. odd. I 1921 M – Ž 
185. Index menný, miestny a vecný adm. odd. I 1922 A – L 
186. Index menný, miestny a vecný adm. odd. I 1922 M – Ž 
187. Index menný, miestny a vecný adm. odd. I 1923 A – L 
188. Index menný, miestny a vecný adm. odd. I 1923 M – Ž 
189. Podací protokol adm. odd. II. 1920 1 – 3 943 
190. Podací protokol adm. odd. II. 1921 1 – 4 003 
191. Podací protokol adm. odd. II. 1922 1 – 2 890 
192. Podací protokol adm. odd. II. 1922 2 891 – 5 051 
193. Podací protokol adm. odd. II. 1923 1 – 5 000 
194. Podací protokol adm. odd. II. 1924 5 001 – 8 501 
195. Index menný, miestny a vecný adm. odd. II 1920 A – Ž 
196. Index menný, miestny a vecný adm. odd. II 1921 A – Ž 
197. Index menný, miestny a vecný adm. odd. II 1922 A – M 
198. Index menný, miestny a vecný adm. odd. II 1922 N – Ž 
199. Index menný, miestny a vecný adm. odd. II 1923 A – Ž 
200. Index menný a vecný adm. odd. II 1923 A – Ž 
201. Podací protokol adm. odd. III. 1921  1 – 5 000 
202. Podací protokol adm. odd. III. 1921 5 001 – 10 000 
203. Podací protokol adm. odd. III. 1921 10 001 – 17 092 
204. Podací protokol adm. odd. III. 1922 1 – 5 000 
205. Podací protokol adm. odd. III. 1922 5 001 – 10 000 
206. Podací protokol adm. odd. III. 1922 10 001 – 15 000 
207. Podací protokol adm. odd. III. 1922 15 001 – 19 865  
208. Podací protokol adm. odd. III. 1923 1 – 5 000 
209. Podací protokol adm. odd. III. 1923 5 001 – 10 000 
210. Podací protokol adm. odd. III. 1923 10 001 – 14 922 
211. Index miestny, vecný osobný adm. odd. III. 1922 A – M 
212. Index miestny, vecný osobný adm. odd. III. 1922 N – Ž 
213. Index miestny, vecný osobný adm. odd. III. 1923 A – M 
214. Index miestny, vecný osobný adm. odd. III. 1923 N – Ž 
215. Podací protokol adm. odd. IV. 1920 27 001 – 31 284 
216. Podací protokol adm. odd. IV. 1921 1 – 4 000 
217. Podací protokol adm. odd. IV. 1921 4 001 – 9 814 
218. Podací protokol adm. odd. IV. 1922 1 – 6 000 
219. Podací protokol adm. odd. IV. 1922 6 001 – 12 000 
220. Podací protokol adm. odd. IV. 1922 12 001 – 19 748 
221. Podací protokol adm. odd. IV. 1923 1 – 6 000 
222. Podací protokol adm. odd. IV. 1923 6 001 – 12 000 
223. Podací protokol adm. odd. IV. 1923 12 001 – 17 697 
224. Index menný, miestny a vecný adm. odd. IV. 1920 A – CH 



 

 

225. Index menný, miestny a vecný adm. odd. IV. 1920 I – N 
226. Index menný, miestny a vecný adm. odd. IV. 1920 O – St 
227. Index menný, miestny a vecný adm. odd. IV. 1920 Ša – Ž 
228. Index menný, miestny a vecný adm. odd. IV. 1921 A – M 
229. Index menný, miestny a vecný adm. odd. IV. 1921 N – Ž 
230. Index menný, miestny a vecný adm. odd. IV. 1920–22 A – M 
231. Index menný, miestny a vecný adm. odd. IV. 1920-22 N – Ž 
232. Index menný, miestny a vecný adm. odd. IV. 1923 A – K 
233. Index menný, miestny a vecný adm. odd. IV. 1923 L – Ž 
234. Podací protokol adm. odd. V. 1921 1 – 4 800 
235. Podací protokol adm. odd. V. 1921 4 801 – 10 060 
236. Podací protokol adm. odd. V. 1921 10 061 – 14 420 
237. Podací protokol adm. odd. V. 1921 14 421 – 20 100 
238. Podací protokol adm. odd. V.1921 20 101 – 27 000 
239. Podací protokol adm. odd. V. 1922 1 – 6 180 
240. Podací protokol adm. odd. V. 1922 6 181 – 12 000 
241. Podací protokol adm. odd. V. 1922 12 001 – 17 810 
242. Podací protokol adm. odd. V. 1923 1 – 6 000 
243. Podací protokol adm. odd. V. 1923 6 001 – 12 000 
244. Podací protokol adm. odd. V. 1923 12 001 – 16 343 
245. Index menný, miestny a vecný adm. odd. V. I. diel 1921 A – M 
246. Index menný, miestny a vecný adm. odd. V. I. diel 1921 N – Ž 
247. Index menný, miestny a vecný adm. odd. V. II. diel 1921 A – L 
248. Index menný, miestny a vecný adm. odd. V. II. diel 1921 M – Ž 
249. Index menný, miestny a vecný adm. odd. V. 1922 A – L 
250. Index menný, miestny a vecný adm. odd. V. 1922 M – Ž 
251. Index menný, miestny a vecný adm. odd. V. 1923 A – M 
252. Index menný, miestny a vecný adm. odd. V. 1923 N – Ž 
253. Podací protokol referátu pravosúdia 1919 137 – 3 000 
254. Podací protokol referátu pravosúdia 1919 3 001 – 5 760 
255. Podací protokol referátu pravosúdia 1920 1 – 2 696 
256. Index menný, miestny a vecný referátu pravosúdia 1919 A – Z 
257. Index menný, miestny a vecný referátu pravosúdia 1920 A – M 
258. Index menný, miestny a vecný referátu pravosúdia 1920 N – Ž 
259. Podací protokol referátu financií 1919 1 – 2 976 
260. Podací protokol referátu financií 1919 2 977 – 4 306 
261. Podací protokol referátu financií 1920 1 – 3 390 
262. Podací protokol referátu financií 1921-22 1-2 464 

1 - 268 
263. Index menný, miestny a vecný referátu financií 1919 A – Z 
264. Index menný a vecný ref. financií 1919  A – M 
265. Index menný a vecný ref. financií 1919 N – Ž 
266. Index menný a vecný ref. financií 1921 A – M 
267. Index menný a vecný ref. financií 1921 N – Ž 
268. Podací protokol vojenského referátu 1919 184 – 1 721 
269. Podací protokol vojenského referátu 1919 3 296 – 4 687 
270. Index menný, miestny, vecný vojen. ref. I. diel  1919 A – Z 
271. Index menný, miestny, vecný vojen. ref. II. diel 1919 A – Z 



 

 

272. Index menný, miestny, vecný vojen. ref. III. diel 1919 A – Z 
273. Index menný, miestny, vecný vojen. ref. 1920  A – M 
274. Index menný, miestny, vecný vojen. ref. 1920 N – Ž 
275. Podací protokol žiadostí o uvoľnenie z vojenskej služby 1919 1 – 3 453 
276. Podací protokol žiadostí o uvoľnenie z vojenskej služby 1919 3 601 – 10 007 
277. Podací protokol žiadostí o uvoľnenie z vojenskej služby 1920 1 – 8 563 
278. Podací protokol žiadostí o uvoľnenie z vojenskej služby 1920 8 564 – 20 187 
279. Index menný žiadostí o uvoľnenie z vojenskej služby I. diel 

1920 
A – Ž 

280. Index menný žiadostí o uvoľnenie z vojenskej služby II. diel 
1920 

A-Ž 

281. Podací protokol referátu pre priemysel a obchod 1919 1 – 3 383 
282. Podací protokol referátu pre premávku a poštu 1919 1 – 3 000 
283. Podací protokol referátu pre premávku a poštu 1919 3 001 – 3 694 
284. Podací protokol referátu pre premávku a poštu 1920 1 – 929 
285. Podací protokol referátu pre premávku a poštu 1920 1 – 2 096 
286. Index menný, miestny a vecný referátu pre premávku a poštu 

1919 
A – M 

287. Index menný, miestny a vecný referátu pre premávku a poštu 
1919 

N – Ž 

288. Index menný, miestny a vecný referátu pre premávku a poštu 
1920 

A – M 

289. Podací protokol referátu zásobovania 1919 1 – 670 
290. Podací protokol referátu zásobovania 1919 680 – 1 836 
291. Podací protokol referátu zásobovania 1919 1 837 – 5 000 
292. Podací protokol referátu zásobovania 1921 1 – 8 450 
293. Podací protokol referátu zásobovania 1921 8 451 – 16 822 
294. Podací protokol evidencie cudzincov 1921 1 – 1 625 
295. Index menný evidencie cudzincov 1920 A – M 
296. Podací protokol pasového oddelenia 1922 1 – 5 056 
297. Podací protokol pasového oddelenia 1923 1 – 6 638 
298. Podací protokol pasového oddelenia 1924 1 – 1 750 
299. Podací protokol pasového oddelenia 1925 1 – 1 115 
300. Index menný pasového oddelenia 1922 A – Ž 
301. Index menný pasového oddelenia 1923 A – Ž 
302. Index menný pasového oddelenia 1924 A – Ž 
303. Index menný pasového oddelenia 1925 A – Ž 
304. Podací protokol hasičského fondu 1927 1 – 997 
305. Index menný, miestny a vecný hasičského fondu 1927 A – Ž 
306. Index menný, miestny a vecný – spolky 1923 A – Ž 
307. Index menný, miestny a vecný – policajný 1923 A – Ž 
308. Index menný, miestny a vecný – policajný I. diel 1924 A – Ž 
309. Index menný, miestny a vecný – policajný II. diel 1924 A – Ž 
310. Index menný, miestny a vecný – policajný 1925 A – Ž 
311. Index menný, miestny a vecný – policajný 1926 A – Ž 
312. Index menný, miestny a vecný – policajný 1927 A – Ž 
313. Index menný, miestny a vecný – normatívne výnosy 1924 A – Ž 
314. Podací protokol riaditeľstva pomocných úradov 1919 1 – 1 156 



 

 

315. Podací protokol riaditeľstva pomocných úradov 1919 1 157 – 4 657 
316. Podací protokol riaditeľstva pomocných úradov 1919 4 658 – 5 293 
317. Podací protokol riaditeľstva pomocných úradov 1920 1 – 4 000 
318. Podací protokol riaditeľstva pomocných úradov 1920 4 001 – 7 940 
319. Podací protokol riaditeľstva pomocných úradov 1920 7 941 – 12 008 
320. Podací protokol riaditeľstva pomocných úradov 1921 1 – 3 318 
321. Index menný, miestny a vecný riaditeľstva pomocných úradov 

1918 - 1919 
A – Z 

322. Index menný, miestny a vecný riaditeľstva pomocných úradov 
1920 

A – M 

323. Index menný, miestny a vecný riaditeľstva pomocných úradov 
1920 

N – Ž 

324. Index menný, miestny a vecný riaditeľstva pomocných úradov 
1921 

A – M 

325. Index menný, miestny a vecný riaditeľstva pomocných úradov 
1921 

N – Ž 

 

B. Spisy 

Prezídium 

 

326. prez. Nariadenia o županoch, zástavách, znakoch  
a o zabezpečení poľnohospodárskej výroby. 
Normatívne výnosy upravujúce obchod, 
zásobovanie a verejnú správu na Slovensku 

1919  1 

327. prez. I. Záležitosti štátnej správy: Ústavné záležitosti; 
záležitosti poslaneckej snemovne, interpelácie 
poslancov; prípisy ministerskej rady, cesty 
ministrov na Slovensko, zoznamy ministrov, 
zriaďovanie zvláštnych komisií a výborov; 
zahraničné záležitosti, mierové zmluvy; 
konzulárne záležitosti; zriaďovanie súdov 
a súdnych tabúľ; sťažnosti štátnych 
zamestnancov 

1920 214 – 12 081 2 - 4 

328. prez. II. Záležitosti verejnej správy: Situačné správy 
podriadených úradov zo Slovenska; záležitosti 
obecných rád, sťažnosti obcí; správy zo žúp; 
záležitosti daňových úradov; vývozné a dovozné 
povolenia; podpora amerických Slovákov. 

1920 5 – 9 423 5 

329. prez. IV. Vojenské záležitosti: záležitosti vojenských 
gažistov, legionárske záležitosti; žiadosti 
o oslobodenie z vojenskej služby, sťažnosti na 
príslušníkov armády, príprava odvodov na rok 
1921 

1920 51 – 11 883 6 

330. prez. V. Cirkevné záležitosti: Záležitosti kresťanských 
cirkví, židovských náboženských obcí, cirkevnej 
hierarchie; poburovanie ľudáckych farárov proti 

1920 486 – 12 206  



 

 

republike. 
331. prez. VI. Školské a kultúrne záležitosti: Zriaďovanie 

nových škôl a vzdelávacích ústavov; sťažnosti na 
školstvo; vedecká práca; záležitosti archívov 

1920 108 – 11 412 7 

332. prez. VII. Zdravotnícke záležitosti: Obecná hygiena, 
umiestnenie lekárov, lekárske prehliadky 
úradníkov, opatrenia proti moru a cholere. 

1920 302 – 11 864  

333. prez. VIII. Poľnohospodárske a veterinárne záležitosti: 
Výkup a likvidácia dobytka, stanovenie ceny 
mäsa 

1920 188 – 7 841  

334. prez. IX. Zásobovacie záležitosti: Zásobovacia situácia na 
Slovensku, zásobovanie miest a okresov, 
prídelová politika; protesty proti vývozu obilia, 
ponuky obilia zo susedných štátov povoľovanie 
nákupu; záležitosti poľnohospodárskeho 
priemyslu a osevu pôdy; soľný monopol; výkup 
vlny na Slovensku; komisionálny predaj. 

1920 92 – 12 193 8 - 10 

335. prez. X. Záležitosti pôšt a dopravy: Pošty, telegrafy 
a železnice,  záležitosti železničných 
a poštových zamestnancov; plavba po Dunaji; 
výstavba budov a ciest 

1920 115 – 12 241 11 

336. prez. XI. Politické strany a spolky: Zakladanie družstiev; 
záležitosti spolkov a organizácií; organizačné 
záležitosti politických strán, schvaľovanie 
stanov politických strán, sťažnosti strán 
a organizácií. 

1920 438 – 11 701  

337. prez. XII. Záležitosti priemyselných podnikov na 
Slovensku: Mzdové rokovania s robotníctvom 
podnikov, štrajky, kolektívne zmluvy, činnosť 
odborových organizácií a priemyselných zväzov; 
záležitosti vnútorného a zahraničného 
obchodu. 

1920 1 701 – 12 194 12 

338. prez. XIII. Záležitosti sociálnej starostlivosti: 
Nezamestnaní, ošacovacie a stravovacie akcie, 
bytová kríza; invalidi; nemocenské poistenie. 

1920 113 – 12 139 13 

339. prez. XIV. Policajné záležitosti: Internovanie 
nespoľahlivých živlov v Ilave; habanie a cenzúra 
časopisov, správy o pomeroch na Slovensku 
správy Slovenskej tlačovej kancelárie, správy 
o ľudových zhromaždeniach a schôdzach 
politických strán, politické priestupky; pasové 
záležitosti; pašovanie liehovín.  

1920 118 – 8 486 14 - 
16 

340. prez. XV. Čestné penzie, literárne dary a spolky; 
Masarykov fond, invalidné fondy a nadácie; 
sirotské a vdovské záležitosti; náleznice 

1920 1 328 – 9 671 17 

341. prez. XVI. Záležitosti Úradných novín; žiadosti 
zamestnancov o definitívu; sťažnosti 
súkromných osôb, spolkov a organizácií; 

1920 530 – 11 198  



 

 

protižidovská agitácia na Slovensku; správy 
Slovenskej tlačovej kancelárie; menoslovy 
členov odhadných komisií na Slovensku 

342. prez. I. Interpelácia a rezolúcie strán národného 
zhromaždenia v parlamente: Komunistickej 
strany Československa, Ľudovej strany, Čs. 
strany sociálnodemokratickej, Nemeckej soc. 
demokratickej strany robotníckej, Maďarskej 
kresťansko–sociálnej strany, Československej 
strany socialistickej, Strany národnej 
demokracie, Nemeckej strany kresťansko–
sociálno ľudovej, Nemeckého sväzu 
zemedelcov, Republikánskej maloroľníckej 
agrárnej strany, Nemeckej demokratickej strany 
slobody. 
Návrhy zákonov a nariadení z oblasti správy 
finančnej, politicko-právnej, súdnej, 
poľnohospodárskej, zdravotníckej 
a telovýchovnej, sociálnej, kultúrnej, školskej 
a osvetovej, dopravy a pôšt, priemyselno-
technickej a stavebnej, obchodu a živností. 
Záležitosti týkajúce sa činnosti prezidenta, 
ministerskej rady, ministerstiev a vlády 
Československej republiky. Zahranično-politické 
záležitosti: diplomatické a konzulárne styky, 
medzinárodné zmluvy a dohody ČSR, prístup 
ČSR k medzinárodným konvenciám a dohodám, 
záležitosti týkajúce sa mierových zmlúv 
a Spoločnosti národov, pohraničné otázky. 
Zriaďovanie a činnosť podriadených zložiek, 
štátnych úradov, župných, mestských 
a obecných úradov a ustanovizní, sociálnych 
a odborových organizácií, súdnych a finančných 
inštitúcií, banských, kultúrnych a iných 
organizácií. Sociálne a organizačné záležitosti 
štátnych zamestnancov, úradníkov politickej 
správy; sťažnosti na zamestnancov; penzijné 
záležitosti. Otázky kultúry, školstva, telesnej 
výchovy a zdravotníctva; otázky 
nezamestnanosti na Slovensku; finančné 
a hospodárske záležitosti.      

1921 1 – 12 611 18 - 
36 

343. prez. II.  Žiadosti jednotlivcov o podporu za utrpené 
vojnové škody, udeľovanie podpôr sociálne 
slabým; sťažnosti proti mestám pre 
nedodržiavanie kolektívnej zmluvy; plebiscitné 
záležitosti, sčítanie ľudu, evidencia domovskej 
príslušnosti štátnych úradníkov; interpelácie 
poslancov o jazykovom práve maďarskej 

1921 161 – 10 856 37 



 

 

menšiny; konferencie finančných riaditeľov; 
vrátenie kontribúcií vybraných za maďarského 
vpádu; reorganizácia župných výborov; 
notárske záležitosti. 

344. prez. IV. Vojenské záležitosti. 
Zaberanie objektov pre vojenské účely, úver na 
likvidáciu vojenskej kampane na Slovensku, 
vojenské prehliadky a návštevy cudzích 
delegácií na Slovensku, zrušenie vojenskej 
správy v priemyselných podnikoch, spoľahlivosť 
dôstojníkov, odvody v r. 1921. Zriadenie 
Zemského vojenského veliteľstva v Martine; 
systemizovanie vojenských hodností, výhody 
Slovákom pri vstupe do vojenských škôl. 
Interpelácie poslancov KSČ o nedostatočnej 
starostlivosti o vojnových poškodencov; otázky 
nezamestnanosti vo vojenských podnikoch. 
Stavba muničných tovární; zamínovanie 
cestných objektov. Mobilizačné nariadenia; 
strelecké preteky. Záležitosti legionárov.  

1921 289 – 11 990 38 

345. prez. V. Cirkevné záležitosti.  
Zrušenie vnútornej správy nad cirkevnými 
majetkami, obnovenie rusínskych biskupských 
majetkov v ČSR, centrálna správa rím. kat. 
majetkov. Menovanie cirkevných hodnostárov, 
žiadosti o farské miesta, patronátne povinnosti 
voči farám; sťažnosti na maďarské zmýšľanie 
katolíckeho kléru; pomery vo výchove 
kňazského dorastu, zbierky na kostoly, zrušenie 
cirkevných sviatkov; záležitosti matričného 
charakteru; záležitosti grécko-katolíckej cirkvi; 
záležitosti protestantských cirkví na Slovensku, 
spojenie nemeckých ev. a.v. cirkví v ČSR; 
rezolúcie cirkvi československej. Štatút 
organizácie autonómnych židovských obcí na 
Slovensku. Záležitosti Spolku sv. Vojtecha. 
Založenie Slovenskej židovskej strany    

1921 1 756 – 11 988 39 

346. prez. VI. Zriaďovanie a výstavba škôl, organizácia 
stredného školstva v Bratislave; zriadenie 
právnickej a filozofickej fakulty Komenského 
univerzity; personálne záležitosti učiteľstva; 
nábožensko-národnostné pomery na školách; 
záležitosti Sväzu maďarských učiteľov. 
Zakladanie a činnosť kultúrnych ustanovizní, 
žiadosti o podporu na vedeckú činnosť; 
záležitosti Slovenského národného divadla; 
zriadenie Štefánikovho múzea; vrátenie 
kultúrnych pamiatok z Maďarska; kultúrne 

1921 130 – 11 299 40 



 

 

výročia a udalosti a ich oslavy. Ochrana 
prírodných pamiatok. 

347. prez. VII. Zdravotnícke záležitosti.  
Výstavba nových nemocníc, poštátnenie 
verejných  a súkromných nemocníc; hygienické 
závady. Personálne záležitosti lekárov 
a zdravotníckeho personálu, vymenovanie 
župných a okresných lekárov na Slovensku. 
Zriaďovanie zdravotníckeho školstva, zriadenie 
lekárskej fakulty Komenského univerzity 
v Bratislave. Žiadosti o ponechanie lekární; zber 
liečivých rastlín. Záležitosti slovenských 
kúpeľov. 

1921 53 – 11 804  

348. prez. IX. Zásobovacia situácia.  
Výkup obila na Slovensku; dovoz múky, 
kukurice a zemiakov; prídel uhlia, cukru 
a umelých hnojív; vnútorný a zahraničný 
obchod; potravinárske spolky na Slovensku. 
Otázky pozemkovej reformy; urbárske 
pozemky. Prepúšťanie poľnohospodárskych 
robotníkov, kolektívne zmluvy; mzdové boje, 
štrajky, činnosť odborových organizácií 
poľnohospodárskych robotníkov; mechanizácia 
poľnohospodárstva. Poľnohospodárske 
a lesnícke školstvo na Slovensku. Poľovnícke 
záležitosti. Banské pomery na Slovensku, 
kolektívna zmluva baníkov s maďarskými 
spoločnosťami v Salgotarjáne. Odbúravanie 
priemyslu na Slovensku. 

1921 7 – 11 749 41 - 
43 

349. prez. X. Záležitosti železničnej, riečnej a automobilovej 
dopravy; medzinárodné letecké spojenie; 
záležitosti stavebníctva, verejné práce 
a nezamestnanosť; telegraf, telefón a pošta na 
Slovensku; elektrárne na Slovensku, ceny 
elektrického prúdu; sklársky a železničiarsky 
priemysel na Slovensku; výskumné ústavy 
vodárenské a kanalizačné; hmotné pomery 
cestných zamestnancov; ťažba nafty na 
Slovensku. 

1921 73 – 10 281 44 

350. prez. XI. Stanovy spolkov a ustanovizní: Čs. 
juhoslovenská liga, Červený kríž, Čs. hudobná 
únia, Klub členov Slovenského národného 
divadla, Spolok vojnových invalidov, Slovenský 
vzdelávací spolok, Volkwirtschaftliche Club, 
Slovenský klub, I. ČSŠK Bratislava, Centrospol, 
Lovecký ochranných spolok pre Slovensko, 
Karpatenverein, Tatraverein, ústredné družstvá, 
Svaz srdce matčina, Měšťanská beseda, Orol, 

1921 173 – 6 369 45 



 

 

Zemský mlynársky a pekársky spolok, Spevácky 
sbor slovenských učiteľov, Spolok ministerských 
úradníkov, Zvolenský športový klub, Čs. 
divadelný spolok, Jednota slovenského 
roľníckeho dorastu, Spolok čs. inžinierov 
a architektov, Matica slovenská, Jednota 
trnavských staviteľských majstrov. 

 Záležitosti peňažných ústavov, priemyselných 
podnikov a spoločenstiev: 
Zriadenie ústredného výboru železničných 
a štátnych zamestnancov, zvyšovanie akciového 
kapitálu v Kožiar. závodoch v Lipt. Mikuláši, 
Zemská banka, Americko-slovenská banka, 
Meštianska banka, Slovenská poisťovňa, 
akciová spoločnosť Glóbus, Drevársky účastinný 
spolok, Sväz pivovarov na Slovensku, Sväz 
slovenských peňažných ústavov, Jednota 
peňažných ústavov na Slovensku a v Rakúsku, 
práva katolíckych cirkevných a základinových 
veľkostatkov, Úverná banka v Martine, 
Slovenská banka, Slovenská všeobecná úverová 
banka, Krajinský priemyselný sväz, Inžinierska 
komora – slovenská sekcia, Moravsko-slovenský 
spolok pre výskum a ťažbu nerastného 
bohatstva. Ustanovenie vládnych komisárov pre 
banky a peňažné ústavy na Slovensku; 
kurátorská komisia nad maďarskými peňažnými 
ústavmi. Sociálne boje robotníctva 
v Ružomberku.  

 6 618 – 11 751 46 

351. prez. XII. Otázky obchodu a priemyslu. 
Železiarne na Slovensku; octárenstvo; drevársky 
a nábytkársky priemysel; sklárne; drotárska 
továreň; kníhtlačiarne; liehovarníctvo; ľudový 
priemysel; zvyšovanie kapitálu akciových 
spoločností; likvidácia slovenského priemyslu 
a prepúšťanie robotníctva; krízové zjavy 
v slovenskom priemysle. Záležitosti dovozu 
a vývozu, kompenzačný obchod s Maďarskom 
a Rumunskom, československo-poľská 
obchodná zmluva; styky so SSSR 
prostredníctvom orientálneho trhu; 
družstevníctvo na Slovensku; remeselnícke 
a živnostenské záležitosti; výčapné 
a trafikantské licencie. Vybudovanie Bratislavy 
ako strediska stredoeurópskeho obchodu, 
vybudovanie veľtržného stánku v Bratislave. 
Kolektívne zmluvy robotníctva; mzdové spory 
holičov a kaderníkov; mzdové spory 

1921 3 – 12 027 47 - 
49 



 

 

drevárskeho robotníctva; Generálna paritná 
komisia; nezamestnanosť; odborárske 
záležitosti. Slovenskí baníci v Maďarsku. 

352. prez. XIII. Sťažnosti na bytovú krízu; bytové družstvá; 
stavby robotníckych kolónií. Mzdové spory 
robotníctva, nezamestnanosť na Slovensku. 
Sociálne prípady, detské domovy; nemocenské 
poistenie; svetový sjazd sociálnej politiky; 
invalidná otázka na Slovensku; záležitosti ČSČK. 
Pomoc Rusku. Budova pre múzeum a archív 
v Bratislave. 

1921 167 – 10 977 50 

353. prez. XIV. Politická agitácia na Slovensku, prejavy proti 
republike; politickí uprchlíci; hromadné 
zatýkanie, väznenie a trýznenie; boj komunistov 
proti korupcii; komunizmus v Košiciach; týranie 
chudoby žandármi. 
Organizácia tlačovej služby, cenzúra časopisov, 
vyšetrovanie novinárskych článkov; zastavenie 
časopisu „Proletár“ a „Magyar ujság“. 
Maďarská propaganda na Slovensku. 
Požiadavky Rusínov. Pomery ruských zajatcov 
na Slovensku; vypovedanie chudobných 
cudzincov zo Slovenska. Rozširovanie 
nezamestnanosti; vysťahovalectvo do Ameriky. 
Licencie na výrobu a predaj liehovín; boj proti 
alkoholizmu na Slovensku. 
Pohraničné hliadky, cestovné pasy, prechody 
zajatcov, pašeráctvo. Nápravné ústavy pre 
mládež. 

1921 2 – 12 019 51 - 
54 

354. prez. XV. Sociálne inštitúcie a ich činnosť; Detská útulňa, 
Ústav hluchonemých, Schifbackova základina, 
sirotince, chudobince, študentské domovy, 
akademické menzy, penzijné a výskumné 
ústavy, ČSČK. Vianočné nádielky, nadácie; 
pomoc Japonsku; skauting. 

1921 3 321 – 12 298 55 

355. prez. XVI. Žiadosti občanov o prácu, o penziu a licencie. 1921 1 082 – 10 998  
356. prez. I. 1/a Žiadosť Združenia Čechov a Slovákov z Ruska 

o subvenciu.  
Poskytnutie peňažnej zálohy Ústrednému 
družstvu v Bratislave na jeho činnosť. Zrušenie 
Ministerstva pre zásobovanie ľudu. Žiadosť 
ústredného sväzu čs. študentstva a redakcie 
„Mladého Slovenska“ o podporu. 
Plán programu vlády na Podkarpatskej Rusi. 
Hospodárske rokovanie s Maďarskom. 
Jehličkovo memorandum medzinárodnej 
konferencii v Janove o „slovenskej otázke“. 
Výstava výtvarných umelcov v Banskej Bystrici. 

1922 98 – 8 024 56 



 

 

Otvorenie výstavy spolku slovenských umelcov 
v Lučenci. Vládny návrh, ktorým sa predkladajú 
Národnému zhromaždeniu na schválenie 
protokoly o zmenách Spoločnosti národov 

 Zastúpenie ČSR v reparačnej komisii 
v Budapešti; predloženie dočasnej zmluvy 
s Ruskou sovietskou federatívnou socialistickou 
republikou a Ukrajinskou sovietskou 
socialistickou republikou na schválenie; návrh 
amnestie pre poľnohospodárov, ktorí nedodali 
kontingent; subvencia na priemyslovú výstavu 
v Košiciach; obchodná zmluva s Japonskom 
a s Anglickom. Obchodná a plavebná zmluva 
Československa s Lotyšskom. Československo-
litovská obchodná zmluva. Medzinárodný 
vzduchoplavecký sjazd v Prahe; subvencia na 
postavenie stánku na terstskom veľtrhu. 
Zadávanie štátnych dodávok; pomer 
viceguvernéra Podkarpatskej Rusi k ústredným 
úradom, rezolúcia o znižovaní počtu ústredných 
úradov. 

 8 172 – 14 920 57 

357. prez. I. 2a Interpelácie a dotazy poslancov. 
Dotaz poslanca Patzela o zákonnej úprave 
kolektívnych zmlúv; interpelácia Klubu 
slovenských poslancov o jazykových 
neprístojnostiach v štátnych úradoch na 
Slovensku; žiadosť poslanca Tausika 
o povolenie trestného pokračovania proti 
četníkom za ich zaobchádzanie so štrajkujúcimi 
robotníkmi; interpelácia poslanca Hlinku 
o nepokojoch v Ipeľských Šahách; interpelácia 
senátora Chlumeckého o nezamestnaných 
zvolenských železničiaroch. Intervencia 
poslancov Šmerala a Tausika pre zlé 
zaobchádzanie dôstojníkov s vojakmi; 
interpelácia poslanca Bendu o krvavých 
výtržnostiach v Novom Meste n/Váhom. 
Interpelácia poslanca Tausika o týraní 
zatknutých osôb četníkmi a políciou 
a o presídľovaní dôležitých tovární zo Slovenska 
a Podkarpatskej Rusi do Maďarska. Dotaz 
poslanca Krejčího o hromadnom sťahovaní sa 
poľnohospodárskeho robotníctva. Zmocnenie 
na stíhanie poslanca Tausika; interpelácia 
poslanca Nagya o utlačovaní 
poľnohospodárskych robotníkov v Leviciach. 
Interpelácia poslanca Szentiványiho o zákaze 
zhromaždenia združenia opozičných strán 

1922 72 – 15 119 58 



 

 

v Šahách. Interpelácia poslanca Tománka 
o prehmatoch českých úradníkov. Dotaz 
poslanca Krejčího o nezamestnanosti na 
Slovensku.  

358. prez. I. 3a Návrh na presunutie cirkevného referátu pri 
úrade ministerstva s plnou mocou do 
Ministerstva školstva; drahotné prídavky pre 
študujúcich cudzozemsku; zrušenie Vládneho 
referátu pôšt a železníc, prevzatie jeho agendy 
a archívu; stav najvyššieho súdu a generálnej 
prokuratúry; žiadosti o miesto; pohľadávka 
Zásobovacieho ústavu v Bratislave proti 
vojenskému referátu. 

1922 8 – 4 799 59 

 Refundácia požitkov propagačnej kancelárii; 
úprava hospodárenia v štátnych závodoch, 
výplata požitkov štátnym zamestnancom. 

 5 004 – 14 882 60 

359. prez. I. 3f Zahranično-politické záležitosti. 
Vymedzenie teritoriálnej kompetencie 
konzulárnej agendy veľvyslanectva v Londýne, 
menovanie vicekonzula v Londýne, rôzna 
konzulárna agenda; spisová rozluka medzi ČSR 
a Rumunskom. Sťažnosť na pohraničnú stráž.  

1922 13 – 14 894 61 

360. prez. I. 6a Zrušenie Finančného referátu pri Ministerstve 
s plnou mocou pre správu Slovenska; 
menovanie dr. J.Markoviča za vládneho 
tajomníka; dovolenka pre štátnych 
zamestnancov. Žiadosti občanov o miesto. 

1922 173 – 3 754 62 

 Pamätný spis Spolku ministerských 
konceptných úradníkov o ich hmotnom 
postavení. Preloženia notárov; memorandum 
zamestnancov Podbrezovej štátnej železiarne 
proti demontáži továrne. Úprava penzijných 
požitkov na Slovensku; drahotné prídavky 
štátnych zamestnancov na Slovensku. 

 3 820 – 8 176 63 

 Remunerácie štátnych zamestnancov. Rezolúcia 
legionárskeho sjazdu v otázkach štátnych 
zamestnancov. 

 8 192 – 15 152 64 

361. I. konv. Mierové zmluvy v Saint Germain a Versailles. 1922 460 65 
362. prez. II. Štátna príslušnosť advokátov zaznačených 

v advokátskej komore; Čs.-nemecká zmluva 
o právnej pomoci v občianskych veciach. Čs.-
poľská delegácia pre Tešínsko-Oravu a Spiš. 
Vrátenie majetkov konfiškovaných čs. mestám 
Ferdinandom I.; jazyková otázka pri súdoch 
v Bratislave; zmluvy s Rakúskom o vyrovnaní 
záväzkov na staré rakúsko-uhorské koruny; 
osnova vládneho nariadenia o poplatkovej 
sústave na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.  

1922 4 – 3 769 66 



 

 

 Vykonávanie nariadenia jazykového zákona, 
žiadosť slovenskej kolónie pri Takšone 
o otvorenie slovenskej školy; agitácia proti 
podpisovaniu a vyberaniu daní a dávok 
z majetku; náhrada škôd spôsobených 
v Novohradskej župe za bojov medzi 
maďarskou červenou armádou a čs. vojskom. 
Finančná pomoc mestu Český Ťešín; 
neoprávnené penzionovanie robotníkov tovární 
na tabak. 

 4 102 – 8 594 67 

 Sťažnosť sekretariátu Všeodborového združenia 
kresť. soc. robotníctva v v Žiline na vymáhanie 
dane z mäsa; reforma domovej dane; koncepty 
zápisníc zo županských porád. 

 8 658 – 15 058 68 

363. prez. IV. Vojenské záležitosti. 
Zlepšenie hmotného postavenia čs.dôstojníkov 
a poddôstojníkov z povolania; zrušenie 
výnimočných opatrení na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi; novelizácia legionárskych 
predpisov; osnova zákona o pridelení pôdy 
legionárom a vojenským invalidom; vládny 
návrh zákona o výhodách pri plnení brannej 
povinnosti 

1922 131 – 6 554 69 

 Zápis do Vojenskej akadémie v Hraniciach na 
rok 1922; mierové rozčlenenie čs.armády; 
zrušenie vojenskej polície. Nákup pušiek zo 
zahraničia. Sjazd bývalých poddôstojníkov. 
Návrh na úpravu osobných pomerov vojenských 
gážistov, vojenské zaopatrovacie príspevky. 

 6 620 – 14 980 70 

364. prez. V. Cirkevné záležitosti. 
Revindikácia majetku Spišského biskupstva na 
území Maďarska. Schválenie náhradnej zmluvy 
o cirkevnom majetku v Gute s prenájomcom J. 
Grünwaldom; agenda farských úradov na 
Slovensku; zmena hraníc diecéz na 
Podkarpatskej Rusi; cirkevné pomery v obciach 
Spiša a Oravy, ktoré pripadli Poľsku. 
Rozširovanie nových náboženských vyznaní; 
smernice židovskej strany svojim členom vo 
voľbách; pomer cirkvi k štátu; záležitosti 
evanjelickej cirkvi na Slovensku; záverečné účty 
centrálnej správy r.k. cirkevných veľkostatkov. 
Obsadenie biskupského miesta v trnavskej 
apoštolskej administratúre.   

1922 557 – 11 351 71 

 Záverečná zpráva cirkevných veľkostatkov 
o hospodárení a stave majetku. Obsadenie 
trnavskej apoštolskej administratúry. Žiadosti 
kláštorných nemocníc o subvenciu; zlúčenie 

 11 361 – 14 870 72 



 

 

školského a cirkevného referátu. 
Platy profesorov evanjelickej bohosloveckej 
fakulty; evanjelická cirkev na Slovensku. 

365. prez. VI. Školské a kultúrne záležitosti. 
Drahotné prídavky dočasných a suplujúcich 
profesorov; memorandum Ústredného výboru 
ruskej strany v Prešove o situácii na ruských 
školách na východnom Slovensku. Zrušenie 
zemských školských rád; stavba univerzitnej 
budovy v Bratislave; návrh zákona 
o pomocných školách; zriadenie odbornej 
garbiarskej školy v Hradci Králové; zriadenie 
akciovej spoločnosti pre Moravský Kras; 
služobné pomery učiteľstva verejných obecných 
škôl; organizácia Ministerstva školstva 
a národnej osvety. Drahotná výpomoc učiteľom 
meštianskych škôl na Slovensku. 

1922 57 – 15 020 73 

366. prez. VII. Zdravotnícke záležitosti.  
Memorandum dr. Jána Zelenyáka ministrovi 
Mičurovi o zriadení fyzikálno-dietetického 
liečebného ústavu; verejná zdravotná služba 
v obciach; zájazd zdravotníckeho výboru NZ na 
Slovensko; zákon o potieraní pohlavných 
chorôb.  

1922 54 – 15 010 74 

367. prez. VIII.  Poľnohospodárske záležitosti. 
Zmena v zložení kompetencie Štatistickej rady; 
rôzne záležitosti zverolekárov. 

1922 235 – 14 985 75 

368. prez. IX. Založenie základiny pre ruských legionárov; 
vykonávanie pozemkovej reformy na štátnych 
majetkoch. Uvalenie dozoru na veľkostatok 
Mikuláša Pálffyho v Malackách. Dohoda 
o kolektívnych zmluvách poľnohospodárskych 
robotníkov na veľkostatkoch; zriadenie 
zemedelsko-technických úradov. Sťaženosť 
sekretariátu maďarskej a nemeckej soc. 
demokratickej strany Ministrovi s plnou mocou 
pre správu Slovenska proti postupu štátnych 
úradníkov v národnostných otázkach. 
Prepustenie drevo robotníkov na Slovensku. 
Úprava užívania pasienkov na Podkarpatskej 
Rusi. Neprístojnosti v štátnych banských 
závodoch na Slovensku. 
Ocenenie majetku pre Trianonskú zmluvu; 
zaopatrovacie požitky bývalých zamestnancov 
na veľkých pozemkových majetkoch. Prídel 
pôdy legionárom. Všeobecná úprava právnych 
pomerov medzi zamestnávateľmi 
a zamestnancami; hlásenie o zlom hospodárení 

1922 32 – 5 908  



 

 

na veľkostatku v Moravskom sv. Jáne; dohoda 
o vývoze rúd do Maďarska; žiadosť 
veľkostatkárov prezidentovi republiky 
v záležitosti pozemkovej reformy; úprava 
právnych pomerov Oravského panstva na 
Slovensku. Zoznam priemyslových 
veľkostatkárskych závodov, zabratých podľa 
zákona zo 16. apríla 1919.    

 Sťažnosť zamestnancov veľkostatku Želíz na 
lekára nemocenskej pokladnice pre zlé 
zaobchádzanie. Parcelácia Esterházyho majetku 
v Novom Bydle. Sťažnosť robotníkov na sociálne 
pomery na štátnom veľkostatku 
v Topoľčiankach; hospodársko – priemyselná 
výstava vo Zvolene; menovanie členov 
poradného sboru pre hospodárske otázky; 
prevzatie majetkov bývalého arcikniežaťa 
Jozefa; prepúšťanie robotníctva vo vápenke 
v Novom Meste n/Váhom. Pozemková reforma 
na veľkostatku v Plavči; štrajk baníkov na 
Slovensku; vykonávanie núdzových akcií 
v okresoch postihnutých ť 
Živelnou pohromou; zriadenie Štátneho 
melioračného ústavu v Košiciach; parcelácia 
veľkostatkov z hľadiska riešenia 
zamestnaneckej otázky; prideľovanie pôdy 
z veľkostatku Veľké Krškany. 

 5 976 – 11 484 76 

 Prepustenie robotníkov železiarne 
v Krompachoch; založenie slovenského 
poľnohospodárskeho múzea; pracovný program 
II. obdobia pozemkovej reformy; zamedzenie 
nezamestnanosti výstavbou 
vodohospodárskych podnikov; žiadosť 
robotníkov štátnej lodenice v Komárne o súrnu 
nápravu v otázke prác v tomto závode; 
dodatočný úver na podporu nezamestnaných. 
Zastavenie prevádzky v továrni na nábytok vo 
Veľkých Uherciach. Prepustenie robotníkov 
v továrni na obuv v Nových Zámkoch; rezolúcia 
tábora ľudu v Novom Meste n/Váhom o ich 
sociálnom položení; osnova zákona o štátnom 
príspevku v podpore nezamestnanosti; výpoveď 
z práce robotníctvu v továrni v Ružomberku; 
štrajk robotníkov na pílach v Sučanoch 
a Turanoch; štrajk drevárskych robotníkov 
v Hornom Turčeku a Uhrovciach; zastavenie 
prevádzky v továrni v Rybárpoli; záujem cudziny 
o čs. pozemkovú  reformu; zpráva o stave 

 11 564 – 15 122 77 



 

 

kolonizácie na Slovensku; zastavenie prevádzky 
v závode v Rimamuránskej spoločnosti v Hnúšti; 
nezamestnanosť v kováčskej živnosti; 
uzavieranie poľnohospodárskych pracovných 
zmlúv.  

369. prez. X. Informačná zpráva o zasadnutí Stálej technickej 
komisie pre vodný režim; prednostenské miesta 
telefónnych staníc. 

1922 99 – 5 532 78 

 Použitie anglickej pôžičky na investičné stavby; 
návrh zákona o úprave verejnoprávnych 
pomerov plavby.  
Dohoda o úprave vzduchoplavby /letectva/ 
v Paríži; otvorený list Spolku slovenských 
poštárov ministrovi, v ktorom žiadajú úpravu 
platov; provokácie poštových zamestnancov na 
tábore legionárov v Bratislave. 

 5 328 – 8 018 79 

 Úprava, zriaďovanie, udržovanie 
a podporovanie ciest družstvami; II. 
medzinárodná súťaž spoľahlivosti pre cestné 
automobili; organizácia robotníckych jedální 
v bratislavskom prístave; vzduchoplavecký 
kongres v Prahe; rozširovanie platnosti zák. 
ustanovení o oprávneniach civilných technikov 
na Slovensku; stavba novej železničnej trate 
Veselí na Morave  Nové Mesto n/Váhom; 
inštalácia evanjelických biskupov. 

 8 062 – 11 172 80 

 Zriadenie čs. ústrednej rady železničnej 
a všeobecného fondu pre podporu vnútornej 
kolonizácie; vládny návrh zákona o pôsobnosti 
ministerstiev v turistike; československé 
loďstvo na rieke Odre – zmluva s Poľskom 
o plavbe; návrh zákona o stavebnom ruchu. 
Návrh na výstavbu železníc na Slovensku; 
projekt hydroelektirckého diela Talabor – 
Nagyág. 

 11 227 – 15 135 81 

370. prez. XI. Záležitosti Sväzu slovenského likérového 
priemyslu na Slovensku. Sjazd právnikov na 
Slovensku; zvýšenie akciového kapitálu 
Myjavskej banky. Mzdové pomery v závodoch 
Rimamuránskej spoločnosti; zvýšenie kapitálu 
Kráľovsko-chlumeckej hospodárskej 
a obchodnej banky. 

1922 1 – 6 430 82 

 Zvýšenie akciového kapitálu Bratislavskej 
všeobecnej banky; revízia zárobkových 
a hospodárskych spoločenstiev a iných spolkov. 

 6 501 – 8 298 83 

371. prez. XII. Podpora zahraničného obchodu. Zrušenie 
mlynárskeho práva na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi. Ratifikácia španielsko – 

1922 5 – 14 976 85 



 

 

československej obchodnej zmluvy; zadávanie 
štátnych dodávok; medzinárodný vzorkový 
veľtrh v Miláne; zasadnutie generálnej paritnej 
komisie. 

 Živnostenský zákon; štatistika zahraničného 
obchodu Československej republiky; 
memorandum o vzniku a vývoji pražských 
vzorkových veľtrhov. Stavebná lotéria 
orientálneho trhu v Bratislave; sťažnosť 
Obchodníckej jednoty v Bratislave proti 
vymeraniu daní; súpis členov obchodnej 
a živnostenskej komory v Košiciach a v Banskej 
Bystrici; vyvážanie rúd zo Slovenska. 

 8 710 – 12 506 86 

 Vládny návrh zákona o zriadení vnútorného 
likvidátora pre predaj bavlny a bavlnenej 
priadze, zakúpenej na štátom zaručený úver; 
zastavenie prevádzky v továrni v Slovinkách; 
ratifikácia zmluvy o vývoze a dovoze vína 
z Juhoslávie; rezolúcia zo schôdzky robotníkov 
v Krompachoch. 

 12 659 – 15 151 87 

372. prez. XII. 168 Revízia tovární na výrobu likéru, povoľovanie 
licencií na výčap; návrh zákona proti 
alkoholizmu. Memorandum Sväzu slov. páleníc 
a likérových závodov pre Slovensko 
ministerskému predsedovi o výrobe liehovín na 
Slovensku; osnova zákona o označovaní pôvodu 
tovarov; organizačných poriadok Štátneho 
ústavu pre zveľaďovanie živností. 

1922 1 372 – 16 093 84 

373. prez. XIII. Aktivovanie poriečnych plavebných úradov; 
bytová núdza štátnych zamestnancov a jej 
odstránenie; penzijné príspevky štátnych 
zamestnancov; zabratie kaštieľa v Dubnici pre 
verejné účely; zastavenie práce v Coburgových 
závodoch v Chyžnej Vode; reorganizácia 
Generálnej paritnej komisie. 

1922 31 – 5 177 87 

 Činnosť okresných paritných komisií pre 
riešenie sporov hospodárskych robotníkov; 
výstavba domov pre štátnych zamestnancov; 
výstavba z investičného úveru; boj proti 
nezamestnanosti na Slovensku; 
nezamestnanosť robotníctva v okrese Nové 
Mesto n/Váhom; nezamestnanosť 
poľnohospodárskeho robotníctva na Slovensku; 
požiadavky vojnových poškodencov; zaistenie 
bytov pre štátnych a železničných 
zamestnancov; opatrenia vlády proti 
hromadnému prepúšťaniu robotníctva. 

 5 271 – 14 963 88 

374. prez. XIV. 198 Perzekúcia J. Valčeka, želez. zamestnanca 1922 9 – 15 141 89 



 

 

v Obišovciach; zoznam legionárov – kolonistov; 
zpráva o rozšírení maďarských časopisov na 
Slovensku; Jehlička za vojny požehnáva 
maďarské zástavy. Zpráva o rozširovaní 
časopisu „ Fiatal komunista“; stanovy syndikátu 
maďarských novinárov na Slovensku; založenie 
konzervatívnej strany židovskej na Slovensku; 
zákaz rozširovanie tlačív vydaných v Maďarsku. 
Protištátna agitácia Jurigu a Tománka na 
Slovensku; zhabanie „Slovenských ľudových 
novín“ pre uverejňovanie protištátnych 
článkov.  

375. prez. XIV. 221 Situační zpráva odd. pre štátnu bezpečnosť 
o pomeroch na južnom Slovensku. Biela kniha 
o pomeroch na južnej hranici Slovenska. 

1922 5 780 – 5 978 90 

376. prez. XIV. 226 Návrh zákona o trestnom súdnictve nad 
mládežou; sťažnosť veľkostatkára J. Nemesa 
v Komjaticiach na četníctvo pre porušenie 
domáceho pokoja a zneužitie úradnej moci; 
memorandum finančných úradníkov Ministrovi 
s plnou mocou pre správu Slovenska 
o zlepšenie ich hmotného postavenia; amnestia 
pre zbehov; evidencia súdnych previnilcov; 
sťažnosť členov tajnej polície Ministrovi s plnou 
mocou pre správu Slovenska na svojvoľné 
počínanie polic. riaditeľa v Bratislave.  

1922 177 – 8 120 91 

 Zákaz vstupu grófovi Apponyimu do ČSR; 
protižidovské výtržnosti v Beluši; situačné 
hlásenie Slovenskej propagačnej kancelárie 
o pomeroch na Slovensku. Iredentistické 
maďarské propaganda v Amerike; protiľudácke 
demonštrácie v Bratislave; sťažnosť poslanca 
Hlinku na riaditeľa gymnázia v Prievidzi Fr. 
Paulusa a prof. Mančolu za urážku. Štrajk 
poľnohospodárskych robotníkov v Močenku; 
repatriácia robotníkov z Diosgyöru; 
komunistické demonštrácia v Bratislave. 

 8 500 – 15 147 92 

377. prez. XV. 377 Žiadosť poslanca Hlinku o podporu na sirotinec 
v Ružomberku; zoznam študijných štipendií; 
výkaz o činnosti detských sociálne-zdravotných 
staníc. 

1922 381 – 10 888 93 

378. prez. XVI. Zvýšenie účastinnej istiny Vranovskej úverovej 
banky; žiadosti o štátnu podporu, penzijné 
záležitosti. 

1922 140 – 12 797  

379. prez. I. 1/a Podmienky pre udeľovanie Nobelovej ceny 
mieru; Československo-dánska obchodná 
zmluva, obchodná zmluva s Francúzskom, 
zmluva medzi ČSR a Veľkou Britániou, týkajúca 

1923 432 – 3 842 94 



 

 

sa vzoriek obchodných cestujúcich, čs.-nórska 
obchodná zmluva, obchodná zmluva s Litvou; 
zpráva o medzinárodnej obchodnej konferencii 
v Prahe. Úprava právnych stykov medzi ČSR 
a Poľskom. Zoznamy členov diplomatického 
sboru v ČSR. Návšteva alsaskej delegácie 
v Bratislave; žiadosť spolku inžinierov 
a architektov o subvenciu; pohľadávky čš. štát. 
železničnej správy proti rakúskym spolkovým 
dráham za uhlie. Vyslanie čs. zástupcov na 
medzinárodný plavebný sjazd do Londýna.  

 Odhalenie Štefánikovej mohyly vo Vajnoroch. 
Maďarské sťažnosti na potlačovanie 
národnostných menšín v ČSR adresované 
Spoločnosti národov. Scotus Viator na 
Slovensku; dohoda o výkone lekárskej praxe 
medzi ČSR a Rakúskom. Návšteva maršála 
Focha v Bratislave. Žiadosť robotníckej 
akadémie v Prahe o subvenciu; repatriácia čs. 
príslušníkov z Rakúska, Nemecka a Ruska; návrh 
na postavenie pomníka gen. Štefánika na 
Bradle; žiadosti rôznych podnikov o subvenciu; 
letecká zmluva s Franciou; udelenie radu 
Bieleho Leva gen. Mittelhauserovi a Pellému; 
návšteva prezidenta na Slovensku; menovanie 
členov stáleho rozhodovacieho súdu v Haagu.  

 4 024 – 8 364 95 

 Návrh konzulárnej zmluvy s Talianskom; zpráva 
o situácii medzi Slovákmi v Amerike. Návrh 
priemyselných a obchodných kruhov na 
usporiadanie celoštát. jubilej. výstavy v Brne 
v roku 1928 

 8 879 – 12 317 96 

380. prez. I. 2/a Dotaz poslanca Körmedy-Ékesza o násilnostiach 
československého vojska v Kežmarku, 
interpelácia posl. Křepka o požiadavkách 
nemeckej národnostnej menšiny v ČSR, 
interpelácia posl. Tausika o brutálnom postupe 
polície proti nezamestnaným, interpelácia posl. 
Körmedyho o zastavení práce v Krompachoch, 
interpelácia posl. Nagya o utlačovaní 
poľnohospodárskeho robotníctva, interpelácia 
posl. Kafku o voličských zoznamoch v Bratislave. 
Interpelácia posl. Kafku o štvaní proti 
nemeckým štátnym úradníkom. Interpelácia 
posl. Bečku o prepadávaní občanov na 
Slovensku, dotaz poslanca Palkoviča 
o neschválení stanov spolku kresťanskej 
mládeže; zmena príslušnosti administratívnych 
úradov na Podkarpatskej Rusi; interpelácia posl. 

1923 1 021 – 11 900 97 



 

 

Tausika o násilnostiach četníctva a polície na 
Slovensku, interpelácia dr. Körmedyhoo 
sociálnom zabezpečení bývalých maďarských 
žandárov, interpelácia posl. Vrabca o založení 
Hypotečnej banky, interpelácia Leleyho 
v záležitosti obilného kontingentu, interpelácia 
posl. Palkoviča o zhabaní cirkevných majetkov 
v obvoche trnavského vikariátu, interpelácia 
posl. Feierfeila o nemocenskom poistení 
penzistov. 

381. prez. I. 3/a Návrh štátneho rozpočtu na rok 1922, návrh na 
nemocenské poistenie šoférov, finančný zákon, 
úprava hmotných pomerov štátnych 
zamestnancov, výkaz úspor v štátnom rozpočte 
na rok 1923. 
Príplatok k diétam na služobných cestách 
štátnych úradníkov na Slovensku; drahotné 
pôžičky štátnych zamestnancov; uvoľnenie Kčs 
50 000 pre krajanov vo Vladivostoku čakajúcich 
na repatriáciu; štatút úradníkov ministerstva 
železníc; úverový účet na rok 1920, rozpočet na 
úseku školstva pre Podkarpatskú Rus na rok 
1924; zpráva o pomeroch na finančnom 
riaditeľstve v Nitre; zpráva o činnosti referátu 
verejných prác. Refundácia finančných 
záležitostí, zriadenie finančnej prokuratúry 
v Bratislave. 

1923 456 – 3 867 98 

382. prez. I.6/a Rezolúcia k zákonu o požitkoch štátnych 
zamestnancov, úprava platov štátnych 
zamestnancov – priznanie slovenskej výhody; 
sjazd sväzu štátnych zamestnancov; menovanie 
úradníkov na referáte ministerstva školstva 
v Bratislave.  

1923 84 – 2 281 100 

 Hlásenie o nástupe býv. čs. konzula v Chicagu 
Milana Gettinga do štátnych služieb 
v Bratislave. úprava požitkov štátnych 
zamestnancov v poštovej správe; návrh na 
ponechanie 200% drahotného prídavku 
zamestnancom na Podkarpatskej Rusi, 
drahotné požitky zamestnancov vrátiacich sa 
z vojenskej služby; organizácia učtovnej služby 
v úradoch verejnej správy. Pamätný spis 
Odborového ústredia čs. úradníckych 
a zriadeneckých organizácií o sociálnom 
postavení štátnych úradníkov; zvýšenie 
drahotných  prídavkov na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi;  

 2 896 – 4 144 101 

 Žiadosti občanov o prijatie do štátnych služieb;  4 325 – 8 043 102 



 

 

mimoriadne výpomoci pre štátnych úradníkov, 
systemizácia platov a postupu štátnych 
zamestnancov; pripustenie žien do konceptnej 
štátnej služby. Úprava zákona o exekúcii na 
platy štátnych zamestnancov. Vyplácanie 
požitkov štátnym zamestnancom.  

 Úpravy osobných prídavkov štátnym 
zamestnancom. Mzdové požiadavky úradníkov 
v knižniciach. Služobné poradie legionárov – 
štátnych zamestnancov. Zaopatrovacie požitky 
technického personálu štát. tlačiarní. Určenie 
nových mzdových požitkov štátnym 
zamestnancom. 

 8 053 – 11 100 103 

383. prez. I. 3/f - 1 Smernice pre styk cudzích konzulátov s čs. 
ministerstvami, návrh vládneho zákona 
o konzulárnych poplatkoch, návrh konzulárnej 
zmluvy s Nemeckom. Uznanie 
Lichtensteinského kniežatstva Československou 
republikou. Domovské príslušnosti občanov, 
vypovedanie cudzích občanov z ČSR.  

1923 12 – 12 266 104 

384. prez.  Úprava colných sadzieb. Určenie paušálu pre 
župné a okresné úrady. Zpráva o vyberaní 
mýtneho na železniciach v Podkarpatskej Rusi. 
Osnova zákona o ochrane československej 
meny. Revízia colných taríf. Úprava obvodov 
a sídiel ciachových úradov na Slovensku. 

1923 218 – 5 960 105 

 Určenie obvodov daňových úradov a finančných 
riaditeľstiev na Slovensku. Nariadenie 
o pôsobnosti administratívnych úradov na 
Slovensku. Úprava odpočivných 
a zaopatrovacích požitkov župných penzistov 
a notárov. Úprava jazykového styku 
v medzinárodnej korešpondencii. Výkaz 
štátnych zamestnancov v Bratislave, ktorí sa 
v roku 1923 nezúčastnili volieb. Národnostné 
mapa Československej republiky.  

 6 241 – 9 300 106 

 Evidencia domovskej príslušnosti štátnych 
úradníkov. Volebné výsledky vo voľbách do 
obecných zastupiteľstiev. Stanovenie vojnovej 
prirážky v priamych daniach. Určenie 
kompetencie mestskej výskumnej stanice 
v Bratislave. Finančné nároky žúp v dôsledku 
rozdelenia územia býv. župy Spišskej 
a Oravskej. Rokovací poriadok pre župné 
zastupiteľstvá a župné výbory. Finančná 
výpomoc pre župných penzistov a notárov.  

 9 347 – 12 237 107 

385. prez. IV. Vojenské záležitosti 
Četnícke zaopatrovacie požity. Vydanie brožúry 

1923 34 – 12 216 108 



 

 

„Četnícke právo kázenské“. Nábor žiakov do 
vojenskej akadémie v Hraniciach. Úprava 
hmotných pomerov vojenských gážistov. Návrh 
na zriadenie cvičného tábora a delostreleckej 
strelnice v Malackách. Smernice pre poistenie 
talianskych legionárov. Zákon o ubytovaní 
vojska. Vojenské služobné požitky. 

386. prez. V. Cirkevné záležitosti. 
Rôzne záležitosti premonštrátskeho opátstva 
v Jasove. Priznanie štátnej podpory pre 
gréckokatolíckych kňazov a učiteľov v Holíči. 
Odmeny členom likvidačnej komisie pre správu 
rím. katolíckych veľkostatkov. 

1923 7 309 – 12 221 109 

387. prez. VI. Školské a kultúrne záležitosti. 
Právne postavenie úradníkov v kanceláriách 
vysokých škôl. Menovanie riaditeľa gymnázia 
v Trenčíne. Ochrana bukovej rezervácie na 
Javorine. Zmena a doplnenie zákonov 
o obecných a občianskych školách. Prihlášky do 
„Štátovedeckej spoločnosti v Bratislave“. 
drahotná výpomoc pre učiteľstvo neštátnych 
ľudových a občianskych škôl na Slovensku. 
Obnova zákona o priemyselnom školstve. 
Vyučovanie maďarskej reči v slovenských 
školách. Osnova zákona o úprave vyučovania 
náboženstva. Zjednotenie školskej správy 
v Prahe.  

1923 294 – 4 497  

 Zaradenie úradníkov do skupín pre služobný 
postup. Výstavba ľudových škôl v Bratislave. 
umiestnenie právnickej fakulty v Bratislave. 
nostrifikácia inžinierskych diplomov. 
Memorandum Sväzu slovenského študentstva 
Ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska 
o výstavbe internátu v Bratislave. zriadenie 
evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave. 
zriadenie rodinnej školy v Brezne. Návrh zákona 
o verejných knižniciach. Výstavba škôl vo 
Zvolene.  

 4 561 – 7 030 110 

 Zpráva o sjazde slovenských geografov 
a senografov v Prahe. Agitácia medzi občanmi 
pre maďarské školy v Lučenci. Zákon 
o občianskych školách. Počet žiactva na 
stredných školách. Udelenie podpory „Spolku 
slovenských umelcov“. Zpráva o medzinárodnej 
výstave dekoratívneho umenia a moderného 
priemyslu v Paríži. Definitívne menovanie 
štátnych učiteľov. Výpomoc učiteľom – 
penzistom neštátnych škôl na Slovensku. 

 7 060 – 12 771 111 



 

 

388. prez. VII. Zdravotnícke záležitosti. 
Cestovné diéty a odmeny lekárom v Čechách za 
verejné očkovanie v roku 1922. Nostrifikácia 
lekárskych diplomov získaných na cudzích 
vysokých školách. Osnova zákona o lekárskych 
komorách. Zákon o lekárskej praxi. Prevzatie 
lekárov do štátnej služby. Menovanie lekárov 
do hodnostných tried. Služobné inštrukcie pre 
obecných, obvodných a mestských lekárov. 

1923 437 – 3 753 112 

 Úprava penzie obecných a obvodných lekárov. 
Úprava obchodu s lekárnickými potrebami. 
Poplatky za úradné výkony verejnej zdravotnej 
služby. Úprava štátnej zdravotnej služby na 
Slovensku. Prevzatie ružomberskej mestskej 
nemocnice štátom. Očkovanie železničných 
a poštových zamestnancov. Župné lekárske 
štatúty. Úprava penzie mestských lekárov. 
Výstavba chirurgického pavilónu vojenskej 
nemocnice v Ružomberku. 

 3 820 – 12 001 113 

389. prez. VIII. Služobný pomer okresných zverolekárov, 
nostrifikácia zverolekárskych diplomov 
získaných na zahraničných vysokých školách. 

1923 1 495 – 12 077  

390. prez. IX. Zrušenie župných hospodárskych rád. Založenie 
zemských odvolacích komisií pre vojenských 
poškodencov. Vyvlastnenie pozemkov Pálffyho 
na Mýtnej ulici v Bratislave. vládny návrh 
zákona o rozhodcovských baníckych súdoch. 
Plán na vybudovanie výskumných 
poľnohospodárskych staníc na Slovensku. 
Rezolúcia Klubu poslancov a senátorov 
republikánskej strany Ministrovi s plnou mocou 
pre správu Slovenska o dôsledkoch 
hospodárskej krízy. Vymáhanie náhrady od 
občanov za nedodané obilie na povinnú 
dodávku štátu. Povolenie vývozu železnej, 
mangánovej a medenej rudy z ČSR do Nemecka 
a Poľska. Úprava titulov zamestnancov štátnych 
ústavov pre chov koní. Roľnícka kolonizácia na 
Slovensku. Zriadenie Zemskej rady pre 
Podkarpatskú Rus. organizácia banských úradov 
a zriadenie banského hajtmanstva v Bratislave. 

1923 11 – 5 600 114 

 Hlásenie o výskyte uhlia v Parkáni /v Štúrove/. 
Poistenie banských zamestnancov v banských 
bratských pokladniciach. Zriadenie aktuárskych 
úradníkov v banských úradoch. Hlásenie 
o štrajku poľnohospodárskych robotníkov 
v Slovenskom Mederi. Nostrifikácia 
poľnohospodárskych štúdií. Sčítanie 

 6 001 – 12 300 115 



 

 

poľnohospodárskych a živnostenských závodov. 
Štátna pôžička na investície v štátnych lesoch 
na Podkarpatskej Rusi. Vydanie základných 
smerníc pre lesnú reformu na Slovensku. 
Pomery poľnohospodárskeho robotníctva na 
Žitnom ostrove. Štrajk baníkov v Handlovej. 
Memorandum Sväzu veľkostatkárov na 
Slovensku o daniach z majetku. Zpráva 
o rozparcelovanej pôde na Slovensku. 

391. prez. X. Porady u Ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska o znížení železničných taríf. Žiadosť 
Piešťan o regulovanie rieky Váhu. Nostrifikácia 
miestnych dráh na Slovensku. Referentský 
návrh osnovy zákona o zriaďovaní a prevádzke 
telegrafov. Zavedenie 35 ročnej služby pre 
poštových zriadencov. Prijatie komerčných 
inžinierov do služieb Československého štátu. 

1923 16 – 1 823 116 

 Rozšírenie železničných staníc na Slovensku. 
Vypísanie verejnej súťaže na výstavbu štátnych 
obytných domov v Lipt. Mikuláši, Martine, Nitre 
a Lučenci. Návrh zákona o výrobe a predaji 
rádiotelegrafických zariadení do cudziny. 
Určenie služobných požitkov vysokoškolským 
asistentom. Súťaž podnikov na dodávku 
železničných vozňov pre štát. stavba tunela na 
trati Nové Mesto n/Váhom – Veselí na Morave. 
Zriadenie Poriečneho plavebného úradu 
v Bratislave. akciová spoločnosť dunajská – 
cestovný poriadok na trati Bratislava – Parkan 
/Štúrovo/. Zákon o ochrane poštových holubov. 
Titul prezidenta a viceprezidenta pre riaditeľa 
štátnych dráh. Generálny projekt vodovodu pre 
Zvolen. Úprava pomerov lodných posádok na 
Odre.  

 1 846 – 4 197 117 

 Lodná prevádzka na Labe, na trati Litoměřice – 
Mělník – Neratovice. Výstavba štátnej továrne 
na výrobu vagónov v Trnave. Železničná výstava 
v Košiciach. Návrh osnovy zákona o služobnom 
odeve štátnych plavebných zamestnancov. 
Dohoda s Anglickom o leteckom spojení Prahy 
a Londýna. Zprávy o pomeroch v kolónii 
Hviezdoslavov na južnom Slovensku. Maďarský 
plavebný poriadok na Dunaji. Udelenie 
finančnej podpory bývalým štátnym 
zamestnancom.  

 4 464 – 12 067 118 

392. prez. XI. Rokovací poriadok filiálky Zemskej banky pre 
Slovensko a Podkarpatskú Rus v Bratislave. 
potieranie alkoholizmu na Slovensku. Osnova 

1923 419 – 7 343 119 



 

 

zákona o ukladaní poručenských depozít. 
Rozšírenie pôsobnosti Hypotečnej 
a zemnedelskej banky moravskej. 

 Osnova vládneho návrhu zákona na ochranu 
úschov a vkladov. Zriadenie filiálky Dunajskej 
banky v Prahe. Oznámenie o kongrese 
Slovenskej ligy v Bratislave. zpráva o fúzii bánk 
Podkarptskej, Spišskosobotskej 
a Spišskonovoveskej. Zvýšenie účastinných istín 
v slovenských bankách. Rozpočet Slovenska na 
rok 1923.   

 8 096 – 12 830 120 

393. prez. XII. Osnova zákona o nekalej súťaži. Cestovné 
výhody pre podomových obchodníkov. 
Zastavenie výroby v magnezitovej továrni 
v Chyžnej vode. Valné zhromaždenie Krajinskej 
skupiny pre Slovensko. Udržovanie prevádzky 
v kýzových baniach v Smolníku a v Perneku. 
Nostrifikácia závodu Siemens v Bratislave. 
Zprávy z rôznych časopisov o nezamestnanosti 
na Slovensku. Smernice o odmenách za prácu 
nadčas. Zastavenie prevádzky v štátnych 
železiarňach v Podbrezovej, Hronci a v Piesku.  

1923 194 – 3 791 121 

 Rozpočet obchodnej a živnostenskej komory 
v Košiciach na rok 1923. Žiadosť americko-
slovenskej drevospracujúcej spoločnosti 
o štátne dodávky. Zriadenie rozhodcovského 
súdu pri Obchodnej a priemyselnej komore 
v Bratislave. Memorandá žúp, okresov, obcí 
a priemyselných inštitúcií o odbúravacej akcii 
priemyslu na Slovensku. 

 3 802 – 6 324 122 

 Osnova zákona o podomovom obchode. Úprava 
obchodu s cukrom. Novinárske zprávy 
o nezamestnanosti na Slovensku. Podporná 
akcia nezamestnaných v papiernickom 
priemysle prostredníctvom zamestnávateľov. 
Predpisy o ochrane nezamestnaných osôb 
v maliarskej živnosti. Pozvánky na 
cukrovarnícky sjazd v Mariánskych Lázňach. 
Výzva Ministerstva s plnou mocou pre správu 
Slovenska na podniky vystavovať výrobky na 
medzinárodnom veľtrhu v Bratislave.  

 6 364 – 8 062 123 

 Osnova zákona o teritoriálnom rozsahu 
živnostenských oprávnení. Revízia výčapníckych 
licencií na Slovensku. Zákon o živnostenských 
súdoch. Štrajk robotníkov na parnej píle 
v Gašparove. Úprava pomeru potravinových 
a úverových družstiev na Slovensku. Smernice 
pre obchodnú a colnú politiku. Zrušenie 

 8 072 – 12 004 124 



 

 

vojnových predpisov týkajúcich sa predaja 
liehovín. Mzdové požiadavky obchodných 
cestujúcich. Osnova zákona o obchodných 
a priemyselných komorách – obvody 
obchodných a priemyselných komôr. 
Zastavenie prevádzky v továrni Dynamit-Nobel 
v Bratislave.   

394. prez. XII. 168 Žiadosť potravných družstiev o licenciu. Revízia 
licencií. Revízia hostinských licencií 
v Hlohovskom okrese. Dodávka uhlia pre 
tabakové továrne na Slovensku.  

1923 174 – 11 919 125 

395. prez. Pomocná ošacovacia akcia pre deti 
nezamestnaných v papiernickom priemysle 
v Ružomberku. Osnova zákona o starobnom 
a invalidnom poistení robotníkov. Výplata 
podpôr nezamestnaným čs. príslušníkom 
žijúcim v Poľskom Tešíne. Určenie novej lehoty 
k prihláškam vojnových poškodencov. Osnova 
zákona o ochrannej výchove. Žiadosť pre 
subvenciu pre „Starostlivosť o slepých na 
Morave, Sliezku a Slovensku“. 

1923 50 – 2 495  

 Zájazd ríšskonemeckých detí do ČSR. Zriadenie 
štátneho detského domova pre západné 
Slovensko. Zákon o podpore 
v nezamestnanosti. Zmena zákona 
o mimoriadnom opatrení v bytovej 
starostlivosti. Dodatočný zákon o podpore 
nezamestnaných. Predĺženie niektorých 
predpisov o nemocenskom poistení robotníkov. 
Členstvo štátnych úradníkov v Čs. červenom 
kríži. Porada u Ministra s plnou mocou pre 
správu Slovenska o nezamestnanosti v župe 
Zvolenskej. Finančná podpora na zveľadenie 
stavebného ruchu. Poskytovanie drahotných 
príplatkov k úrazovým dôchodkom. Úprava 
vedľajších požitkov štátnych zamestnancov. 
Nová úprava štatistiky zahraničného obchodu. 
Rezolúcia spolku „Právnik“ o adaptácii 
miestností pre právnickú fakultu. Návrh zákona 
vláde o výstavbe obytných domov a o ochrane 
nájomníkov. Podporná akcia v prospech detí, 
ktoré majú nezamestnaných rodičov. Drahotné 
prídavky k penzijným dôchodkom na Slovensku. 
Zpráva o nezamestnanosti na Slovensku v roku 
1923. Jednotná úprava výpovedných 
a sťahovacích lehôt.    

 3 000 – 12 270 126 

396. prez. XIV. 198 Priberanie zástupcov tlače k predporadám na 
ministerstvách. Rôzne tlačové a novinárske 

1923 2 – 5 180 127 



 

 

záležitosti – zastavovanie tlače, záležitosti 
tlačového odboru ministerstva.  

 Situačné správy o Maďarsku – prehľady 
maďarskej tlače. Evidencia zahraničnej 
propagandy. Odňatie poštovej dopravy 
maďarským časopisom. Hlásenie o zmene 
názvu časopisov. Podpory slovenským 
časopisom. Zadávanie výroby štátnych tlačív 
tlačiarňam na Slovensku.  

 5 189 – 12 397 128 

394. prez. XIV. 199 Zriadenie divadelnej komisie pre Bratislavu. 
Záležitosti divadiel, divadelných predstavení, 
ich povoľovanie. Zpráva o pomeroch v košickom 
múzeu. 

1923 1 989 – 4 568 129 

398. prez. XIV. 226 Smernice pre usporiadanie hospodárskych 
výstav. Zmocnenie Ministra s plnou mocou pre 
správu Slovenska na stíhanie občana Severína 
Koribaňu pre urážky vlády. Zrušenie Okresného 
súdu v Stropkove. Situačná zpráva o pomeroch 
na Slovensku. Stíhanie poslanca Taustika za 
nedovolený prejav. Preloženie Okresného súdu 
z Pezinka do Modry. Zrušenie Okresného súdu 
v Turčianskych Tepliciach. Zpráva o zrážke 
medzi príslušníkmi strany ľudovej, 
sociálnodemokratickej a komunistickej na 
tábore ľudu v Holíči. Hlásenie o teroristickej 
činnosti na železničných tratiach na Slovensku. 
Zpráva o schôdzke ľudovej strany v Bardejove. 

1923 127 – 12 393 129 -
130 

399. prez. XVI. Penzijné záležitosti štátnych zamestnancov. 
Zrušenie Zemského sväzu civilných štátnych 
penzistov. Žiadosti občanov o miesta v štátnych 
úradoch. 

1923 1 147 – 12 035 131 

400. prez. I. Určenie právomoci a pôsobnosti stálej 
technickej komisie pre Dunaj. Návrhy 
a pripomienky jednotlivých ministerstiev na 
rokovanie pre ministerskú radu. Úprava 
obchodných stykov medzi ČSR a Dánskom. 
Návrh na rozpočet v r.1925 

1924 1 – 1 963 132 

 Československo-švédska obchodná zmluva. 
Rímska dohoda o spisovej rozluke zo dňa 6. 
apríla 1922. Kultúrny slovenský večierok vo 
Varšave. Dodatková platobná dohoda medzi 
ČSR a Talianskom. 

 2 014 – 3 950 133 

 Prerokovanie návrhu o štátnom rozpočte 
v Národnom zhromaždení. Zpráva o VI. 
medzinárodnej konferencii v Ženeve. 
Zasadnutie aliancie pre pestovanie priateľstva 
medzi národmi v Bratislave. dohoda o zriadení 
stáleho úradu pre analytickú chémiu. Hlásenie 

 4 001 – 10 091 134 - 
135 



 

 

o pohraničnom incidente česko-slovensko-
maďarskom. Prevzatie obcí Hladovka a Suchá 
Hora Československou republikou. 

 Návrh na konzulárnu zmluvu s Poľskom. Návrh 
zákona o hroboch z I. svetovej vojny. 
Prepožičanie radu „Bieleho Leva“ maršálovi 
Petainovi. Návrh na investičnú potrebu na rok 
1925.  

 10 155 – 11 189 136 

 Štatút Ministerstva železníc. Osnova zákona 
o štátnych občianstvach. 
Protokol o pokojnom vybavovaní 
medzinárodných sporov. Oslavy 28. októbra na 
Slovensku. Likvidácia vodného družstva v Satu-
Mare.  

 11 211 – 12 991 137 

 Finančná a obchodná dohoda s Rakúskom. 
Úprava pomerov v štátnych banských 
a hutníckych podnikoch. Štátny rozpočet na rok 
1925 

 13 005 – 14 072 138 

401. prez. II. Zriadenie župných a okresných úradov v ČSR. 
Rozšírenie zákona o poistných zmluvách na 
Slovensko a Podkarpatskú Rus. osnova zákona 
o dani z obratu. Nostrifikácia vysokoškolských 
diplomov. 

1924 110 – 5 597 139 

 Náhrada drahotných prídavkov podľa zákona 
o penzijnom poistení. Návrh zákona 
o poplatkoch za úradný výkon v čs. 
zastupiteľských orgánoch. Daňové úľavy pre 
priemysel. 

 6 047 – 10 900 140 

 Rôzne osnovy vládnych nariadení /zloženie 
zemských odvolacích komisií/. 

 11 013 – 14 140 141 

402. prez. IV. Úprava hmotných pomerov prezidentovej 
hradnej stráže v Prahe. Úprava osobných 
pomerov štátnych zamestnancov-legionárov. 
Hlásenie o príchode talianskych vojenských lodí 
do bratislavského prístavu. Osnova zákona 
o vojenských súdoch.  

1924 1 978 – 13 966 142 

403. prez. V. Úprava požitkov evanjelického duchovenstva. 
Úprava pomerov katolíckeho duchovenstva 
v Čechách a na Morave. Rozšírenie 
českobratskej cirkvi evanjelickej na Slovensku. 
Pravoslávne hnutie na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi. Zákon o práci v nedeľu 
a cez sviatky.  

1924 7 – 8 994 143 

 Schválenie náboženskej obce československej 
cirkvi v Bratislave. Zpráva o priebehu 
eucharistického kongresu v Bratislave. 
Konferencia svetovej aliancie pre mierovú 
prácu cirkví. Pravoslávne hnutie na 

 9 049 – 14 066 144 



 

 

Podkarpatskej Rusi /Zakarpat. Ukrajine/. Návrh 
na rozluku cirkví od štátu.  

404. prez. VI. Žiadosť o úpravu hmotných pomerov Vojtecha 
Tuku. Rôzne žiadosti o úpravu hmotných 
pomerov učiteľov. Rezolúcia „Sväzu 
slovenského študentstva“ o nostrifikácii 
cudzozemských diplomov. 

1924 90 – 1 346 145 

 Adaptácia právnickej fakulty v Bratislave. rôzne 
školské záležitosti. 

 1 411 – 1 750 146 

 Výstavba školských budov. Vykonávanie malého 
školského zákona na Slovensku. Zriadenie 
ústavu pre československý jazyk pri Českej 
akadémii vied. Rôzne školské záležitosti. 

 1 754 – 2 099 147 

 Interpelácia poslanca dr. Körmendy-Ékesza 
o zrušení maďarských škôl. Úpravy pracovných 
pomerov školským zamestnancom. 

 2 107 – 5 072 148 

 Zprávy o odovzdaní knižnice prešovského 
kolégia Maďarsku. Novelizácia zákona 
o služobných požitkoch učiteľov občianskych 
škôl. 

 5 583  11 179 149 

 Vládny návrh zákona o školnom v štátnych 
stredných školách. Definitívny organizačný 
štatút obchodných škôl na Slovensku.  

 11 274 – 13 958 150 

405. prez. VII. Subvencia na stavbu židovskej nemocnice 
v Bratislave. pôžička 100 000 Kčš ústavu pre 
dodatočné liečenie invalidov. Rôzne 
zdravotnícke záležitosti. 

1924 504 – 14 071 151 

406. prez. IX. Návrh zákona o zrušení pracovných knižiek na 
Slovensku. Vládny návrh zákona o exekúcii na 
platy baníkov. Osnova vládneho zákona 
o ochrane lesov. Osnova zákona o pozemkovom 
katastri a jeho vedení. Úprava užívania pastvín 
na Slovensku. Organizácia lesnícko – technickej 
služby pre hradenie bystrín na Slovensku.  

1924 100 – 9 162 152 

 Žiadosť obce Heľpa o povolenie konať výročné 
trhy. Kolektívne zmluvy slovenských 
poľnohospodárskych robotníkov v Čechách a na 
Morave. Tržné právo veľkostatkárov na 
Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Návrh zákona 
o výške dane z cukru. Osnova zákona 
o poľnohospodárskych komorách 
a spoločenstvách.  

 9 528 – 13 949 153 

407. prez. X. Úprava niektorých zamestnaneckých otázok 
v rezorte Ministerstva pôšt a telegrafov. 
Žiadosti občanov o prijatie do služieb pošty. 
Pripomienky Obchodnej a priemyselnej komory 
k zadávaniu štátnych dodávok v rezorte pôšt 
a telegrafov.  

1924 56 – 1 061 154 



 

 

 Výstavba železnice Handlová – Horná Štubňa. 
Úprava pomerov poštových zamestnancov. 
Návrh vládneho zákona o organizácii 
a pôsobnosti Leteckého študijného ústavu. 

 2 073 – 5 482 155 

 Návrh zákona o jednotnej organizácii 
zemereračských prác. 

 5 579 – 6 985 156 

 Organizácia rozhlasovej spoločnosti 
„Radiojurnál“ v Prahe. Úprava pomeru bývalých 
uhor. štát. železničných zamestnancov k čs. 
štátu.  

 7 012 – 7 967 157 

 Rôzne otázky verejnej technickej služby na 
Slovensku. Memoradum Komárna o urýchlené 
zahájenie rekonštrukčných prác v prístave.  

 8 069 – 10 398 158 

 Porady u Ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska o povolenie výstavby domov pre 
štátnych zamestnancov. Výročná zpráva o stave 
dopravy na Dunaji za rok 1923. 

 10 461 – 11 190 159 

 Návrh zákona o mimoriadnom udržovaní ciest  11276 – 14 003 160 
408. prez. XI. Zvýšenie akciového kapitálu 

v rimavskosobotskej banke. Zvýšenie akciového 
kapitálu v komárňanskom úverovom ústave. 
Zriadenie všeobecného fondu peňažných 
ústavov v ČSR. Žiadosť spolku Živena o udelenie 
subvencie. Návrh zákona o poštovej sporiteľni.   

1924 252 – 6 584 161 

 Fúzie Slovenskej všeobecnej úverovej banky 
s Trenčianskou úverovou bankou. Zvýšenie 
akciového kapitálu Spišskej úverovej banky. 
Fúzia Bánoveckej úverovej banky so Slovenskou 
bankou. Žiadosť Stavebného družstva štátnych 
a verejných zamestnancov o štátnu pôžičku.  

 7 003 – 10 434 162 

 Stanovy spolku Štefanikova kolej pre slovenské 
vysokoškolské študentstvo v Prahe. Uznesenie 
výboru Povžskej župy o subvencii pre Maticu 
slovenskú. Zvýšenie akciového kapitálu 
Bratislavskej obchodnej a úverovej banky. 
Valné zhromaždenie Ústredného družstva 
v Bratislave.  

 10 621 – 14 156 163 

409. prez. XII. Štrajk robotníkov v továrni na výrobu cementu 
v Lietavskej Lúčke. Zastavenie výroby v sklárni 
v Rim. Kokave. Zákon o podpore priemyslu. 
Akcia o vysťahovalectve poľnohospodárskeho 
a priemyselného robotníctva do Ruska. Štrajk 
v továrni na výrobu súkna v Žiline, Rajci 
a Opatovej. Štrajk robotníkov v trnavskej 
tehelni. Prijímanie robotníctva do štátnej 
železničnej dielni v Trnave. Prepúšťanie 
robotníkov z naftových dolov v Gbeloch. Štrajk 
stavebných robotníkov v Seredi. Nepokoje 

1924 438 – 13 300 164 



 

 

robotníctva na spracovanie tabaku v Komárne.   
 Živnostenský zákon pre Slovensko 

a Podkarpatskú Rus. rozpočet Obchodnej 
a priemyselnej komory v Banskej Bystrici na rok 
1924  

 13 350 – 14 545 165 

410. prez. XIII. Vykonávanie ošacovacej akcie v prospech detí 
nezamestnaných robotníkov. Výročná zpráva 
Zemského úradu pre starostlivosť o vojnových 
poškodencov pre Slovensko v Bratislave. vládne 
nariadenie o pracovnej dobe. Obmedzenie 
vysťahovalectva do Argentíny. Udelenie 
podpory Domovu slovenských mrzáčkov. 

1924 85 – 14 046  

411. prez. XIV. Zhabanie Slovenských ľudových novín za 
uverejnené články o pomeroch na Slovensku. 
Článok Robotníckych novým o brutálnom 
zaobchádzaní četníctva s robotníkmi na 
východnom Slovensku. Hlásenie o zhabaní 
časopisu „Slovák“. Hlásenia o novinárskych 
článkoch v rôznych časopisoch a novinách. 

1924 38 – 5 104 166 

 Zhabanie periodického časopisu „Slovák“ za 
uverejnené protištátne články. 

 74 167 

 Trestné stíhanie poslanca H. Taustika za urážlivý 
výrok na ministra s plnou mocou. Zhabanie 
periodických časopisov „Népakarat“ a „Roľnícke 
hlasy“. 
Adaptácia zámku vo Zvolene pre umiestnenie 
župných úradov. Žiadosti slovenských časopisov 
o podporu. 

 5 581 – 8 788 168 

 Činnosť Nemcov na Spiši. Hlásenie o verejnom 
zhromaždení komunistickej strany v rozličných 
mestách Slovenska. Zhabanie časopisu „ 
Munkás Ujság“. Hlásenie o zmenách hlavných 
redaktorov v rôznych časopisoch. Hlásenie 
o oslave 60-tich narodením A. Hlinku. 

 8 813 – 10 487 169 

 Zprávy z tlače o zrušení úradu Ministra s plnou 
mocou pre správu Slovenska. Novinárske zprávy 
o preložení kremnickej mincovne. Hlásenie 
o schôdzke maďarskej republikánskej strany 
v Leviciach.  

 10 510 – 14 151 170 

412. prez. I. Zamestnanecké otázky – úpravy pomerov 
úradníkov. Medzištátne rokovanie s Poľskom 
o likvidácii záležitostí, ktoré vznikli rozdelením 
Tešínska a Oravy. Rozpočet na rok 1926. 

1925 365 – 1 769 171 

 Žiadosť štátnych zamestnancov o pohraničný 
prídavok. Úprava platových pomerov sudcov 
z povolania. Kompetencia ministerstiev. 

 1 857 – 3 967 172 

 Platové pomery stálych zamestnancov 
patentového úradu. Záležitosti spojovania 

 4 009 – 6 571 173 



 

 

a zrušenia štátnych úradov. Menovanie 
úradníkov do štátnych úradov. Návrh 
konzulárnej zmluvy s Francúzskom. Úprava 
stykov v právnych veciach s Poľskom. 
Medzištátna zmluva medzi ČSR a Veľkou 
Britániou v občianskych veciach. 

 Návrh na mimoriadne prechodné ustanovenia 
na Slovensku. Česko-slovensko-poľská 
arbitrážna zmluva. Zmluva rumunsko-
československá v právnej pomoci v občianskych 
veciach. Zoznamy úradníkov politickej správy na 
Slovensku.  

 6 581 – 8 950 174 

 Medzištátna zmluva s Poľskom o právnych 
a finančných otázkach. Požitkový zákon 
o úprave platu štátnych zamestnancov. 

 9 102 – 9 716 175 

 Osnova zákona o súdnom riadení v občianskych 
veciach. Zmluva s Poľskom o uľahčení 
pohraničného styku. Československo – poľská 
turistická konvencia. 

 9 727 – 11 838 176 

413. prez. II Referentský návrh colného zákona. Núdzová 
pomoc pre 7 obcí v oblasti Čilízu, ktoré boli 
postihnuté povodňou. Prirážka na daň z liehu 
v prospech žúp. Určenie obvodov a sídiel 
okresných úradov na Slovensku. Zrušenie 
niektorých okresov na Slovensku.  

1925 56 – 4 686 177 

 Osnovy zákonov o daňových otázkach. 
Unifikácia súdnych a správnych okresov. 
Štvrťročné situačné zprávy županov 
o pomeroch na Slovensku. Rozdelenie 
celkového výnosu z obratovej a prepychovej 
dane okresom a župám. 

 4 934 – 12 088 178 

414. prez. IV. Vládne nariadenie o kárnom práve vojenských 
súdov. Návrh na udelenie radu Bieleho Leva 
gen. Mittelhauserovi. Zamestnávanie učňov vo 
vojenských dielňach. 

1925 1 359 – 11 443 179 

415. prez. V. Zriadenie novej slovenskej evanjelickej kňazskej 
stanice v Bratislave. osnova zákona 
o príslušnosti k náboženským vyznaniam. 
Záležitosti obsadzovania farských úradov, 
požitky kňazov, zriadenie teologického 
učiteľstva reformovanej cirkvi na Slovensku. 
Žiadosti o podporu na výstavbu kostola 
v Bratislave. 

1925 187 – 12 036 180 

416. prez. VI. Zvýšenie jedno rázových výpomocí učiteľom 
neštátnych škôl. Zákon o strednej škole. 
Zriaďovanie meštianskych škôl na Slovensku. 
Úsporné opatrenia v školskom rozpočte. 
Nostrifikácia inžinierskych štúdií. Organizácia 

1925 403 – 6 934 181 



 

 

občianskych škôl na Slovensku. Organizácia 
nákupu kníh pre knižnice administratívnych 
úradov. 

 Zriadenie školských rád na Slovensku. Žiadosť 
Slovenského národného divadla o štátnu 
podporu. Osnova vládneho nariadenia 
o skúškach kandidátov učiteľstva nižších 
poľnohospodárskych škôl. Zákon o úprave platu 
učiteľov obecných a občianskych škôl. 

 6 996 – 11 963 182 

417. prez. VII. Osnova vládneho nariadenia o vzdelávaní 
pôrodných asistentiek. Výstavba nemocníc. 
Zpráva o pomeroch v nemocniciach. Výstavba 
sanatórií. Československo-rumunská 
veterinárna konvencia. Osnova vládneho 
nariadenia o úprave pomerov ošetrovateľov 
a ošetrovateliek.  

1925 404 – 12 068 183 

418. prez. IX. Záležitosti poľnohospodárskych škôl. Prídely 
zľavnenej múky pre oblasti najviac postihnuté 
nezamestnanosťou. Dovoz hospodárskych 
zvierat na Slovensku. Vykonávanie pozemkovej 
reformy na katolíckych cirkevných majetkoch. 
Úpadok ťažby v československých rudných 
baniach. Organizačný poriadok banských 
a hutníckych závodov na Slovensku. 

1925 641 – 11 968 184 

419. prez. X. Úprava hmotných pomerov poštových 
úradníkov. Medzištátna zmluva 
československo-poľská o železničnej doprave. 
Zákon a dôvodná zpráva o poštátnení železníc. 
Udržiavanie ciest a mostov na Slovensku. 

1925 86 – 4 016 185 

 Zpráva o medzinárodnom kongrese 
stavebníctva a verejných prác v Paríži. 
Zakúpenie akcii Košicko-bohumínskej dráhy 
štátom. Návrh na zriadenie trate Praha – Terst. 
Úprava rieky Hronu. Výstavba nových 
železničných tratí na Slovensku. 

 4 143 – 10 092 186 

 Všeobecný organizačný poriadok 
Československých štátnych dráh. Zasadnutie 
Ústrednej rady železničnej. Osnova zákona 
o jazde motorovými vozidlami. Výstavba domov 
pre štátnych zamestnancov. Osnova zákona 
o stavebnom ruchu.   

 10 164 – 11 947 187 

420. prez. XI. Úprava pomerov potravinových a všeobecných 
družstiev na Podkarpatskej Rusi. Zpráva 
o valnom zhromaždení Sväzu slovenského 
študentstva. Zvyšovanie akciového kapitálu 
bánk na Slovensku 

1925 173 – 2 394 188 

 Anketa o podmienkach cudzineckého ruchu na 
Slovensku. Zpráva o činnosti Klubu čs. turistov. 

 2 597 – 7 107 189 



 

 

Sjazd československej obce legionárskej. 
 Hypotekárny úver na Slovensku a Podkarpatskej 

Rusi. Štátny úpis akcií Národnej banky 
československej. Žiadosť Klubu čs. turistov 
Ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska 
o pôžičku.   

 7 108 – 11 995 190 

421. prez. XII. Zákon o karteloch. Štatistika nezamestnanosti 
na Slovensku. Živnostenský zákon pre 
Slovensko. 

1925 342 – 1 777 191 

 Stanovenie cien pri maloživnostenskej dodávke 
vojenskej obuvi. Ustanovenie burzovej rady na 
bratislavskej burze. 

 1 826 – 2 469 192 

 Udelenie subvencie pre česko-slovenský pavilón 
na záhrebskom veľtrhu. Obchodná zmluva 
medzi Československom a Švédskom. Návrh 
organizačného poriadku pre Čs. tabakovú réžiu.  

 2 636 – 5 725 193 

 Hospodársko – priemyselná výstava 
v Kroměříži. Obchodná zmluva medzi 
Československom s Švajčiarskom. Obchodná 
zmluva československo-rumunská. Obchodná 
zmluva s Juhosláviou. 

 5 726 – 7 780 194 

 Dočasná úprava obchodných stykov medzi ČSR 
a Tureckom. Obchodná zmluva medzi ČSR 
a Poľskom. Dočasná obchodná zmluva medzi 
Československom a Španielskom. Zriadenie 
Štátnej živnostenskej rady.  

 7 782 – 11 883 195 

422. prez. XIII. Úprava predpisov štátnej starostlivosti 
o vojnových poškodencov. Návrh zákona 
o požitkoch vojnových poškodencov. Štátna 
podpora pre Sväz československých robotníkov 
kožiarskeho priemyslu.  

1925 549 – 2 268 196 

 Štátna podpora pre odborové združenie čs. 
kovorobotníkov. Štátne podpory pre rôzne 
odborové sväzy a spolky. 

 2 344 – 4 013 197 

 Zprávy o činnosti úrazových poisťovní. Zriadenie 
fondu sociálnej starostlivosti pre baníkov. 
Osnova zákona o núdzových prácach. Vládny 
návrh zákona o starobných podporách 

 4 066 – 11 928 198 

423. prez. XIV. Novelizácia župného zákona. Zpráva o oslavách 
M.Jókaiho v Komárne. Stíhanie poslanca 
Taustika za „poburovanie“ robotníkov. 
Zhabanie časopisu „Magyar Ujság“ za 
uverejnené protištátne články. Návrh zákona 
o voľných výtlačkoch. Zákaz rozširovania 
niektorých nemeckých časopisov. Unifikácia 
predpisov o policajnom dozore. 

1925 411 – 1 793 199 

 Zloženie predsedníctva Zemedelskej rady pre 
Slovensko. Novinárske a tlačové záležitosti. 

 1 816 – 5 346 200 



 

 

Oznámenie o vychádzaní nových časopisov. 
 Žiadosti novín o podporu. Oznámenie o založení 

politických strán. Výstrižky z novín 
o požiadavkách Hlinkovej ľudovej strany. 

 5 392 – 10 708 201 

 Zhabanie plagátov Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany. Články z novín o pomeroch na 
Slovensku.  

 10 724 – 12 087 202 

424. konv. Úsporné opatrenia vo verejnej správe 1925 konv. 553 203 
425. prez. I. Zpráva o zasadnutí ministerskej rady. Stanovy 

poradného sboru pre hospodárske otázky. 
Zásady pre zostavenie štátneho rozpočtu na rok 
1927.  

1926 1 - 656 204 

 Dočasná úprava obchodných stykov 
s Albánskom. Rozlúčka s gen. Mittelhauserom. 
Úprava platových pomerov štátnych 
zamestnancov. Návrhy zákonov na dane z liehu. 
Poľnohospodárska kolonizácia južného 
Slovenska.  

 669 – 2 732 205 

 Plnenie dohody s Rakúskom, týkajúcej sa 
kolektívneho majetku a majetku verejných 
právnických osôb. Osnova trestného zákona. 
Hlásenie o nezamestnanosti na Slovensku. 

 2 774 – 3 956 206 

 Novelizácia zákona o poistení. Medzištátna 
zmluva s Maďarskom o pohraničných 
staniciach. Určenie pohraničného pásma na 
slovensko-maďarských hraniciach.  

 3 975 – 5 096 207 

 Ratifikácia zmluvy o tranzitnom prenose 
elektrickej energie so susednými štátmi. Zmluva 
čs.-švajčiarska o pomoci v právnych veciach.  

 5 801 – 5 789 208 

 Nemocenské poistenie verejných 
zamestnancov. Medzištátna zmluva 
o amerických dlhoch z obdobia I. sv. vojny. 

 5 801 – 6 435 209 

 Interpelácia poslancov o neprístojnosti 
v zadávaní štátnych dodávok slov. podnikom. 
Letecká dohoda s Poľskom. Zájazd Speváckeho 
spolku slovenských učiteľov do Juhoslávie.  

 6 438 – 7 484 210 

 Zákonná úprava stavebných živností. Zájazd 
členov oboch snemovní Národného 
zhromaždenia do Juhoslávie. 

 7 541 – 8 967 211 

 Príprava medzištátneho rokovania 
s Maďarskom v politicko právnych veciach. 
Medzinárodná dohoda o preprave cestujúcich. 

 8 970 – 9 800 212 

 Československo-bulharská zmluva o pomoci 
v trestných veciach. Náhrada vojnových škôd. 
Štátny rozpočet na rok 1927. Menovanie členov 
poradného sboru pre hospodárske otázky.  

 10 012 – 10 880 213 

 Medzištátna zmluva lotyšsko-československá 
o pomoci v právnych veciach. Železničná 

 10 931 – 11 791 214 



 

 

a konzulárna zmluva s Rakúskom. 
426. prez. II. Rozdelenie agendy župných úradov. Rezolúcia 

Ústredného družstva v Bratislave o potravných 
a úverových družstvách. Výplata penzijných 
zaopatrovacích platov. Sťažnosť na okresného 
náčelníka v Lučenci pre neprístojné chovanie sa 
proti občanom. 

1926 7 – 1 312 215 

 Zápisnice zo županských porád. Úprava 
pomerov štátnych zamestnancov. Domovské 
príslušnosti občanov. 

 1 336 – 2 279 216 

 Umiestnenie ďalej slúžiacich poddôstojníkov 
v štátnej službe. Drahotné prídavky štátnym 
zamestnancom. Zhabanie falošných peňazí.  

 2 362 – 4 000 217 

 Zmeny v daňovej administrácii. Úprava 
štátneho občianstva niektorých učiteľov 
maďarskej národnosti. Obchodná zmluva 
s Poľskom.  

 4 005 – 6 720 218 

 Československo-nemecká obchodná zmluva. 
Konzulárne obchodné záležitosti. 

 6 776 – 8 483 219 

 Žiadosť obcí o príspevok zo štátnych 
prostriedkov. Záležitosť písania mien a názvov 
slovenským pravopisom v okrese Šaľa 
n/Váhom. Rozpustenie obecných 
zastupiteľstiev na Slovensku. 

 8 574 – 10 572 220 

 Udelenie československej príslušnosti bývalým 
rakúskym penzistom. Dočasná obchodná 
zmluve medzi ČSR a Kanadou.  

 10 691 – 11 823 221 

427. prez. IV. Zriadenie vojenského delostreleckého cvičišťa 
v Brodoch. Vládne nariadenie o povinnom 
očkovaní zamestnancov vojenských správ. 
Organizačný poriadok vojenského drevárskeho 
podniku. Dodávky priemyselných výrobkov pre 
vojsko.  

1926 1 003 – 11 549 222 

428. prez. V. Založenie kongregácie redemptoristov na 
Slovensku. Snahy o zriadenie maďarského 
biskupstva na Slovensku. Spor židovskej 
ortodoxnej obce v záležitosti volieb do 
predstavenstva. Žiadosť o subvenciu pre 
cirkevné sbory. Zriadenie bohosloveckej fakulty 
Československej cirkvi v Prahe. Stanovy 
ortodoxnej židovskej obce. Úprava majetkových 
pomerov cirkevných rádov. 

1926 29 – 7 107 223 

 Záležitosti obsadzovania farských staníc. Voľby 
do autonómnych cirkevných obcí. Sťažnosti 
občanov na duchovných.  

 7 207 – 11 840 224 

429. prez. VI. Nostrifikácia školských diplomov. Zriadenie 
miestnych školských rád na Slovensku. Žiadosti 
študentov o štátne štipendium. Zaopatrovacie 

1926 47 – 4 411 225 



 

 

požitky učiteľov meštianskych škôl. Zprávy 
o stave školstva v župách. Výstavba štátnych 
škôl na východnom Slovensku. 

 Reorganizácia Vysokej školy obchodnej. 
Osobitné prídavky vysokoškolským profesorom. 
Zriadenie Umelecko-priemyselnej školy 
v Bratislave. Úprava zememeračského štúdia na 
vysokých školách. Umiestnenie slovenského 
národného školstva v Bratislave. 

 4 533 – 8 999 226 

 Zasielanie slovenských časopisov slovenskej 
menšine v Maďarsku. Medzinárodný sjazd 
ľudového umenie v Prahe. 

 9 185 – 11 852 227 

430. prez. VII. Organizačný poriadok štátnych kúpeľov. 
Zamestnávanie cudzincov lekárov v štátnej 
policajnej službe. Obsadzovanie lekárskych 
staníc. Protitrachómová akcia na Slovensku. 
Úprava zdravotnej služby v mestách. 
Vykonávanie lekárskej praxe.  

1926 23 – 11 519 228 

431. prez. IX. Novelizácia banského zákona. Výkaz činnosti 
banských úradov na Slovensku za rok 1924. 
Parcelácia Erdödyovského majetku v Hlohovci. 

1926 25 – 5 500 229 

 Hlásenie Župného úradu v Bratislave o štrajku 
poľnohospodárskeho robotníctva. Rezolúcia 
o usnadnení transportov poľnohospodárskeho 
robotníctva na prácu do cudziny. Štrajk 
robotníkov v cukrovaroch v Diosegu, Trnave 
a Farkašíne. Parcelácia veľkostatkov na 
Slovensku.  

 6 000 – 11 834 230 

432. prez. X. Úprava platových pomerov poštových 
zamestnancov. Zpráva o povodňových škodách 
na Slovensku. Výstavba železnice Červená Skala 
– Margecany a Handlová – Horná Štubňa. 
Výstavba obytných domov a ciest. 

1926 33 – 5 386 231 

 Úprava železničných zastávok. Výstavba 
nádražia v Bratislave. 

 5 462 – 11 690 232 

433. prez. XI. Krajinský sjazd ortodoxných židov na Slovensku. 
Subvencia pre Slovenskú pobočku Národnej 
rady československej. Subvencia pre utečencov 
z Ruska. Rôzne spolkové záležitosti. Zriaďovanie 
filiálok bánk. 

1926 83 – 4 958 233 

 Výstava čs. umeleckého priemyslu v Bratislave. 
Výročné zprávy bánk, fúzie bánk. 

 5 014 – 7 052 234 

 Zpráva o plenárnej schôdzke obchodných 
a priemyselných komôr. Zvyšovanie akciového 
kapitálu Ľudovej banky v Ružomberku. Podpora 
Spolku abstinentov.  

 7 071 – 11 788 235 

434. prez. XII. Prepúšťanie robotníkov v košickom strojárskom 
závode. Situačné zprávy o stave priemyslu na 

1926 282 – 11 446 236 



 

 

Slovensku. Výročná zpráva Sväzu 
priemyselníkov. Zastavenie prevádzky v továrni 
na umelý hodváb v Senici. Hlásenie 
o nezamestnanosti robotníctva v Bratislave. 
štrajk robotníkov v chemickej továrni 
v Smoleniciach. Zníženie miezd robotníkov 
v kníhtlačiarňach. Zastavenie prevádzky 
v továrni na papier v Slavošovciach.  

435. prez. XIII. Československo-bulharská dohoda o vzájomnej 
podpore nemajetných nemocných. Zpráva 
o činnosti Zemskej úradovne pre poisťovanie 
robotníkov. Úprava starostlivosti o opustenú 
mládež. Nemocenské poistenie verejných 
zamestnancov. Žiadosti zamestnancov 
o podporu. Zpráva o činnosti Čs. Červeného 
kríža.  

1926 61 – 6 352 237 

 Reorganizácia sociálnej starostlivosti o mládež 
na Slovensku. Poistenie robotníctva 
v bratislavskom prístave. Medzinárodná 
konferencia Červeného kríža. Hromadné 
vypovedanie z práce robotníkov v Skalici. 
Sťažnosť na zaobchádzanie so slovenskými 
deťmi v Čechách. Pomocná stravovacia akcia 
pre deti nezamestnaných.    

 6 718 – 11 676 238 

436. prez. XIV. Články z rôznych novín o bratislavskom divadle. 
Cenzúry časopisov. Povolenie dovážania 
zahraničných časopisov na Slovensko. Podpora 
pre časopisy.  

1926 4 – 2 288 239 

 Úprava súdnych obvodov na Slovensku. 
Sťažnosti živnostníkov. Použitie zbraní 
četníctvom pri exekúcii v Jasenici, okr. 
Námestovo. 

 2 358 – 5 361 240 

 Rezolúcia o reorganizácii bezpečnostnej služby, 
štátnej stráže, bezpečnosti a četníctva. Žiadosti 
o licencie. 

 5 712 – 8 735 241 

 Povoľovanie dovozu maďarských časopisov do 
ČSR. 

 8 845 – 11 858 242 

437. prez. I. Medzinárodná konferencia práce o nemeckom 
poistení v Ženeve. Protest Sliezska proti 
spojeniu s Moravou. Štátny rozpočet na rok 
1928 

1927 501 – 1 678 243 

 Konzulárna zmluva československo-
juhoslovanská. Zájazd anglických lekárov 
a žurnalistov do ČSR. Spisová rozluka česko-
slovensko-poľská. 

 1 734 – 2 990 244 

 Výročná zpráva Zemského úradu pre 
poisťovanie robotníkov. Zápisnica 
z hospodárskej ankety o Slovensku. 

 3 072 – 3 698 245 



 

 

 Memorandum miestnej skupiny Ústredného 
sväzu slovenského priemyslu o odbúravaní 
priemyslu na Slovensku. Medzinárodná 
zdravotnícka dohoda.   

 3 721 – 3 852 246 

 Rakúsko-československá dohoda o malom 
pohraničnom styku. Zmluva grécko-
československá o právnej pomoci. Zákon 
o organizácii školskej správy. 

 3 902 – 5 387 247 

438. prez. II. Rôzne záležitosti domovského práva občanov. 
Výročná zpráva bratislavskej burzy. Úsporné 
opatrenia vo verejnej správe. 

1927 516 – 2 546 248 

 Rezolúcia župného zastupiteľstva v Bratislave 
o oživení priemyslu na Slovensku. Štátne 
občianstva, príslušnosti, dane, pôžičky, úprava 
budov. 

 2 566 – 5 442 249 

439. prez. IV. Hmotné pomery vojska. Výročná zpráva 
Vojenského archívu a múzea v Prahe. 

1927 754 – 5 200 250 

440. prez. V. Požitky farárov ref. cirkvi na Slovensku. 
Núdzové výpomoci pre duchovenstvo. Stanovy 
židovských náboženských obcí. 

1927 3  619 – 5 074  

441. prez. VI. Študijná podpore pre poslucháčov Vysokej 
školy veterinárnej v Brne. Zriadenie odbornej 
školy pre spracovanie dreva na strednom 
Slovensku. Nostrifikácia diplomov zo 
zahraničných škôl. Výstavba Národnej galérie 
v Prahe. 

1927 564 – 5 071 251 

442. prez. VII. Medaily min. verejného zdravotníctva 
a telesnej výchovy zdravotným pracovníkom. 
Epidémia chrípky – hlásenia. Úprava 
služobného postavenia lekárov v nemocniciach.    

1927 241 – 4 262 252 

443. prez. IX. Prijatie zverolekárov do služieb Expozitúry 
Ministerstva zemedelstva. Štrajk na píle 
v Muráni. Žiadosť poľnohospodárskych 
robotníkov o zamestnanie. Ochranné očkovanie 
domácich zvierat. Štrajk poľnohospodárskych 
robotníkov v Galante. 

1927 521 – 4 355  

444. prez. X. Sťažnosti na dopravné spojenie okr. Banská 
Štiavnica. Podpora na výstavbu dunajského 
loďstva. 

1927 510 – 5 310  

445. prez. XI. Požiadavky Spolku rozvedených žien. 
Schválenie stanov rôznych spolkov. 

1927 667 – 4 866  

446. prez. XII. Prepustenie robotníkov v továrni na textil 
v Lučenci. Štrajkové hnutie nezamestnaného 
bratislavského robotníctva. 

1927 1 046 – 5 378  

447. prez. XIII.  Zriadenie Štátneho útvaru pre choromyseľných 
na Slovensku. Návrh Zemskej úradovne pre 
poisťovanie robotníkov na novú úpravu 
sociálneho poistenia. 

1927 798 – 5 359  



 

 

448. prez. XIV. Oznámenia o vydávaní a zastavení časopisov 
a novín. Zhabanie novín. Výstrižky a hlásenia 
o článkoch rozličných novín. 

1927 502 – 5 521 253 

449. prez. konv. Rôzne obežníky Ministerstva dopravy 
o rezortných záležitostiach. 

1927 18 – 12 964 254 

450. prez. adm. Administratívne opatrenie proti tlači na 
Slovensku. Žiadosti občanov o prijatie do služby 
u Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. 
Zoznam českých konceptných úradníkov 
pridelených na Slovensko. Prosba ministrovi 
s plnou mocou o zašatie úradníkov verejnej 
správy. Drahotné prídavky zamestnancom 
mesta Spišská Nová Ves. Sťažnosť občanov na 
notárov za ich chovanie sa proti Slovákom. 
Požitky župných zamestnancov v župe 
Novohradskej. Povolávanie mužstva 
a príslušnosť vojenských evidenčných úradov. 
Hlásenie o útoku Maďarov cez most v Komárne. 
Zpráva o pomeroch v zásobovaní 
v Malohontskej župe. Prípravy na vydanie 
jazykového zákona. Porada županov, poslancov 
a referentov u Ministra s plnou mocou pre 
správu Slovenska. 

1919 10 - 675 255 

 Nespokojnosť robotníkov s civilnými 
a politickými úradmi v Bratislave. Oznámenie 
župana Jesenského o prepustení občanov 
v Jelšave zo zamestnania pre poburovanie proti 
štátu. Agitácia niektorých notárov proti 
republike. Neporiadky v úradovaní v Piešťanoch 
a v Krompachoch. Hlásenie o maďarónskych 
úradníkoch v Trenčíne 

 703 – 1 479 256 

 Prepustenie notárov zo služby pre maďarské 
úradovanie. Vymenovanie Ľudmily 
Podjavorinskej za kancelistku na Okresnom 
úrade v Novom Meste núVáhom. Rezolúcia 
robotníckej rady v Šamoríne o povolenie 
schôdzí a zhromažďovania. Situačná zpráva 
okresného komisára o pomeroch v Trenč. 
Teplicich. Zpráva o pomeroch na Župnom úrade 
v Užhorode. Nedostatočná spolupráca 
policajných a obecných úradov pri povolávaní 
vojakov na Slovensku. Žiadosť o náhradu škody 
spôsobenej maďarskou červenou armádou. 
Hlásenia slúžnovských úradov o pomeroch na 
Slovensku a o úžere Židov.  

 1 504 – 2 030 257 

 Výkaz štátnych príspevkov mestám 
a magistrátom. Dozor a sprostredkovanie práce 
pre nezamestnanú mládež. Sťažnosť Židov 

 2 049 – 3 268 258 



 

 

v Prievidzi proti okr. komisárovi pre 
bojkotovanie Židov – obchodníkov. Dotaz 
členov Národného zhromaždenia o náleze 
zbraní v košickom kostole. 

 Zrušenie vojenskej správy v utečeneckom 
tábore v Mor. Třebovej. Zosilnenie četníckych 
staníc v Bratislave a Žiline na udržanie poriadku. 
Zákon o Najvyššom správnom súde. Hlásenie 
o sociálnodemokratickej schôdzi v Žiline. 
Hlásenie o falšovaní 1 000 korunových 
bankoviek. Spolupráca vojenských a civilných 
úradov na Slovensku. Porada županov 
v Košiciach o situácii na Slovensku. Zpráva min. 
vnútra o spoločnej činnosti komunistických 
strán Nemecka, Rakúska a ČSR. Zpráva 
o ľudovom zhromaždení Roľníckej strany 
v Selci. Zpráva o priebehu zhromaždenia 
sociálnodemokratickej strany. Hlásenie 
o prekročení hraníc poľskými vojakmi.      

 3 301 – 6 396 259 

 Žiadosť mesta Bratislavy o vyvlastnenie Pálffyho 
pozemkov. Hlásenia o schôdzkach v Trnavskom 
okrese usporiadaných ľudovou stranou. Dotaz 
o štátnej príslušnosti A. Apponyiho. Sťažnosť 
židovského občana Ministrovi s plnou mocou 
pre správu Slovenska na obec Párnicu pre 
vyhostenie z obce. Žiadosť župy Zvolenskej 
o pôžičku  4 000 000 Kčs na zakúpenie masti 
v Juhoslávii. 

 6 454 – 8 789 260 

 Verejná schôdzka kresťansko-sociálnej strany 
v Hlohovci. Pašovanie dobytka do Poľska. 

 8 792 – 9 994 261 

 Žiadosť bývalých notárov o penziu. Hlásenie 
o utvorení spolku Prebúdzajúcich sa Slovákov 
v Budapešti. Žiadosť nemeckého obyvateľstva 
Spiša o vytvorenie samosprávneho nemeckého 
územia. Hlásenie o vojenskej situácii na 
Tešínsku. Zpráva o pohrebe gen. Štefánika. 
Plebiscit na Orave a Spiši. Zastavenie časopisu 
Slovák pre protištátne články. Hlásenie 
o politických pomeroch v Budapešti.  

 10 001 – 10 842 262 

451. prez. adm. 
disc. 

Disciplinárne konanie proti úradníkom úradu 
Ministerstva s plnou mocou pre správu 
Slovenska a zamestnancom štátnych úradov 
/slúžnovských, okresných a župných úradov/za 
priestupky proti štátu, pre krádeže 
a predražovanie. 

1919-
25 

1 - 239 263-
268 

452. adm. ref. Internovanie nespoľahlivých osôb na Slovensku 
čs. úradmi. Hlásenie o zhabaní protištátnych 
letákov na Myjave a v Lozorne. Zpráva 

1919 1 - 800 269 



 

 

okresného komisára zo Skalice o politickej 
situácií v okrese. Menoslov členov Ruskej 
komisie pre vojnových zajatcov. 

 Menoslov robotníkov zastrelených v roku 1919 
na Ľudových zhromaždeniach. Založenie 
Odborového sväzu kovorobotníkov v Trnave. 

 801 – 1 257 270 

 Situačná zpráva o pomeroch v Košiciach. 
Hlásenie četníckej stanice v Ipeľ. Šahách 
o prestrelkách medzi československým 
a maďarským vojskom. Hlásenie o pomeroch 
v Užhorodskej a Zemplínskej župe. Hlásenie 
o demonštrácii proti ČSR v Spišských Vlachoch. 
Zpráva o pomeroch v Trnavskom okrese 
a v niektorých župách. Hlásenie o streľbe do čs. 
vojakov v Handlovej. 

 1 286 – 1 999 271 

 Rozpustenie maďarských spolkov v Lipt. 
Mikuláši. Rozširovanie maďarskej komunistickej 
tlače a letákov. Prevolanie revolučného výboru 
k českým a slovenským vojakom, aby prešli na 
stranu maďarskej červenej armády. Hlásenie 
o boji medzi čs. a maďarským vojskom 
v Komárne.  

 2 002 – 3 299 272 

 Zpráva o riešení nezamestnanosti v Bratislave. 
príkaz na zamedzenie dovozu komunistickej 
literatúry do ČSR. Schôdzky 
sociálnodemokratickej strany v Hlohovci. 

 3 302 – 3 999 273 

 Stanovy rôznych spolkov. Povoľovanie schôdzí 
politickým stranám. 

 4 013 – 5 490  274 

 Hlásenie o zlom zaobchádzaní s robotníkmi na 
veľkostatku v Piešťanoch. Zpráva o mzdových 
pohyboch poľnohospodárskych robotníkov 
v Trnave. Zrušenie vojenskej diktatúry na 
Slovensku. 

 5 509 – 6 680 275 

 Informácie o nemeckých a maďarských 
dôstojníkoch v čs. armáde. Hlásenie o sabotáži 
na železničných tratiach. Obchod s filmami, 
revízia kín, kinooperatérske skúšky, licencie na 
poľnohospodárske kino. 

 6 681 – 9 498 276 

453. A konv. Výsledky sčítania ľudu v r. 1919.  1919  277 
454. B Žiadosti cudzích občanov o povolenie pobytu na 

území ČSR. 
1919 6 376 – 9 525 278 

455. ref. prav. Obsadzovanie sudcovských miest na Slovensku. 
Zoznam väzňov nachádzajúcich sa v krajinskej 
väznici v Leopoldove. Rozdelenie agendy 
trenčianskej súdnej sedrie. Nariadenie o Čs. 
advokátskom skúšobnom výbore. Zákon z 10. 
decembra 1918 o podpore nezamestnaných. 
Nariadenie Národného výboru čs. o amnestii. 

1919 5 - 997 279 



 

 

 Pozbavenie miest protivládnych úradníkov; 
prevzatie súdu v Levoči čs. poverencom. Zpráca 
o situácii na okresných súdoch v Nitrianskej 
stolici. 

 1 000 – 1 300 280 

 Náhla výpomoc zamestnancom daňových 
úradov. Vyplácanie vyrovnávajúcich príspevkov 
zamestnancom okr. súdov. Uznesenie 
Najvyššieho správneho súdu o platnosti 
niektorých zákonov. Trestné konanie proti 
osobám, ktoré sa dopustili krádeží. 

 1 409 – 1 885 281 

 Sťažnosť na Okresných súd v Hlohovci pre 
úradovanie v maďarskom jazyku. Návrh zákona 
o vymáhanie škody spôsobenej nepokojmi na 
Slovensku. 

 2 002 – 2 400 282 

 Žiadosť o adoptáciu dr. K.Kotrbu. zoznam 
maďarských poisťovní pôsobiacich aj na 
Slovensku. Nariadenie o vládnom komisárovi 
pre cudzie poisťovne. Trestné záležitosti 
občanov.  

 2 500 – 3 000 283 

 Obežník Ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska o prideľovaní vojakov a invalidov na 
stráženie polí. Zákon o spoločnostiach 
s ručením obmedzeným. 

 3 501 – 4 000 284 

 Zoznam všetkých akciových spoločností na 
Slovensku. Nariadenie Národného výboru čs. 
o amnestii. Hlásenie na Okresný súd v Žiline za 
užívanie maďarských pečiatok v rôznych 
úradoch. 

 4 001 – 4 400 285 

 Návrhy zákonov a nariadení. Anketa o škodách 
spôsobených na súdnych budovách na 
Slovensku. Rôzne záležitosti referátu 
pravosúdia. 

 5 001 – 5 800 286 

456. ref. voj. Rôzne záležitosti vojenského referátu. Pomoc 
vojska pri kolkovaní peňazí. Ubytovanie 
a stravovanie dôstojníkov. Internovanie osôb. 
Oslobodenie občanov od vojenskej služby. 

1919 1 – 5 000 287-
291 

457. ref. fin. Prípis ministra V. Šrobára 
sociálnodemokratickej strane, v ktorom 
ubezpečuje, že peniaze na stavbu domu v Nitre 
jej budú vrátené. Žiadosti občanov v záležitosti 
kolkovania peňazí. Reorganizácia slovenských 
peňažných ústavov. 

1919 55 - 978 292 

 Žiadosť o výmenu juhoslovanských peňazí. 
Výplata 60 % hodnoty neokolkovaných peňazí 
pre uprchlíkov z Maďarska. 

 984 – 1 500 293 

 Žiadosť Roľníckej banky o predaj žrebov čs. 
štátnej lotérie v Malackom okrese. Prehľad 
dislokácie vojenských veliteľstiev, úradov 

 1 501 – 2 000 294 



 

 

a ústavov na Slovensku. Žiadosť statkárov – 
uprchlíkov z Maďarska o okolkovanie peňazí. 
Nariadenie Ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska o rozšírení výpomoci pre štátnych 
zamestnancov. Žiadosť Ľudovej banky 
o povolenie zvýšenia akciového kapitálu.  

 Hlásenie požiadaviek čs. občanov proti 
Maďarsku. Žiadosti o okolkovanie maďarských 
bielych bankoviek vydávaných maďarskou 
červenou armádou.  

 2 004 – 2 798 295 

 Oslobodenie učiteľov a profesorov od vojenskej 
služby. Žiadosti občanov o udelenie licencie na 
trafiky.  

 2 801 – 3 000 296 

 Hlásenie bánk a peňažných ústavov o vojnových 
pôžičkách a o peňažných hotovostiach 
nachádzajúcich sa v Budapešti. Záverečné účty 
peňažných ústavov.  

 conv.  297 

 Smernice o kolkovaní peňazí.  conv. 298 
458. ref. obch. Uvalenie nútenej správy Handlovským uhoľným 

baniam. 
1919 41 – 3 373 299 

459. ref. zem. Hlásenia župných poľnohospodárskych 
inšpektorátov o rastlinnej produkcii. Hlásenia 
o škodách spôsobených živelnými pohromami.  

1919 127 – 11 504  

460. ref. dopr. 
a poš. 

Žiadosti občanov Vládnemu referátu pre 
premávku a poštu o prijatie do služieb. Pomery 
na železniciach, internovanie zriadencov 
Košicko-bohumínskej dráhy.  

1919 1 – 3 013 300 

461. pom. úr. Žiadosti občanov o prijatie do služieb Min. 
s plnou mocou pre správu Slovenska. 
Prepustenie úradníkov zo služby. Menovanie 
úradníkov u Ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska. Návrh o oslobodenie niektorých 
štátnych úradníkov od vojenskej služby. 

1919 7 – 1 773 301 

 Organizácia starostlivosti o vojnových 
utečencov zo Slovenska. 

 1 777 – 2 999 302 

 Žiadosti o prijatie do pomocných služieb služieb 
u Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. 

 3 007 – 4 101 303 

 Podpora voj. utečencom zo Slovenska. Prihlášky 
demobilizovaných legionárov o miesto.  

 4 110 – 5 272 304 

462. pleb. kom. 
I./I. 

Činnosť permanentnej komisie pre Ministrovi 
s plnou mocou pre správu Slovenska. 
Organizácia plebiscitnej služby na Tešínsku, 
Spiši a Orave. Jej vykonávanie. Podmienky 
západných mocností pre plebiscit. 
Administratíva na plebiscitnom území. 
Rozhodnutie západných mocností o hraničnej 
čiere medzi ČSR a Poľskom na Tešínsku, Orave 
a Spiši. Delimitácie. Záverečná zpráva 

1919-
1920 

3 – 2 413 305 



 

 

plebiscitnej komisie.  
463. I./II. Inštrukcia delegáta ČSR pre úrady na 

plebiscitnom území. Organizácia spoločnej 
činnosti medzi tešínskou a spišskou komisiou. 
Požitky plebiscitných úradníkov. Archív čs. 
delegácie v Trstenej. Spojovací úradník medzi 
plebiscitnou komisiou a Ministrom s plnou 
mocou pre správu Slovenska. Menovanie msgr. 
Mariana Blahu za vládneho komisára Ministra 
s plnou mocou pre správu Slovenska, pre 
plebiscit. Menovanie politických zamestnancov 
v plebiscitnom území. Návšteva čs. ministrov na 
plebiscitnom území. Situačné zprávy 
z plebiscitného územia. Prehľady poľskej tlače. 

1919-
1920 

1 – 2 315  

464. I./III Záležitosti Ústrednej kancelárie pre plebiscit. 
Situačné zprávy expozitúry plebiscitnej komisie 
v Ružomberku. Novinárske zprávy pre poľské 
noviny. Organizácia agitačnej činnosti na 
plebiscitnom území.  

1919-
1920 

48 – 2 312 306 

465. I./IV. Zprávy o zasadaní tešínskej plebiscitnej komisie. 
Organizačné smernice pre plebiscitnú prácu. 
Činnosť plebiscitných subkomisií. 
Likvidácia subkomisie v Spišskej Belej. 
Legitimácie na nákup bravčového a hovädzieho 
dobytka v plebiscitnom území. Zprávy 
o prevdepodobnom počte hlasov. Agitácia 
legionárov. Vojenská situácia v plebiscitnom 
území.  

1919-
1920 

19 – 2 406 307 

466. pleb. kom. Telefonické spojenie plebiscitného územia. 
Prídel tabaku na plebiscitnom území. 
Zabezpečenie zásobovania plebiscitného 
územia. Oravské delegácie na oslavy do Prahy. 
Výprava obyvateľov Spiša do Prahy. 
Rozhodnutie medzinárodnej subkomisie. 

1919-
1920 

43 – 2 184  

467. I./VI. Organizácia plebiscitného hlasovania. Výkaz 
o zmýšľaní jednotlivých obcí na Slovensku. 
Súpis plebiscitných voličov na Slovensku. 
Slováci z Juhoslávie – hlásenie sa na 
plebiscitnom území. Intervencie poľskej vlády. 
Podmienky plebiscitného hlasovacieho práva. 
Hlasy Oravcov a Spišiakov z Ameriky 
o plebiscite. 

1919-
1920 

138 – 2 100  

468. I./IX. Demarkačné čiary plebiscitného územia. 
Evakuácia československého vojska zo Spiša 
a Oravy. Zavedenie civilnej správy na 
plebiscitnom území. Pohyb obyvateľstva 
a podozrivých osôb na plebiscitnom území. 
Kontrola cudzincov v plebiscitnom území. 

1919-
1920 

135 – 2 177  



 

 

Obsadenie južných hraníc plebiscitného územia 
četníctvom.  

469.I./X. Agitácia vykonávaná letákmi a tlačovinami. 
Zprávy pre tlač. Tlačová propaganda na Spiši. 
Organizácia propagačnej činnosti na Spiši. Čs. 
agitačné brožúry. Ľudové zhromaždenia 
v plebiscitnom území. Tlačová agitácia na 
Orave, v Čadci, letáky pre Spiš a Oravu. 
Propaganda s pomocou letectva. Zprávy 
o propagačných letoch nad plebiscitným 
územím. Agitácia na plebiscitnom území s 
pomocou bankoviek. Poľská agitácia na 
Slovensku. Rozširovanie poľských letákov 
a časopisov. Agitácia katolíckeho duchovenstva 
na oboch stranách.  

1919-
1920 

50 – 2 241  

470. pleb. kom. 
I./XI. 

Zásobovacie záležitosti v plebiscitnom území. 
Sťažnosti občanov na zdražovanie obilia. 
Deputácia Poliakov v Paríži v záležitosti 
plebiscitu. Rezolúcia tekovskej župy proti 
arbitráži jej územia. Protestné nóty o plebiscite. 
Poľské sťažnosti z tešínskeho Sliezska. 

1919-
1920 

74 – 2 310  

471. I./XII. Telegrafické a telefonické spojenie plebiscitnej 
komisie a pražskou a bratislavskou vládou. 
Sociálna starostlivosť na plebiscitnom území. 
Rozličné záležitosti plebiscitných funkcionárov 
a úradníkov. Spolupráca Min. zahraničia 
a plebiscitných komisii. Redukcia četníctva na 
plebiscitnom území. Možnosť Hlinkovej agitácie 
na Orave. Rozhovory medzi zahraničnými 
úradmi. Činnosť oravskej légie. Úprava 
súdnictva na plebiscitnom území. Vojenská 
situácia na plebiscitnom území. Spišské 
problémy plebiscitu. Spišská delegácia vo 
veciach plebiscitu v Prahe. Záležitosti Ústrednej 
plebiscitnej kancelárie v Ružomberku. 
Železničná záležitosť na plebiscitnom území.  

1919-
1920 

22 – 2 391 308 - 
310 

472. I./XIII. Finančná agenda plebiscitnej komisie, otázky 
platov. Zálohy na rôzne podujatia. Finanční 
úradníci plebiscitných komisii. Výdavky spojené 
s plebiscitom. Nájom budov v plebiscitnom 
území. Likvidácie plebiscitných peňazí. 

1919-
1920 

5 – 2 411 310 

473. II/I-IV. Vojenské opatrenia na plebiscitnom území. 
Vojenská situácia na plebiscitnom území. 
Predlžovanie dovoleniek vojakom z dôvodu 
žatevných prác. Záležitosti vojenských 
dezertérov. Zvolávacie lístky na plebiscitnom 
území. Amnestia pre dezertérov. Zbehovia 
z Poľska. Úrad vojnových poškodencov na 

1919-
1920 

29 – 2 284 311 



 

 

plebiscitnom území. Demobilizačný paušál. 
Náhrady za ubytovanie vojska. Zrušenie 
vojenskej likvidatúry v Ružomberku. Hlásenie 
o vojenskej situácii na plebiscitnom území.  

474. III/I-IV Zdravotnícka starostlivosť v plebiscitnom 
území, prideľovanie lekárov, zriaďovanie 
dezinfekčných staníc, dezinfekčné kolóny, 
nákazlivé choroby, čierne knihne; hygienické 
záležitosti, zriaďovanie hygienikov; hlásenia 
o zdravotnom stave; lekárnici; zdravotné, 
úrazové a nemocenské poistenie. 

1919-
1920 

282 – 2 254  

475. IV/I-V Nedostatočné zásobovanie na Orave. 
Zásobovanie tabakom, múkou, soľou, uhlím, 
odevmi, cukrom, petrolejom, mydlom, 
sviečkami, kožou, zemiakmi, obuvou a siatinami 
na plebiscitnom území. 
Dovoz a vývoz dobytka. Colné predpisy. 
Zastavenie rekvizícií dobytka na plebiscitnom 
území. Prídely pôdy pre oravských gazdov. 
Predražovanie obilia. Pomoc vyhorelým 
a sociálne slabým na plebiscitnom území.  

1919-
1920 

9 – 2 295  

476. V/I-XI Poľský administratívny projekt pre Oravu. 
Prevzatie správy na Tešínsku, Orave a Spiši 
Československou republikou. Obsadenie 
prevzatého územia četníctvom. Osobná úprava 
a zmeny administratívy plebiscitného územia. 
Cestovné legitimácie, zbrojné povolenia a pasy. 
Sťahovanie obyvateľstva a kolonizácia. 
Sťažnosti občanov na členov plebiscitnej 
komisie. Výmena nespoľahlivých členov 
plebiscitných komisii. Revízori pre Oravu. 
Zahájenie činnosti civilnej pohraničnej finančnej 
stráže. Zákaz výčapu a pálenia liehovín. Colné 
úpravy. Organizácia súdnictva na plebiscitnom 
území. Záležitosti škôl a učiteľov na 
plebiscitnom území. Ošatenie chudobných 
žiakov. Vnútorné správy na veľkostatkoch. 
Cirkevné záležitosti. Sľub vernosti katolíckych 
kňazov na plebiscitnom území. Výmena 
maďarských devocionálií za slovenské. 
Náboženské rozvrstvenie obyvateľstva na 
plebiscitnom území. Záležitosti četníctva. 
Zosilnenie četníckych hliadok proti  rabujúcim 
bandám. Teroristické prepady četníckych 
staníc. Reorganizácia četníckej služby na 
plebiscitnom území, internovanie 
a vyšetrovanie, domové prehliadky, väznenie, 
pašeráctvo.  

1919-
1920 

6 – 2 400 312 



 

 

477. VI/I-II Automobilová doprava v plebiscitnom území. 
Zabezpečovanie dopravných prostriedkov. 
Organizovanie vojenských autokolón. Kuriérska 
služba. Zneužívanie automobilov na Spiši. 
Letecká propaganda Poliakov. Zavedenie 
lietadiel aj pre potreby čs. agitácie. Protest 
poľskej vlády proti prenikaniu čs. lietadiel nad 
poľské územie. Budovanie nových železničných 
tratí, stavby mostov, projekty nových tratí, 
regulácia potokov.  

1919-
1920 

67 – 2 221  

478. VII Prijímanie bankoviek a štátoviek na 
plebiscitnom území, výmena za nové peniaze, 
kolkovanie peňazí, falšovanie peňazí, 
uvoľňovanie viazaných vkladov. 

1919-
1920 

16 – 2 267  

479. PLEBISCITNÉ SUBKOMISIE.  
Ružomberok, Spišská Belá, Tešín, 
Tvrdošín,Trstená 

1919-
1920 

bez.č. 313 

 Zprávy o výčinoch a obetiach poľských 
teroristov na plebiscitnom území. Sľub 
neutrality verejných úradníkov. Krádeže na 
hraniciach. Zprávy o arbitráži. Organizácia 
spoločnej činnosti.nebezpečenstvo poľského 
vpádu. Komunistická agitácia v plebiscitnom 
území. Zásobovacie záležitosti. Kultúrna 
a politická agitácia. Agitácia francúzskych 
žurnalistov. Zahraniční delegáti na schôdzach 
a ich požiadavky v plebiscite.  

máj –
júl 

1919 

 314 

480. prez. adm. 
I 1/aI 

Zriaďovanie komisií na rozhodovanie 
o nárokoch na náhradu za vojnové škody po 
28.X.1918. neoprávnené spievanie štátnej 
hymny. Oslavy 1.mája na Slovensku. 

1920 571 – 7 111 315 

481. prez. adm. I. 
1/64 

Čestné uznanie občanom za dlhoročné služby 
štátu pri poľnom ťažení proti Maďarom. 

1920 439 – 19 977  

482. prez. adm. I. 
1/c2 

Schvaľovanie župných rozpočtov, urgencie 
župných rozpočtov, dodatky k župným 
rozpočtom. 

1920 420 – 16 766  

483. prez. adm. I. 
1/d 

Zákonodarstvo, objednávky zákonov, prípravy 
na vydávanie zákonov. Prevzatie zriadencov do 
služieb čs. štátu. Publikácia zákonov, preklady 
zákonov. Záležitosti Kancelárie prezidenta 
republiky. Vládne návrhy zákonov, unifikačné 
práce, cesta ministerského predsedu na 
Slovensko.  

1920 274 – 32 435  

484. prez. adm. I. 
1/f3 

Odcudzenie listín a kníh zo župného archívu 
v Trenčíne do Maďarska 

1920 1 804  

485. prez. adm. 
I 2/a1 

Vysielanie úradníkov na intervencie pri voľbách. 
Inštrukcie delegátovi ČSR pre plebiscit. Teror 
sociálnodemokratickej strany pri voľbách 

1920 5 668 – 5 993  



 

 

v Ružomberku. 
486. prez. adm. 

I 2/a2 
Štátny rozpočet na rok 1920. 1920 3 291  

487. prez. adm. 
I 2/c4 

Župné peňažné fondy, župné hospodárske 
a domohospodárske základiny. Rozpočty 
a záverečné účty žúp. Riadne štátne dotácie. 
Výkaz pohľadávok voči Maďarsku.  

1920 1 036 – 32 244  

488. prez. adm. 
I 2/g 

Zasielanie zpráv úradníkmi o situácii. 1920 1 152  

489. prez. adm. I 3/ Zriadenie úradu pre potláčanie úžery na 
Slovensku. Požitky vojnových poškodencov. 
Zpráva o rozčlenení a umiestnení unifikačného 
ministerstva. Zriadenie expozitúry 
Min.zemedelstva pre Slovensko. Odovzdanie 
župného úradu v Trenčíne. Presídlenie úradu 
pre zahraničných obchod. Likvidácia úradovne 
zahraničných vojsk. 

1920 10 061 – 28 827 316 

490. prez. adm. 
I 3/a3 

Zprávy Slovenskej tlačovej kamcelárie. 1920 1 503  

491. prez. adm. 
I 3/a4 

Reorganizácia evidenčných vojenských úradov 
na Slovensku. Príspevok k reorganizácii štátnej 
správy. Služba v živnostenskom inšpektoráte. 
Dohoda o vydávaní trestancov z Maďarska na 
Slovensko. 

1920 5 762 – 20 293  

492. prez. adm. 
I 3/a5 

Zmena sídla Hontianskej župy. 1920 1 464  

493. prez. adm. 
I 3/a6 

Vyznačenie kuriérskych tratí.  1920 1 624  

494. prez. adm. 
I 3/a g 

Sťažnosti občanov na nedostatočnú činnosť 
politických úradov. Zápisnice župného 
správneho výboru, zápisnice administratívneho 
výboru. Politické vyšetrovania. Manipulovanie 
s peniazmi v mestskej hlavnej pokladnici 
v Bratislave; vyplácanie požitkov mestským 
zamestnancom. 

1920 1 137 – 23 714  

495. prez. adm. I 3/ 
b1 

Organizácia politickej správy na Slovensku. 
Rekvizícia Pálffyho vily v Bratislave. zaberanie 
zámkov a budov pre štátne účely. Prevzatie 
veľkostatku Jasov do štátnej správy.  

1920 4 321 – 19 680  

496. prez. adm. I 3/ 
b2 

Poukázanie náhlej výpomoci a rodinných 
prídavkov štátnym zamestnancom, štátne 
príspevky mestským zamestnancom. Asanácia 
Zásobovacieho ústavu pre Slovensko. Žiadosť 
o schválenie pôžičky mestu Zvolen. Osobné 
a vecné potreby pre služobné úrady. Protest 
Maďarov proti slovenčine ako úradnému 
jazyku. 

19ľé 166 – 20 156  

497. prez. adm. Revízie župných a slúžnovských úradov 1920 1 665 – 19 337  



 

 

I 3/b5 v Košiciach, Ružomberku, Spišskej Novej Vsi, 
Spišskej Sobote, Liptovskom Mikuláši, Žiline, 
Trnave, Michalovciach, Trenčíne, Piešťanoch. 
Doručovanie listov a rozsudkov za zahraničia.  

498. prez. adm. 
I 3/b6 

Politická správa na Slovensku, politické 
rozdelenie Slovenska. Úprava odborov 
a oddelení v ministerstvách.  

1920 775 – 7 292  

499. prez. adm. 
I 3/b7 

Výkaz činnosti župných úradov; výkaz požitkov 
zo župných základín.  

1920 2 409 – 19 060  

500. prez. adm. 
I 3/b8 

Stanovy „Slolku osloboditeľa Slovenska, 
ministra Dr. V. Šrobára, na podporovanie 
chudobných žiakov reálneho gymnázia 
v Bratislave“ 

1920 13 719  

501. prez. adm. 
I 3/b9 

Predplácanie úradných novín hlavnými 
slúžnymi. 

1920 19 100  

502. prez.adm. 
I 3/b10 

Nariadenie o zasielaní obežníkov v maďarských 
prekladoch. 

1920 5 051  

503. prez. adm. 
I 3/d1 

Záverečné účty notárskych základín za rok 1918 1920 2 587 317 

505. prez. adm. 
I 3/d6 

Požitky finančných zamestnancov, prídavky 
štátnym zamestnancom; účty mesta Bratislavy 
za stravovanie uprchlíkov, účty Zásobovacieho 
ústavu pre Slovensko, pohľadávky Zemského 
obilného ústavu; záverečné účty 
domohospodárskej základiny, záverečné účty 
fondu platov pre obecných a obvodných 
notárov. Zoznamy účastninných spoločností 
a družstiev. Memorandum okresov sev. 
Slovenska o stave Oravy a Spiša. 

1920 259 – 30 389  

505. prez. adm. 
I 3/g 

Zľahčovanie úradných nariadení, úradovanie 
v maďarčine na okresoch. Všeodborový časopis 
s uznesením všeodborového sjazdu. Sťažnosť 
na úradovanie notárov, používanie nemčiny ako 
služobného jazyka. 

1920 597 – 26 675  

506. prez. adm. I 5/ Výstavba budovy pre umiestnenie štátnych 
úradov v Novom Meste nad Váhom. 

1920 1 297  

507. prez. adm. I 6/ Prideľovanie pomocných síl slúžnovským 
úradom; porušovanie autority štátnych úradov; 
skladanie sľubu štátnych úradníkov, prijímanie 
úradníkov; poukaz požitkov župných 
zamestnancov; pomery archivárov, pomery 
príslušníkov finančnej stráže. Žiadosti župných 
úradníkov o zvýšenie platu. Umiesťovanie čs. 
demobilizovaných dôstojníkov 
a poddôstojníkov v štátnej službe. Evidencia 
osôb zamestnaných v politickej správe 
Slovenska. Interpelácia poslancov 
o prenasledovaní slovenského úradníctva na 

1920 928 – 33 307  



 

 

Slovensku. Styk politických úradníkov 
s občianstvom. 

508. prez. adm. 
I 6/a1 

Colné a telesné prehliadky colnými úradmi. 
Rovnošaty úradníkov politickej a policajnej 
služby. 

1920 10 691 – 19 099  

509. prez. adm. 
I 6/a2 

Stornovanie záväzkov do cudziny. 1920 31 577  

510. prez. adm. I. 
6/a5 

Pridelenie slovenských úradníkov 
administratívnym oddeleniam Ministra s plnou 
mocou pre správu Slovenska, prekladanie 
a menovanie úradníkov, poukazovanie platov 
úradníkom, žiadosti o poskytnutie miesta, 
zoznam úradníkov, ktorí nezložili sľub, 
záležitosti úradníctva politickej správy pre 
Slovensko. 

1920 839 – 24 454 318 

511. prez. adm. 
I 6/a6 

Zastavenie platu kancelárskym pomocníkom. 
Žiadosti občanov o miesto, o definitívne 
menovanie, systemizovanie miest úradných 
sluhov; štrajk železničiarov v Košiciach. 

1920 280 – 27 768  

512. prez. adm. 
I 6/a7 

Poukazy platov notárom, náhla výpomoc 
notárom, sťažnosti na notárov, prípisy a ich 
vybavovanie notármi v neštátnom jazyku, 
zvýšenie požitkov notárom, notárske 
výpomocné sily, rozširovanie poburujúcich 
zvestí notármi. Rezolúcia župnej konferencie 
sociálnodemokratickej strany. Riešenie 
notárskych záležitostí notárskym sborom žúp.  

1920 855 – 33 110  

513 prez. adm. 
I 6/a8 

Výmena občanov medzi ČSR a Maďarskom. 
Menovanie dr. J. Fábryho za župného právneho 
zástupcu. Žiadosti o prijatie do štátnej služby, 
žiadosti o definitívne menovanie; prevzatie 
veľkostatku Jasov do štátnej správy. Menovanie 
predsedov a náhradníkov do okresných sociálno 
lekárskych komisií. Otázka fiškátu pri vykonaní 
správnej reformy.  

1920 194- 25 506  

514. prez. adm. 
I 6/a9 

Žiadosť o mimoriadny príplatok, vrátenie 
rodinných prídavkov; vyšetrovanie policajných 
kapitánov. 

1920 850 – 26 137  

515. prez. adm. 
I 6/a10 

Prevzatie rakúsko-uhorských zamestnancov do 
účtovnej služby na Slovensku. Žiadosti o miesto; 
sťažnosti na prednostov úradov; vojnové 
podpory. 

1920 1 347 – 19 585  

516. prez. adm. 
I 6/a13 

Záležitosti kontrolného sboru Hospodárskeho 
úradu pre Slovensko. 

1920 13 210  

517. prez. adm. 
I 6/a15 

Neprípustnosť verejných sporov zástupcov 
jednotlivých ministerstiev. 

1920 25 074  

518. prez. adm. 
I 6/a16 

Dovolenky župného úradníctva podľa 
paragrafov služobnej pragmatiky. 

1920 5 322  



 

 

519. prez. adm. 
I 6/a17 

Mimoriadne prídavky a poukazovanie náhlej 
výpomoci v obciach a mestách: Prešov, Ipeľské 
Šahy, Košice, Spiš. Podhradie, Giraltovce, 
Krupina, Komárno, Lučenec, Malacky, 
Michalovce, Myjava, Nitra, Prievidza, Rim. 
Sobota, Rožňava, Šamorín, Skalica, Banská 
Štiavnica, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Martin, 
Hlohovec, Dunajská Streda, Bratislava, Bánovce, 
Zvolen, Zlaté Moravce, Tvrdošín, Bytča, Levoča, 
Senica, Nové Mesto n/Váhom, Revúca, Spišská 
Nová Ves, Kežmarok, Bardejov, Spišské Vlachy, 
Banská Bystrica, Dolný Kubín, Vranov, Sabinov, 
Sečovce, Púchov, Galanta, Nové Zámky, Čadca. 
Výpomoc notárom a úradníkom 
administratívneho odd. Ministra s plnou mocou 
pre správu Slovenska. Uprchlícka akcia, 
remunerácie predsedov komisií a kancelárskych 
úradníkov.    

1920 257 – 21 868 319-
320 

520. prez. adm. 
I 6/a18 

Udania o falšovaných a nekolkovaných 
bankovkách.  

1920 26 419 321 

521. prez. adm. 
I 6/a19 

Disciplinárne pokračovanie a vyšetrovanie, 
sťažnosti na úradníkov; mesačný výkaz 
politických deliktov za Slovenska. Hlásenie 
o maďarskej propagande na Slovensku. 

1920 295 – 25 711  

522. prez. adm. 
I 6/a20 

Legitimácie na cesty po Slovensku, cestovné 
legitimácie a zľava na cestovnom, cestovné 
pasy do Ameriky, úradné cesty do cudziny. 
Výmena peňazí. 

1920 759 – 24 283  

523. prez. adm. 
I 6/a21 

Celibát ženských štátnych zamestnancov; 
biedne hmotné pomery nižšieho župného 
úradníctva; krajské nemocenské prirážky. 

1920 2 094 – 19 148  

524. prez. adm. 
I 6/a22 

Náhrady sťahovacích trov pri preložení, 
zvýšenie cestovných trov.  

1920 2 015 – 22 345  

525. prez. adm. 
I 6/a23 

Poukazovanie záloh županom, uzavretie 
nákupných záloh. Žiadosti o vrátenie 
kontribúcie. 

1920 18 256 – 18 465  

526. prez. adm. 
I 6/a24 

Zriadenie slovenských náuko behov pre 
úradníkov a ich financovanie.  

1920 2 010  

527. prez. adm. 
I 6/a25 

Poukazovacie právo županov, právomoc 
županov ako vládnych komisárov. Úprava 
platov štátnych úradníkov, sťažnosti na 
politických úradníkov. Úprava osobných 
pomerov štátnych zamestnancov. Mzdy 
poľnohospodárskych robotníkov. Pohľadávky 
mesta Bratislavy voči štátu. Sumárne výkazy 
príjmov úradníkov. Hmotné pomery úradníctva. 

1920 154 – 33 086  

528. prez. adm. 
I 6/b1 

Výplata penzií štátnym zamestnancom, výplata 
záloh penzistom, vojnová podpora penzistom, 

1920 1 370 – 32 431 322 



 

 

penzijné platy; žiadosti o penziu, penzionovanie 
úradníkov, vdovské penzie, poskytnutie 
výpomoci bosenským penzistom.  

529. prez. adm. 
I 6/b4  

Žiadosti o odstupné, mimoriadne podpory, 
výkazy o mimoriadnej podpore, štátne 
príspevky na mimoriadne podpory, riadne 
štátne dotácie. Refundácia štátnych príspevkov 
župným a mestským zamestnancom. 
Starostlivosť o nezamestnaných v tabakovej 
továrni v Smolníku. Uprchlícke podpory; 
poistenie kancelárskych pomocníkov; rodinné 
príplatky; udelenie podpory „Sväzu mladých 
socialistických robotníkov“.  

1920 714 – 29 166  

530. prez. adm. I 8/ Rušenie verejného poriadku pri schôdzi 
v obciach. 

1920 2 285  

531. prez. adm. 
I 8/c 

Zprávy o politickej situácii v Hontianskej župe. 1920 7 302  

532. prez. adm. 
I 8/d1 

Škody spôsobené vpádom Maďarov na 
Slovensko. Uhradenie škôd súkromníkom. 

1920 702 – 1 156  

533. prez. adm. II 
10/b 

Násilné vysťahovanie invalidov s rodinami 
hlavným slúžnym v Dolnom Ohaji /Tek. Župa/. 

1920 10 829  

534. prez. adm. II 
11/d 

Zpráva o činnosti vysťahovaleckého referátu 
v Terste, vysťahovalectvo s cieľom nadobudnúť 
cudzie štátne občianstvo, vysťahovalecké 
záležitosti. 

1920 1 605 – 24 107  

535. prez. adm. II 
13/b1 

Poštátnenie notárov; ponosa na trnavských 
notárov, organizovanie obecných 
podnotárskych staníc.  

1920 1 028 – 5 980  

536. prez. adm. II 
13/d 

Rozpočet mesta Bratislavy na rok 1920.  1920 17 026  

537. prez. adm. II 
13/d7 

Zadržanie štátnych daní mestom Bratislava na 
hradenie obecných výdavkov.  

1920 18 008  

538. prez. adm. II 
13/d8 

Oslobodenie štátnych zamestnancov od 
kolkovného. Vojnová podpora mestským 
zamestnancom, štátne príspevky pre župných 
a mestských zamestnancov, vojnová podpora 
pre penzistov a vdovy. Zastavenie podpôr 
v nezamestnanosti; ponosa ČSČK na notárov. 
Súpis majetkových práv v podnikoch vodnej 
dopravy. 

1920 261 – 33 008 323 

539. prez. adm. II 
13/d10 

Ponechanie Rim. Soboty ako mesta so 
zriadeným magistrátom. Pripojenie obcí 
k novým súdnym okresom. Prevzatie správy 
plebiscitného územia pririeknutého ČSR. 

1920 18 498 – 20 136  

540. prez. adm. II 
13/d14 

Rušenie verejného poriadku, trestné záležitosti. 
Maďarské výčiny v pohraničí. Protištátna akcia 
dr. Bela Tuku. Návrhy na administratívnu 
reformu. 

1920 2 098 – 17 470  



 

 

541. prez. adm. II 
13/d15 

Zriaďovanie referátov sociálnej starostlivosti. 
Vyšetrovanie zrážky žandárov so štrajkujúcimi 
v Rumanovej. Žiadosť miest Brezna a Prešova 
o ponechanie zriadeného magistrátu. 
Predkladanie sídiel žúp. Podozrenie občanov 
z vyzvedačstva. Prídel petroleja úradom. 

1920 579 – 31 073  

542. prez. adm. II 
15/ 

Pohraničné záležitosti, úprava hraníc 
s Maďarskom. Úprava hraníc plebiscitného 
územia na Orave.  

1920 124 – 20 133  

543. prez. adm. II 
15/1 

Zprávy o strážení hraníc, predlžovanie 
pohraničného pásma, akcie Maďarov proti čs. 
finančnej stráži, prekročenie čs. hraníc 
maďarskými žandármi, prechody hraníc do 
Maďarska, prepadnutie čs. vojenskej hliadky 
Maďarmi, obsadenie južných hraníc 
plebiscitného územia. Prechod čs. hraníc 
poľskými robotníkmi. 

1920 227 – 16 831  

544. prez. adm. II 
16/a4 

Prejednávanie pozostalostí v Amerike. 1920 10 549  

545. prez. adm. II 
17/ 

Zadržanie štátnych daní, menovanie členov 
daňovej komisie, vyberanie daní, daň 
z prepychu, daňová kontrola mimosúdnych 
dražieb, zoštátnenie potravinovej dane, vojnová 
daň. Vojnová výpomoc pre úradníkov vo 
výslužbe. Povoľovanie zábav politickými 
úradmi. 

1920 426 – 28 831  

546. prez. adm. IV 
28/a 

Štátni zamestnanci a splnenie brannej 
povinnosti. 

1920 22 974 324 

547. prez. adm. IV 
29/c-f 

Započítanie vojnových rokov štátnym 
zamestnancom. Nežiadúca podpora vojnových 
zbehov notárskymi úradmi. 

1920 1 073 – 5 740  

548. prez. adm. IV 
30/a-d 

Neoprávnené oslobodzovanie od vojenskej 
služby notármi a richtármi. Zrušenie obmedzení 
pri oslobodzovaní od vojenskej služby; práva 
a povinnosti vojenskej polície.  

1920 1 694 – 4 166  

549. prez. adm. IV 
31/ 

Záležitosti domobrancov, triedenie 
a zadeľovanie domobrancov. 

1920 7 563  

550. prez. adm. IV 
35/c 

Sťažnosti na chovanie čs. dôstojníkov 1920 13 994 – 24 438  

551. prez. adm. IV 
37/a 

Mobilizačné nariadenia, mobilizačné 
a demobilizačné záležitosti 

1920 1 763 – 5 104  

552. prez. adm. IV 
39/a 3,4 

Nedostatočná súčinnosť civilných úradov pri 
povolávaní do vojenskej služby, zvolávacie lístky 
maďarských evidenčných úradov, zneuctenie 
kostola vojakmi, neprístojné chovanie sa 
radových vojakov, denníky vojenských 
vyživovacích príspevkov, poskytnutie vojenskej 
pomoci civilnému sektoru. Sťahovanie brancov 

1920 918 – 30 214  



 

 

do Ameriky. Zákaz vojakom zúčastňovať sa na 
politických schôdzach v uniforme.  

553. prez. adm. 
V 48/c 

Užívanie trikolór pri úradných sobášnych 
formalitách.  

1920 4 936  

554. prez. adm. 
V 49/a 

Platové záležitosti matričných zamestnancov. 1920 3 097  

555. prez. adm. VI 
55/a-c 

Podpora vedeckých pracovníkov pri 
výskumných cestách po Slovensku. Žiadosti 
o pripustenie študentov z Maďarska do 
komárňanského gymnázia, zahraniční študujúci 
v ČSR.  

1920 16 821 – 22 980  

556. prez. adm. VI 
62/a4 

Honorárne odmeny za činnosť pri sirotských 
sedriách. 

1920 18 738  

557. prez. adm. VI 
65/a 

Štipendiá pre poslucháčov notárskych 
náukobehov. 

1920 934  

558. prez.adm. VI 
66/c-g 

Pripojovanie obcí k novým okresom. Žiadosti 
o štipendiá pre poslucháčov notárskeho 
náukobehu, počty poslucháčov notárskych 
náukobehov. Neprístojnosti v štátnom 
učiteľskom ústave v Leviciach. Systemizácia 
podnotárskych staníc. 

1920 1 069 – 19 372  

559. prez. adm. VI 
67/d-g 

Prednášky maďarskej a nemeckej 
sociálnodemokratickej strany. Zastavenie 
vyučovania na niektorých učňovských školách 
pre zlé finančné pomery. 

1920 12 185 – 28 221  

560. prez. adm. VI 
79/ 

Záležitosti záchrany a ochrany umeleckých 
pamiatok, predaj umeleckých predmetov 
v prospech invalidnej starostlivosti. 

1920 4 752 – 24 944  

561. prez. adm. VI 
81/ 

Pomery v slovenských školách, konflikty medzi 
študentstvom a príslušníkmi učiteľských sborov. 
Žiadosť spišských Nemcov o zavedenie 
nemeckej vyučovacej reči na gymnáziách. 

1920 1 045 – 16 504  

562. prez. adm. VII 
82/a8 

Mimoriadne prídavky župným lekárom. 1920 5 851  

563. prez adm. VII. 
84/b 

Hospodárne objednávanie očkovacej látky proti 
kiahňam. 

1920 18 730  

564. prez. adm. VII 
86/c-f 

Aktivovanie okresných lekárskych komisií, 
zriaďovanie a činnosť lekárskych sociálnych 
komisií; zdravotné osady pre skrofulózne deti.  

1920 836 – 28 829  

565. prez. adm. VIII 
93/e-f 

Povolenie rekvirácie dobytka; pokútny obchod 
s ľanom; pašovanie koní z Poľska.  

1920 624 – 25 085  

566. prez. adm. IX 
112/ 

Zaisťovanie zberu obilia v okresoch Trnava, 
Trenčín a Košice. 

1920 17 059 – 19 352  

567. prez. adm. IX 
113/ a-k 

Žiadosti poľnohospodárov o podporu; 
kolektívne zmluvy na veľkostatkoch; pustošenie 
polí divou zverou; používanie vojska na ochranu 
poľného majetku. Zriadenie poľnohospodárskej 
správy. 

1920 2 100 – 32 244  



 

 

568. prez. adm. IX 
114/ 

Voľby do výboru Zemedelskej rady pre 
Slovensko. 

1920 13 305  

569. prez. adm. IX 
116/f 

Škody spôsobené vojskom v ovocných sadoch. 1920 15 951  

570. prez. adm. IX 
122/a 

Poľovnícke záležitosti. 1920 20 088  

571. prez. adm. IX 
125/a4 

Zásobovacia situácia v okresoch Čadca, Vysoká, 
Banská Štiavnica, Košice, Ružomberok, 
Prievidza a Prešov. Sťažnosti na zásobovanie 
obilím; zriadenie bezmäsitých dní; vyživovacie 
ťažkosti; povolenie na nákup kukurice, 
neprístojnosti v zásobovaní na Slovensku, 
zasahovanie politických úradov do zásobovacej 
agendy, prosba úradníctva za včasné 
zásobovanie.  

1920 510 – 26 217  

572. prez. adm. IX 
129/g 

Nájomné záležitosti, drobné nájmy, prenájom 
pôdy legionárom. 

1920 14 042 – 27 655  

573. prez. adm. IX 
132/ 

Mýtne a colné záležitosti. Žiadosti o vyberanie 
nižšieho mýtneho. 

1920 10 654 – 18 042  

574. prez. adm. X 
133/a 

Záležitosti riečnej dopravy, využitie vodnej sily 
na Slovensku. 

1920 31 272 325 

575. prez. adm. X 
136/c 

Vládne nariadenie o zákaze predaje čs. riečnych 
lodí do cudziny. 

1920 18 167  

576. prez. adm. X 
138/b 

Výkaz živelných pohrôm na Slovensku, 
zamedzovanie požiarov obilia. 

1920 1 578 – 16 835  

577. prez. adm. X 
142/a 

Zákaz preplňovania vlakov, neoprávnené 
zastavovanie vlakov. Vládne nariadenie 
o úprave úhrad a prevádzky novozriadených 
vlečiek. 

1920 5 489 – 26 550  

578. prez. adm. X 
143/c 

Poštové záležitosti, pestovanie poštových 
holubov na Slovensku, požitky štrajkujúceho 
a znovu prijatého poštového personálu. Žiadosť 
o povolenie telefónneho spojenia Viedne so 
Slovenskom.  

1920 4 957 – 19 648  

579. prez. adm. X 
144/b1 

Stavebné záležitosti, deputácia v záležitosti 
bratislavských novostavieb u pražského 
Ministerstva soc. starostlivosti, ponosa na 
zadávanie stavebných prác cudzím 
priemyselníkom.  

1920 1 984 – 17 707  

580. prez. adm. X 
147/ 

Sirotská pokladnica v Banskej Bystrici – účtovné 
uzávierky, zápisnica zo zasadania.  

1920 27 674  

581. prez. adm. XI 
153/a 

Likvidácia rakúsko-uhorskej banky na 
Slovensku. 

1920 30 182  

582. prez. adm. XI 
157/ 

Utvorenie akciovej spoločnosti „Domov“ pre 
výstavbu náhradných bytov. 

1920 28 837  

583. prez. adm. XI 
158/h 

Poukazovanie cudzích valút u bankového úradu 
Ministerstva financií. 

1920 27 855  

584. prez.adm. XI Zriaďovanie sporiteľní na Slovensku „Sväzom 1920 1 216  



 

 

159/a československých sporiteľní“. 
585. prez. adm. XI 

160/g 
Bytová reformy, byty štátnych zamestnancov, 
štátna podpora „Hospodárskemu 
a zásobovaciemu spoločenstvu štátnych 
zamestnancov na Slovensku“. Dar grófa 
Erdödyho sociálnodemokratickému spolku 
v Hlohovci. Zpráva o valnom zhromaždení Sväzu 
verejných úradníkov a zamestnancov na 
Slovensku. Ponosy na bratislavský bytový úrad. 
Zatvorenie verejných domov a ich upotrebenie 
na bytové a sociálne účely. Stanovy Sväzu čs. 
štátnych úradníkov s vysokoškolským 
vzdelaním.  

1920 847 – 32 255  

586. prez. adm. XI 
166/p 

Zpráva o bytovej kríze v Bratislave. 1920 19 122  

587. prez. adm. XI 
167/p 

Prechodné ubytovanie dôstojníkov v Bratislave, 
ohrozovanie nájomníkov.  

1920 18 599 – 24 287  

588. prez. adm. XII 
163/ 

Priemyselná výroba v obvode obchodnej 
a priemyselnej komory v Bratislave. 

1920 8 002  

589. prez. adm. XII 
167/b 

Zastavenie voľného obchodu s obilím 
a neprístupné dispozície s obilím, skrmovanie 
obilia dobytkom, zhabanie exportného 
jačmeňa. Sťažnosti robotníctva na likvidáciu 
Považskej chemickej továrne v Trenčíne. 
Neoprávnené zaberanie benzínu a uhlia 
určeného pre výmlat. Sabotáže na 
podpaľovanie obilia. Zriadenie župnej 
hospodárskej rady.  

1920 2 012 – 33 661  

590. prez. adm. XII 
168/p 

Doprava zeleniny na Slovensko. Návrhy na 
socializáciu podnikov. Potláčanie úžery. Teror 
Maďarov proti Slovákom v továrňach. Pokútny 
valutový obchod. Mlynárske priestupky. 

1920 5 035 – 17 770  

591. prez. adm. XII 
171/b 

Lenin a komunistická propaganda na Slovensku. 1920 15 768  

592. prez. adm. XII 
172/b 

Zprávy o chystanom štrajku železničiarov vo 
Vrútkach. Štrajky poľnohospodárskych 
robotníkov, štrajky proti počínaniu rekvizičných 
komisií. Mzdové spory robotníctva, 
vyjednávanie priemyselníkov s trnavským 
robotníctvom, nedostatky v stravovaní 
robotníkov.  

1920 932 – 18 323  

593. prez. adm. XII 
173/a7 

Kolektívne robotnícke zmluvy, agitácia za vyššie 
mzdy medzi poľnohospodárskymi robotníkmi. 

1920 1 538 – 19 333  

594. prez. adm. XII 
179/d 

Pokútny obchod s obilím na poľských 
hraniciach. 

   

595. prez. adm. XIV 
198/b 

Neoprávnené rozširovanie letákov, odmeny za 
cenzúrovanie tlačív, zhabanie časopisov 
„Magyar ujság“, „Zahraničný Slovák“ a 

120 148 – 14 879 326 



 

 

„Pressburger Zeitung“. Protest proti 
skonfiškovaniu Bezručovej „Ostravy“; maďarské 
propagačné známky. 

596. prez.adm. XIV 
200/b 

Revízia kinematografov na Slovensku. 1920 1 993  

597. prez. adm. XIV 
203/a 

Zprávy verejnej tlače o četníctve, prepadnutie 
četníckej hliadky v plebiscitnom území, 
demonštrácia proti četníkom vo Vrbovom, 
ponosy na veľkoslatinských četníkov. 

1920 501 – 16 871  

598. prez. adm. XIV 
204/b 

Žiadosti strážnikov o drahotné prídavky; 
sťažnosti na neoprávnené počínanie 
slúžnovských úradníkov. Zadržanie ukrajinských 
vojnových zajatcov; nedovolené dispozície 
a pokútny obchod s obilím. Falšovanie tabaku. 
Neoprávnené revízie za vojenskej asistencie. 
Internovanie učiteľov a profesorov; vývozné 
povolenia; vyzvedačstvo.  

1920 260 – 28 376  

599. prez. adm. XIV 
205/  

Organizácia pohraničnej služby a pohraničnej 
finančnej stráže. 

1920 685 – 19 195  

600. prez. adm. XIV 
207/a 

Protižidovské nepokoje; maďarská agitácia na 
Slovensku. Zprávy o schôdzkach ľudovej strany, 
vylepovanie poburujúcich plagátov, agitácia r.k. 
kňazov pre ľudovú stranu. Osobné poburovanie 
proti republike. Agitácia medzi obyvateľstvom 
Slovenska za vstup do boľševickej armády. 
Protivládna agitácia ľudovej strany. 
Demonštrácie proti drahote. Nepokoje 
v Rumanovej. Maďarská propaganda, 
komunistická propaganda na Slovensku. Poľské 
násilnosti na Spiši a Orave. Násilnosti 
maďarských pohraničných vojsk na našom 
území. Bojkotovanie Maďarska medzinárodnou 
robotníckou federáciou. Zastavenie dodávania 
maďarského časopisu „Slovenský národ“ 
z Budapešti. Nepokoje medzi robotníctvom. 
Komunistické hnutie v Hlohovskom okrese; 
udania na maďarských boľševických úradníkov. 
Prenasledovanie Slovákov v Maďarsku.  

1920 171 – 23 197 327 

601. prez. adm. XIV 
208/a 

Časopisecké zprávy o pomeroch na Slovensku 1920 662  

602. prez. adm. XIV 
209/ 

Záležitosti mladistvých previnilcov a záležitosti 
polepšovní. 

1920 19 579  

603. prez. adm. XIV 
210/ 

Ľudové zhromaždenia, schôdze príslušníkov 
politických strán; schôdza notárov; schôdza 
veľkostatkárov predvolebné schôdze; rezolúcie 
zo schôdzí štátnych zamestnancov; schôdza za 
potlačenie drahoty. Incidenty pri schôdzach, 
boľševická agitácia na schôdzach. Demonštrácie 

1920 126 – 30 033 328 



 

 

a prejavy násilia na schôdzach. Konferencia 
právnikov; tábor legionárov; sokolské besedy.  

604. prez. adm. XIV 
211/c 

Sťažnosti občanov na slúžnych pre zlé 
zaobchádzanie s občanmi a užívanie maďarčiny. 
Cestovné pasy. Vypovedanie premonštrátskych 
mníchov. Sťažnosť na Židov v Humennom; 
sťažnosti na podnotárov, na rekviráciu dobytka, 
na vysoké ceny mäsa, na četníkov. Spolkové 
a zhromažďovacie právo na Slovensku. 
Sťažnosti na pomery v Žiline. Legionárska 
schôdza v Martine.  

1920 549 – 30 963  

605. prez. adm. XIV 
213/a 

Vývoz potravín do cudziny, neoprávnení vývoz 
potravín. Vývoz kokosu a ďalšie vývozné 
záležitosti.  

1920 5 648 – 27 609 329 

606. perz. adm. XIV 
215/a 

Obchod s dievčatami. Určovanie policajnej 
záverečnej hodiny. 

1920 10 813 – 16 768  

607. prez. adm. XIV 
218/a 

Židovské záležitosti. Vypovedávanie Židov. 1920 29 417  

608. prez. adm. XIV 
219/ 

Väzenské záležitosti. Stravovanie uväznených 
osôb. 

1920 1 392  

609. prez. adm. XIV 
224/a 1 

Zprávy o pomeroch v župách, zápisnice župných 
administratívnych výborov. Zprávy o situácii 
v Maďarsku. Zápisnice o platoch mestských 
zamestnancov. Revízia pomerov v Lučenci, 
zprávy o pomeroch vo Zvolene. Kvalifikácia 
úradníkov. Štrajk železničných zriadencov vo 
Vrútkach. Zrušenie vojenskej diktatúry na 
Slovensku; dôkazy o podvratnej politike ľudovej 
strany. Časopisecké zprávy o pomeroch na 
Slovensku.  

1920 211 – 3 002  

610. prez. adm. XIV 
225/ 

Časopisecké zprávy o chovaní sa vojakov na 
Slovensku, o ich nedostatkoch, priestupkoch, 
výčinoch, neprístojnostiach proti civilnému 
obyvateľstvu.  

1920 308 – 15 250  

611. prez. adm. XV 
229/ 

Základiny a ich správa, riadne štátne dotácie 
pre domohospodárske základiny. 

1920 991 – 7 394  

612. prez. adm. XVI 
233/b 

Intervencia za uväznených Poliakov. 
Dokumenty k I. svetovej vojne. Korešpondencia 
medzi ČSR a Maďarskom o opciách občanov. 
Doručovanie zvolávacích lístkov do cudziny. 
Záležitosti úradu pre zahraničný obchod. 
Intervencie v osobných záležitostiach.  

1920 173 – 30 743  

613. adm. I.  Ustanovenie štátneho znaku ČSR. Zmeny 
priezviska. Pripojenie okolitých obcí 
k Bratislave. vypovedanie cudzincov zo 
Slovenska. Povolenie schôdzky 
sociálnodemokratickej strane. Interpelácia 
poslancov o vysťahovaní sa Slovákov do USA. 

1920 52 – 20 540 330-
336 



 

 

Hlásenia o povodniach na Slovensku. Volebné 
záležitosti, kandidátne listiny, prípravy volieb, 
nariadenie o voličských schôdzach, volebné 
brožúry. 

614. adm. II. Rôzne spolkové záležitosti, stanovy spolkov, 
zmena stanov, zakladanie spolkov. 

1920 2 – 3 911 337-
340 

615. B I. Žiadosti o štátne občianstva, domovské 
príslušnosti, žiadosti o pobyt, opcie cudzincov. 

1920 2 – 20 581 341-
345 

616. ref. práv. Právnické záležitosti; sirotská agenda, trestné 
záležitosti, sporná agenda. Štatút úradníctva 
práv. referátu. Notárske taxy a sadzby. 
Záležitosti štátnych matrikárov. Protesty proti 
súdnym výnosom. Rôzne obežníky, návrhy 
zákonov. Legalizovanie listín Ministerstva 
zahraničia. Adoptívne záležitosti; zmenkové 
žaloby, autorské registre. Záležitosti súdov na 
Slovensku, procesy presahujúce hranice ČSR. 
Reforma manželského práva v ČSR. 
Oznamovanie štrajkov a výluk politickými 
úradmi, organizáciami zamestnancov 
a zamestnávateľov. 

1920 1 – 3 456 346 

617. ref. fin. Povolenia na vývoz peňazí do zahraničia, 
zakladanie nových bánk, kolkovanie starých 
bankoviek. Žiadosti o povolenie živností; úpravy 
úradníckych platov, udeľovanie licencií. Ponosy 
úradníkov na malé platy; záverečné účty 
rôznych podnikov, mimoriadne opatrenia 
v sporiteľniach, účtovné uzávierky, ustanovenie 
dozorných komisárov. Výročné zprávy bánk 
a peňažných ústavov, stanovy finančných 
inštitúcií; žiadosti o zvýšenie finančného 
kapitálu; evidencia celkového zahraničného 
dlhu, povoľovanie obecných dávok. Záležitosti 
kremnickej mincovne. Povolenia na dodatočné 
okolkovanie cenných papierov.  

1920 4 – 4 305 347-
353 

618. ref. prem. 
a pošt. 

Žiadosti okres. úradov o nové trate, záležitosti 
železničného spojenia, navrátenie železničného 
materiálu zo slovenských tratí z Maďarska, 
prevzatie Košicko-bohumínskej dráhy, 
všeobecné zvyšovanie železničných taríf, 
sťažnosti slovenských priemyselníkov na 
železnice. Stabilizovanie cestovných poriadkov 
na Slovensku. Nezákonný postup proti 
železničným zamestnancom v bytovej otázke. 

1920 41 – 2 923 353-
354 

619. voj. ref. Zriadenie centrálneho úradu vojenských 
podnikov, rozličné vojenské záležitosti, najmä 
hospodárskeho rázu. 

1920 382 – 2 296 353 

620. riad. pom. úr. Prevzatie vojenskej knižnice; úradné rozdelenie 1920 10 – 11 197 355 



 

 

agendy. Žiadosti o miesto; rozdelenie práce ku 
kancelárskemu poriadku. Drahotné prídavky 
kancelárskych úradníkov a sluhov. Zoznamy 
úradníkov – legionárov; úradné hodiny v nedeľu 
a vo sviatok. Revízia kancelárskych oddelení; 
podpory uprchlíkom; prekročenie 
systemizovaného stavu. 

621. prez. adm. 
I 1/a1 

Oslava 1. mája 1921. Oslava národných sviatkov 
cudzích štátov. 

1921 3 868 – 18 226 356 

622. prez. adm. 
I 1/a5 

Deputácia spojených robotníckych organizácií 
u Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska 
vo veci úpravy platov. 

1921 10 101  

623. prez. adm. 
I 1/b 

Čestné uznania robotníkom zo Zvolena, 
Trenčína a Pov. Bystrice za dlhotrvajúcu službu. 

1921 10 548 – 20 201  

624. prez. adm. 
I 1/e 

Vymáhanie župného majetku od maďarského 
štátu. 

1921 4 799  

625. prez. adm. I 2/ Vojnové a investičné pôžičky 1921 1 395 – 18 467  
626. prez. adm. 

I 2/a2 
Mierové zmluvy a reparačné nároky. 1921 8 340 – 30 444  

627. prez. adm. 
I 2/c4 

Hospodárske záležitosti miest. Penzijný fond 
župných zamestnancov; štátne podpory na 
Masarykov fond, na administratívne výdavky 
miest, na rozvoj miest. Rozpočet a nedostatky 
župnej domohospodárskej základiny. Mestské 
rozpočtové a záverečné účty. Stavba mestských 
budov. Nové položky na rozpočet Min. 
zahraničia; zostavenie rozpočtu mesta 
Bratislavy a Šiah.  

1921 989 – 17 225  

628. prez. adm. 
I 2/d 

Návrhy rozličných zákonov, vydávanie zákonov 
a nariadení v maďarčine.  

1921 554 – 30 109  

629. prez. adm. 
I 2/e 

Návrh na zmenu služobnej pragmatiky štátnych 
zamestnancov. 

1921 2 952 – 31 592  

630. prez. adm. 
I 3/a9 

Záležitosti župných administratívnych výborov. 1921 1 014 – 4 212 357 

631. prez. adm. I 
3/b1 

Zaberanie telocviční pre štátne úrady. 1921 5 414 – 10 386  

632. prez. adm. 
I 3/b2 

Okresné pozemkové komisie; úradné 
a kancelárske paušály. 

1921 1 303 – 14 077  

633. prez. adm. 
I 3/b5 

Organizácie politickej správy na Podkarpatskej 
Rusi. 

1921 1 409 – 25 976  

634. prez. adm. 
I 3/b c 

Likvidácia plebiscitnej komisie. Zriadenie 
expozitúry Ministerstva zdravotníctva pre 
Slovensko. Vymedzenie kompetencie referátu 
soc. starostlivosti. 

1921 1 239 – 32 686  

635. prez. adm. 
I 3/b 10 

Obežníky o odvodoch; ratifikácia mierovej 
zmluvy s Nemeckom. Vojaci 
v poľnohospodárstve. 

1921 1 629 – 9 088  

636. prez. adm. Zasielanie zpráv policajných riaditeľov ČTK. 1921 3 046  



 

 

I 3/d 3 
637. prez. adm. 

I 3/d 6 
Záverečné účty podnikov. 1921 674 – 32 235  

638. prez. adm. 
I 3/f 1 

Menovanie konzulov cudzích štátov v ČSR. 1921 3 944 – 30 655  

639. prez. adm. 
I 3/g 

Maď. úradovanie v štátnych úradoch; záležitosti 
Najvyššieho správneho súdu. 

1921 3 139 – 10 489  

640. prez. adm. I 6/ Nespoľahlivosť župných úradníkov, štatistika 
štátnych zamestnancov, revízia menovania 
štátnych úradníkov a notárov, zvyšovanie mzdy 
úradníkom, hromadné prepúšťanie úradníkov, 
žiadosti maďarských úradníkov o znovu prijatie, 
tehotenstvo a materstvo štátnych úradníčiek, 
sociálne boje štátneho úradníctva, menovanie 
archivárov štátnych úradov.  

1921 841 – 32 157 358 

641. prez. adm. 
I 6/a 

Sťažnosti na úradníkov; sekvestrácia majetku. 
Dedičské pozemno knižné záležitosti; 
mimoriadne výpomoci a podpory jednotlivcom. 

1921 969 -31 590 359 

642. prez. adm. 
I 6/a 1 

Ošacovacia akcia štátnych zamestnancov. 1921 4 360 

643. prez. adm. 
I 6/a 3 

Honoráre za vedecké diela; príspevky na 
liečenie; penzionovanie 

1921 2 610 – 2 871  

644. prez. adm. 
I 6/a 5 

Žiadosti Čechov o prijatie do politickej správy 
na Slovensku. 

1921 2 872 – 30 657  

645. prez. adm. 
I 6/a 6 

Záležitosti úradných sluhov. 1921 1 305 – 7 802  

646. prez. adm. 
I 6/a 7 

Žiadosti o prijatie do notárskej služby. Žiadosti 
notárov o vymenovanie /definitívne/. Penzijný 
fond notárov. 

1921 978 – 30 723 361 

647. prez. adm. 
I 6/a 8 

Prijatie občanov do štátnej služby; penzie; 
sťažnosti na referentov a slúžnych; výpomoci. 

1921 1 025 – 30 758  

648. prez. adm. 
I 6/a 9 

Žiadosti o prijatie do politickej správy na 
Slovensku. 

1921 3 048  

649. prez. adm. 
I 6/a 10 

Výpomoci; preloženie úradníkov; žiadosti 
o miesto; účtovníci. 

1921 2 874 – 12 236  

650. prez. adm. 
I 6/a 13 

Menovanie členov štát. štatistickej rady. 
Zoznam personálu Vyživovacej komisie. Zpráva 
Medzinárodnej dunajskej komisie v Bratislave. 

1921 1 294 – 19 997  

651. prez. adm. 
I 6/a 15 

Sťažnosti týkajúce sa vojnových podpôr, 
činnosti notárov, správania sa čs. úradníkov; 
daňové záležitosti. 

1921 3 187 – 20 982   

652. prez. adm. 
I 6/a 16 

Dovolenky úradníkov na návštevu rodiny. 1921 3 587  

653. prez. adm. 
I 6/a 17 

Náhle výpomoci pre verejných zamestnancov. 1921 2 911  

654. prez. adm. 
I 6/a 19 

Disciplinárne vyšetrovanie richtára. Odmena 
pre úradníkov. 

1921 10 556 – 30 361  

655. prez. adm. Inventár plebiscitnej komisie v Tvrdošíne. 1921 31 657  



 

 

I 6/a 21 
656. prez. adm. 

I 6/a 25 
Náhla výpomoc mestským zamestnancom. 
Úprava cestovných účtov. Vojnová podpora 
mest. penzistom. Odevný paušál pre mestských 
sluhov. Rodinné prídavky pre mestských 
zamestnancov. Zastavenie platov notárov. 
Drahotné prídavky. Zvýšenie a úprava platov. 
Remunerácie. Požiadavky proti maďarskému 
štátu. Odmena zamestnancom za nočnú službu.  

1921 1 026 – 32 856 362 

657. prez. adm. 
I 6/b 1 

Zvýšenie penzie, úprava požitkov penzistom, 
penzijné fondy. Vojnové podpory mestským 
penzistom. Penzijná štatistika. 

1921 1 191 – 30 496  

658. prez. adm. I/7 Záležitosti legionárov: Umiestňovanie 
legionárov v štátnej službe, zakladanie 
legionárskych priemyselných a peňažných 
podnikov, nezamestnanosť legionárov. 

1921 2 559 – 16 893 363 

659. prez. adm. I/8 Záležitosti invalidov: Zaopatrovacie požitky 
invalidov, prepúšťanie invalidov zo štátnych 
služieb. 

1921 13 288 – 21 386  

660. prez. adm. 
I/8b 

Prehliadka kaštieľa v Cíferi za účelom 
poštátnenia. Revízia župných učtární.  

1921 13 480 – 31 393  

661. prez. adm. II 9 Výkaz o sčítaní ľudu v Banskej Bystrici. 1921 9 195 364 
662. prez. adm. II 

9/c 
Poslovenčenie verejných nápisov na 
obchodoch. 

1921 13 350  

663. prez. adm. II 
13/d 9 

Zoznamy úradníkov a technikov v štátnych 
službách. 

1921 26 740  

664. prez. adm. II 
13/d 10 

Pripojenie obce Hladovka na Orave 
k Československej republike. 

1921 1 647  

665. prez. adm. IV 
28 

Vojenské záležitosti: Príspevky vojnovým 
poškodencom a legionárom. 

1921 14 032 – 30 727  

666. prez. adm. VI 
55 

Nábor na odoberanie časopisov na školách. 1921 30 368  

667. prez. adm. VI 
66 

Záležitosti škôl, učiteľov a notár. náukobehov. 1921 9 065  

668. prez. adm. VI 
79 

Pamätný spis nemeckých strán o notároch. 1921 29 115  

669. prez. adm. VII 
84 

Menovanie predsedu lekárskej komisie 
v Košiciach. 

1921 32 749  

670. prez. adm. VII 
86 

Príspevky na kúpeľnú liečbu pre štát. úradníkov. 1921 6 551  

671. prez. adm. VII 
87 

Reštrikcia zamestnancov v štátnom obilnom 
ústave v Bratislave. 

1921 8 932  

672. prez. adm. VII 
93 

Zásobovanie obyvateľstva obilím, výkup obilia. 1921 44  

673. prez. adm. VIII 
101/ 

Veterinárne a dobytkárske záležitosti, zákaz 
vývozu ošípaných. 

1921 1 017  

674. prez. adm. IX 
112/ 

Záležitosti poľnohospodárskych robotníkov; 
štátne dane; zriadenie Slovenskej 

1921 1 127 – 21 663  



 

 

poľnohospodárskej rady. 
675. prez. adm. IX 

116/ 
Pomocná akcia hladujúcemu Rusku; zpráva 
o krompašských udalostiach. Poštátnenie 
hradov a zámkov na Slovensku. 

1921 935 – 23 386  

676. prez. adm. IX 
132/ 

Vyberanie štátnych daní. 1921 17 698  

677. prez. adm. X 
141/ 

Výstavba ciest na Slovensku. 1921 3 197  

678. prez. adm. X 
142/ 

Záležitosti železničnej a cestnej dopravy. 1921 2 859  

679. prez. adm. X 
143/ 

Výstavba štátnej hvezdárne v Hurbanove /Stará 
Ďala/. 

1921 7 866 – 26 230  

680. prez. adm. XI 
160/ 

Stanovy spolkov: „Notársky sväz“, „Sväz 
verejných úradníkov a zamestnancov“. 

1921 2 251 – 24 957  

681. prez. adm. XII 
168/ 

Zastavovanie práce v továrňach. 1921 22 106 – 25 145  

682. prez. adm. XII 
171/ 

Sezónne najímanie cudzieho robotníctva.  1921 14 905  

683. prez. adm. XII 
172/ 

Štrajkové hnutie robotníkov; nedodržiavanie 
úradných hodín. 

1921 1 015 – 12 702  

684. prez. adm. XIII 
188/ 

Záležitosti nemocenského poistenia. 1921 1 448  

685. prez. adm. XIV 
198/ 

Zprávy z rozličných časopisov o pomeroch na 
Slovensku /Bohemia, Slov. Východ, Robotnícke 
noviny, Slovenský denník, Slovák, Pravda 
chudoby, Slovenská Pravda, Žiar z Východu, 
Tatry, Noviny zpod Bradla, Trenč. noviny, 
Národní stráž, Gazdovské noviny, Rovnosť ľudu, 
Národná jednota, Národní listy, Hont. Slovák, 
Magyr Ujság, Slov. ľudové noviny, Grenzbote, 
Hlas ľudu, Volksrecht, Zemerobotník/.  

1921 8 398 – 34 903 365 

686. prez. adm. XIV 
200/ 

Zoznam propagačných publikácií. 1921 16 208 – 21 420  

687. prez. adm. XIV 
203/b 

Četnícke stanice – rôzne záležitosti. 1921 1 832  

688. prez. adm. XIV 
204/k 

Pokuty a žaloby proti obciam a vojsku. 1921 1 008 – 11 508  

689. prez. adm. XIV 
207/ 

Bezpečnostné pomery a činnosť čs. úradov na 
Slovensku. 

1921 10 818  

690. prez. adm. XIV 
209/ 

Pomery na politických úradoch, nepokoje 
v obciach. 

1921 15 002 – 20 395  

691. prez. adm. XIV 
210/ 

Schôdzky politických strán; porady županov; 
nepokoje. 

1921 339 – 12 549  

692. prez. adm. XIV 
211ú 

Sťažnosti na slúžnovské úrady, notárov, daňové 
predpisy, krasť. soc. stranu, županov.  

1921 2 070 – 34 094  

693. prez. adm. XIV 
215/a 

Zamedzenie obchodu s dievčatami. 1921 3 149  

694. prez. adm. XIV Výkaz postrkových trov.  1921 35 – 1 264  



 

 

218/ 
695. prez. adm. XIV 

233/ 
Interpelácie poslancov Národného 
zhromaždenia o štátnych občianstvach, 
okresných notároch, maďarskej otázke, 
starostlivosti o vdovy a siroty, nezamestnanosti, 
autonómií Slovenska, jednaní úradníkov, 
rusínskej otázke. 

1921 2 210 – 32 875  

696. prez. adm.  Nariadenia voj. referátu Ministra s plnou 
mocou pre správu Slovenska. Nariadenie 
o županoch. Nariadenie o zabezpečení 
poľnohospodárskej výroby.  

1921 b.č. 366 

697. prez. adm. Disciplinárky zamestnancov verejnej správy. 1921 56 - 82 367 
698. A I. Žiadosti občanov o vojnové podpory a rodinné 

prídavky. Osnova zákona o obecných 
knižniciach. Požitky štátnych zamestnancov. 
Výpomoc neštátnym učiteľom. 

1921 21 – 20 063 368-
376 

699. A II. Založenie Slovenskej podnikateľskej spoločnosti 
na Myjave. Interpelácia poslanca Merty 
o pomeroch v Zemskom obilnom ústave 
v Bratislave. Zásobovacia situácia na Slovensku. 
Zaberanie obilia pre štát. povolenie divadelnej 
sezóny Českej divadelnej spoločnosti 
v Bratislave a v Piešťanoch. Pomery v Zemskom 
úrade pre poisťovanie robotníkov. 

1921 1 – 3 980 377-
379 

700. A III. Príprava na sčítanie ľudu – agitácie medzi 
občanmi, výsledky sčítania ľudu. 
Vysťahovalecké záležitosti. Promaďarská 
agitácia pri voľbách. 

1921 25 – 17 714 380-
385 

701. A IV. Zbierka na vojnové hroby. Príprava na odvod 
brancov. Prepustenie z činnej vojenskej služby. 
Demobilizácia dôstojníkov a vojakov. 

1921 3 – 5 561 386-
391 

702. A V. Schvaľovanie stanov rozličných spolkov. 
Vypovedanie občanov. Protištátne akcie 
občanov. Vypovedanie poľských uprchlíkov zo 
Slovenska. 

1921 4 – 27 009 392-
401 

703.  Rôzne obežníky – nariadenia – normálie. 1921 b.č. 402 
704. Vysťahovalecké dotazníky. 1921 b.č. 403-

409 
705. B I. Domovské príslušnosti, štátne občianstvo. 1921 13 – 20 232 410-

435 
706. B III. Zamatrikovanie smrtného pádu. Zmeny mien. 

Pozostalostné záležitosti. Cestovné pasy. 
1921 13 – 17 064 435-

442 
707. B V. Povoľovanie pobytu cudzincom. Precestovacie 

povolenia. Vypovedanie cudzincov. 
1921 2 – 26 926 443-

460 
708. fin. ref. Žiadosti o licenciu trafík. Pôžičky. Výmena 

peňazí. Záverečné účty peňažných ústavov. 
Kolkovanie peňazí. 

1921 2 – 2 447 461-
465 

709. prez. adm. Dotácia Užhorodskej župy. Návrhy na rozpočet 1921 4050 – 10 513 466 



 

 

I 2/c 4 Policajného riaditeľstva v Bratislave. 
710. prez. adm. 

I 2/d 
Publikovanie rakúskych zákonov vo vestníku 
unifikačného ministerstva. 

1921 1 911 – 3 133  

711. prez. adm. 
I 3/b 5 

Vyhotovenie legitimácií policajným kapitánom 
v Ružomberku na prechod hraníc do Poľska. 

1921 9 804  

712. prez. adm. 
I 3/b 6 

Premena učtární pri ústredných úradoch na 
účtovné odbory. Poukazovacie právo a účtovná 
služba Hospodárskeho úradu v Bratislave.  

1921 5 720 – 7 352  

713. prez. adm. 
I 3/g 

Jazykové záležitosti úradníkov štátnej správy. 1921 829 – 9 504  

714. prez. adm. I 6/ Preloženie okresných účtovníkov. Pridelenie 
kancelárskych síl na okresné úrady. 

1921 1 268 – 8 304  

715. prez. adm. 
I 6/a 

Žiadosti o miesta v slúžnovských úradoch. 1921 1 195 – 7 240  

716. prez. adm. 
I 6/a 2 

Úlohy politických úradov pri povolení zábav. 1921 83  

717. prez. adm. 
I 6/a 5 

Žiadosti občanov o miesto u Ministra s plnou 
mocou pre správu Slovenska. 

1921 2 587 – 4 091  

718. prez. adm. 
I 6/a 7 

Žiadosti štátnych zamestnancov o zvýšenie 
penzie. Reaktivovanie bývalých notárov. 

1921 182 – 10 572  

719. prez. adm. 
I 6/a8 

Prevzatie bývalých rakúskych úradníkov do 
služieb Československej republiky. 

1921 4 119 – 10 011  

720. prez. adm. 
I 6/a 9 

Žiadosti o miesta u československej stráže 
bezpečnosti. 

1921 4 256 – 11 486  

721. prez. adm. 
I 6/a 13 

Zriadenie úspornej parlamentnej komisie. 
Úprava služobných pomerov úradných 
zverolekárov. Činnosť československej 
delimitačnej komisie. Činnosť skúšobnej 
komisie pri zemských politických správach. 

1921 277 – 10 471  

722. prez. adm. 
I 6/a 15 

Hlásenie i neporiadkoch na Slúžnovskom úrade 
v Sečovciach. 

1921 5 282 – 9 100  

723. prez. adm. 
I 6/a 16 

Evidencia letných dovoleniek štátnych 
zamestnancov. 

1921 6 688  

724. prez. adm. 
I 6/a 21 

Zoznam zamestnancov župných úradov. 1921 1 599  

725. prez. adm. 
I 6/a 25 

Úpravy platov prevzatých notárov. Štatistika 
platových pomerov štátnych zamestnancov. 
Zostavenie účtovných uzávierok  pre 
Podkarpatskú Rus. odmeny za mimoriadne 
služby policajných úradníkov. Poukaz platov 
dočasným strážnikom. 

1921 677 – 11 069 467 

726. prez. adm. I 7/ Súťaž na zadávacie práce z voľnej ruky. 1921 8 211 – 9 022  
727. prez. adm. 

I 10/ 
Povolenie pobytu pre študujúcich 
z cudzozemska v Československej republike. 

1921 10 931  

728. prez. adm. I Rôzne záležitosti štátnych úradníkov. Sťažnosť 
časopisu „Deutsche Zeitung“ na úradníkov 
slúžnovských úradov; článok „Volksstimme“ 
o vystupovaní zo štátnych služieb; 

1921 12 223 – 40 624  



 

 

neprístojnosti hl. slúžneho v Novom Meste 
n/Váhom; prekladanie štátnych zamestnancov; 
žiadosti o drahotné prídavky; revízie notárskych 
úradov; disciplinárky; podpora Klubu 
Východoslovákov; interpelácia posl. Hartla za 
nevyplatenie požitkov, sťažnosť posl. Taustika 
na strážnikov; zpráva bratislavských novín 
o slovenčine štátnych úradníkov. 

729. prez. adm. IV 
28/ 

Prepočítanie služobnej doby štátnym 
zamestnancom. Repatriácia vojnových 
utečencov na území Československej republiky. 
Zrušenie vojenskej diktatúry na Slovensku. 

1922 1 209 – 7 483  

730. prez. adm. VI 
55/ 

Zriadenie jazykových kurzov pre štátnych 
zamestnancov v Martine. 

1922 1 946  

731. prez. adm. IX 
132/ 

Žiadosti notárov o pomocníka k daňovým 
prácam. 

1922 546  

732. prez. adm. X 
142/ 

Žiadosti občanov o zastavovanie rýchlikov 
v stanici Hrádok na Slovensku. 

1922 6 761  

733. prez. adm. XI 
160/ 

Umiestnenie Ústredného sväzu úradníkov 
a zriadencov veľkostatkárov. Szajd 
medzinárodnej spoločnosti pre sväz národov. 

1922 308 – 10 157  

734. prez. adm. XII 
179/ 

Memorandum Ústredného výboru Ruskej 
národnej strany o hospodárskej situácii na 
východnom Slovensku. 

1922 5 650  

735. prez. adm. XIII 
188/ 

Nemocenské a penzijné poistenie zmluvných 
úradníkov a kancelárskych pomocníkov. 

1922 2 034  

736. prez. adm. XIII 
195/ 

Porada o podporách v nezamestnanosti. 1922 2 211 – 4 305  

737. prez. adm. XIV 
198/ 

Zpráva o rôznych časopisoch. 1922 153 – 11 153  

738. prez. adm. XIV 
207/ 

Všeobecné pátranie po podozrivých osobách. 1922 2 098 468 

739. prez. adm. XIV 
210/ 

Porady finančných riaditeľov. 1922 6 241  

740. prez. adm. XIV 
211/ 

Ponosy na hlavného slúžneho a na civilné stráže 
bezpečnosti. 

1922 3 081 – 10 459  

741. prez. adm. XV 
204/g 

Pomery v pasovom oddelení policajného 
riaditeľstva v Bratislave. 

1922 4 193 – 7 784  

742. prez. adm. XVI 
233/ 

Ponosa na levočského župana. Interpelácia 
poslanca Nagya o zriadení paritných komisií. 

1922 6 452 – 10 177  

743. prez. adm. XVI 
238/ 

Interpelácia poslancov o povolení vianočných 
remunerácií pre štátnych zamestnancov. 

1922 6 107  

744. konv. Výkazy zamestnancov slúžnovských a župných 
úradov na Slovensku. 

1922 b.č. 469-
472 

745. konv. Oslavy 1.mája 1922 b.č. 473 
746. A. I. Obnovovanie obecných a mestských 

zastupiteľstiev. Sťažnosti na notárov. Žiadosť 
soc.demokracie o zmenu v mestskov výbore 

1922 21 – 29 228 474-
478 



 

 

v Kremnici. Platy mestských zamestnancov. 
Kúpnopredajné zmluvy. Záverečné účty 
župných základín. 

747. A. II. Investičné pôžičky v doprave. Uvoľnenie 
zhabaného obilia občanom. Povolenia županov 
na obchod s potravinami. Oslobodzovanie od 
vojenskej povinnosti. Prepúšťanie 
zamestnancov Košicko-bohumínskej dráhy. 

1922 2 – 5 039 479-
481 

748. A III. Hlásenie županov o nábore slovenských 
robotníkov do francúzskych baní. Porada 
o nezamestnanosti v Bratislave. 
vysťahovalectvo do Argentíny. Hlásenie 
o obmedzení výroby v baniach a továrňach na 
Slovensku. Výkazy a hlásenia 
o nezamestnanosti v jednotlivých župách 
a mestách.  

1922 3 – 19 855 482-
487 

749. A IV. Záležitosti vojenských odvodov. Náhrady 
vojnových škôd. Zoznamy brancov, ktorí sa 
nedostavili k odvodu.  

1922 11 139 – 12 970 488 

750. A V. Nábor slovenských robotníkov na práce do 
Francúzska. Spolkové záležitosti. Interpelácie 
poslancov. Záležitosti polície a pohraničnej 
stráže. Zhabanie plagátu komunistickej strany. 
Rôzne záležitosti malého pohraničného styku 
a vojnových utečencov.  

1922 6 – 24 194 489-
502 

751. A V. Rôzne návrhy nariadení a obežníkov V. odd. 
Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. 

1922 b.č. 503-
504 

752. A V. Hlásenie slúžnych a županov o vyložení stálych 
voličských zoznamov o ich obvodoch. 

1922 15 000 505-
506 

753. A V. Vysťahovalecké dotazníky. Štatistické zprávy 
o vysťahovalectve. 

1922 bez čis. 507-
513 

754. B I. Štátne občianstvo a domovská príslušnosť. 1922 14 – 29 369 514-
562 

755. B III. Zmeny mena a priezviska, matričné záležitosti. 1922 2 008 – 19 739 563-
568 

756. B IV. Rôzne vojenské záležitosti, ubytovanie vojska, 
povolávacie lístky, vojenská evidencia. 

1922 19 – 19 748 569-
572 

757. B V. Žiadosti cudzincov o predĺženie pobytu, žiadosti 
o pobyt, vypovedanie cudzincov z územia ČSR. 

1922 1 – 17 749 573-
596 

758. fin. Mimoriadne opatrenia v bankách na Slovensku. 
Výročná zpráva Ústredného družstva 
v Bratislave. udeľovanie výčapníckych licencií. 
Vládne nariadenia o dávkach z majetku. 

1922 5 - 171 596 

759. prez. adm. I. Smernice pre prijímanie nových pracovníkov do 
štátnych služieb. Vykonávanie jazykového 
zákona v ČSR. Sťažnosť na slúžnovské úrady pre 
maďarské úradovanie, na nitrianskeho župana, 
na maďarského pravotára, na poľskú 

1923 358 – 44 116 597-
600 



 

 

pohraničnú stráž. Evidencia technického 
personálu župných a okresných úradov. 
Prideľovanie konceptných síl okresným 
úradom. Revízia župných úradovní. Návrh na 
obsadenie miesta archivára v Bratislavskej 
župe. Organizácia okresných náčelníkov na 
Slovensku. Ustanovenie kontrolórov notárskym 
úradom. Náhrada volebných výloh v r. 1923. 
Memorandum občanov Šariša za ponechanie 
vyšších úradov a škôl v Prešove. Úprava pre 
uvítanie maršála Focha v Bratislave. 

760. prez. adm. II. Žiadosti o miesta k Čs. stráži bezpečnosti, do 
policajnej služby u Ministra s plnou mocou pre 
správu Slovenska. 

1923 55 – 44 554 601-
602 

761. prez. adm. IV. Poskytovanie záloh na vojenské zaopatrovacie 
príspevky. Oslobodzovanie záložníkov od 
cvičenia v zbrani na rok 1923. Záležitosti 
vojenských gážistov. 

1923 369 – 42 440 603 

762. prez. adm. VI. Kultúrne a školské záležitosti. Dosadenie 
grécko-katolíckeho biskupa v Prešove. 

1923 6 253 – 19 999  

763. prez. adm. VII. Lekárske a zdravotnícke záležitosti. 
Veterinárske skúšky. 

1923 10 052 – 33 677  

764. prez. adm. IX. Organizácia lesníckej služby na Slovensku. 
Sociálne boje poľnohospodárskych robotníkov.  

1923 21 665 – 35 372  

765. prez. adm. X. Technické záležitosti. Výstavba obytných 
domov. 

1923 4 036 – 38 012  

766. prez. adm. XI. Rezolúcia českého úradníctva v Lučenci proti 
maďarizácii. Záležitosti spolkov a peňažných 
ústavov. 

1923 117 – 43 525  

767. prez. adm. XII. Defraudácie podpôr v nezamestnanosti. Rôzne 
pokyny pre obchodné a priemyselné komory. 

1923 2 364 – 38 567  

768. prez. adm. 
XIV. 

Rôzne záležitosti zamestnancov Policajného 
riaditeľstva v Košiciach. Úprava pre Stráž 
bezpečnosti v otázke zakročenia proti 
dôstojníkom čs. armády. Skúšky úradníkov 
Stráže bezpečnosti u policajného riaditeľstva. 
Rozdelenie agendy Policajného riaditeľstva 
v Košiciach. Ukončenie hodnostnej školy pre 
strážnikov v Trnave. Ústredná inštrukcia pre 
policajné komisárstva. Hlásenie polície 
o schôdzi komunistickej strany, na ktorej rečnil 
posl. H. Taustig. Články z novín a časopisov. 

1923 39 – 44 924 604-
607 

769. prez. adm. A I. Volebné záležitosti. Penzijné veci. Platy 
štátnych zamestnancov. Rozpočty župných 
základín. 

1923 2 – 20 628 608-
610 

770. prez. adm. A I. Výkazy o stave nezamestnanosti na Slovensku. 1923 16 373 611-
612 

771. A I. Medzinárodné zmluvy. Vyjednávanie 1923 460 613 



 

 

s Maďarskom, Poľskom, Rumunskom. 
772. konv. Starostlivosť o vojnových utečencov. 1923 4 551 614 
773. A II. Obecné rozpočty. Záverečné účty župných 

základín poľnohospodárskeho rázu. Divadelné 
záležitosti. Podomový obchod. Zmeny 
v obvodoch obcí na Slovensku. 

1923 3 – 8 469 615-
625 

774. A III. Rôzne výkazy o nákazlivých zvieracích 
chorobách. Matričné záležitosti. Interpelácie 
poslanca Körmendyho proti odstráneniu 
maďarských nápisov v Dobšinskej jaskyni. 
Demonštrácia nezamestnaných v Bratislave. 
nezamestnanosť v župe Novohradskej. 
Prepúšťanie robotníctva v Hronci 
a Podbrezovej. Novinárske zprávy o bytovej 
úžere v Bratislave.  

1923 14 – 14 886 626-
629 

775. A IV.  Odvody na Slovensku. Výstavba kasární na 
Slovensku. Dodávky dreva pre armádu. Rôzne 
vojenské záležitosti.  

1923 2 055 – 17 668 630-
634 

776. AV. Zbierky na podporu detí nezamestnaných. 
Schvaľovanie stanov rôznych spolkov. 

1923 5 – 16 337 635-
641 

777. konv. Malý pohraničný styk. Vydávanie priepustiek 
pre pohraničný styk. 

1923 2 195 – 15 120 642 

778. stav. Rôzne záležitosti oddelenia pre stavebný ruch. 
Povolenia na stavbu rodinných domkov. 

1923 699 - 823 643 

779. konv. Rôzne sirotské záležitosti. 1923 5 202 644 
780. konv.  Rôzne volebné záležitosti. Voľby župných 

zástupcov. Výnosy min. vnútra k voľbám do 
župných zastupiteľstiev. Voľby do obecného 
zastupiteľstva. 

1923 14 308 645-
648 

781.  Presun kompetencie zo župných úradov na 
okresné. Prevzatie penzie župných 
zamestnancov. Požitky župných a notárskych 
penzistov. Prevzatie úradníkov a inventára 
zrušených žúp. Rôzne hospodárske záležitosti 
žúp. 

1923 b.č. 649-
653 

782. A V. Nariadenia a obežníky Ministra s plnou mocou 
pre správu Slovenska. 

1923 b.č. 654-
656 

783. Vysťahovalecké dotazníky. 1923 b.č. 657-
658 

784. I. B. Domovské príslušnosti, štátne občianstva. 1923 2- 20 989 659-
675 

785. III. B. Matrikárske záležitosti. Žiadosti o povolenie 
zmeny priezviska. 

1923 4 – 14 908 676-
681 

786. B V. pas. Pasové záležitosti občanov. Predĺženie, 
vydávanie pasov. 

1923 1 – 6 637 682-
697 

787. B V. Žiadosti o povolenie pobytu cudzincov na území 
ČSR. 

1923 12 – 16 341 698-
714 

788. prez. adm. I. Nesprávne označovanie republiky ČSR 1924 234 – 2 000 715 



 

 

v Maďarsku. Rôzne vládne, zákonodarné 
a zahranično-politické záležitosti. 

 Návrh na definitívne menovanie okresných 
náčelníkov na Slovensku. Rôzne správy 
o činnosti v nových župách a okresoch. 

 2 100 – 8 400 716 

 Účtovné záležitosti a paušály. Finančné 
záležitosti. 

 8 500 – 24 000 717 

 Žiadosti o miesto. Záležitosti notárov a štátnych 
zamestnancov. 

 25 000 – 40 836 718 

789. II. Jazykové skúšky zamestnancov politickej správy 
na Slovensku. Hlásenie o jazykových pomeroch 
úradníctva okrasných úradov na Slovensku. 

1924 4 148 719 

790. IV. Kurzy záložných dôstojníkov a rôzne záležitosti 
vojenského charakteru. 

1924 29 793  

791. VI. Vykonávanie zákona o organizácii ľudových 
kurzov občianskej výchovy na Slovensku. 
Záležitosti cirkevné a osvetové. 

1924 338 – 6 616  

792. VII. Úprava zľavy v štátnych kúpeľoch. Založenie 
československej eubiotickej spoločnosti 
v Bratislave.  

1924 5 864 – 34 693  

793. VIII. Kompetencia štátnych výskumných ústavov pri 
kontrole poľnohospodárskych plodín. 

1924 1 443  

794. prez. adm. X. Priepustky proti ústavnému zákonu. Záležitosti 
pošty a dopravy. 

1924 2 816 – 29 037  

795. XI. Spolkové záležitosti. Žiadosť „Družiny“ – spolku 
slepých vojakov z prvej svetovej vojny – 
o povolenie obchodovania. 

1924 1 372 – 26 358  

796. XII. Hlásenie o štrajku v továrni na súkno 
v Opatovej. 

1924 2 519 – 12 788  

797. XIII. Bytové záležitosti štátnych zamestnancov. 
Sociálne záležitosti úradníkov. 

1924 103 – 22 612  

798. XIV. Hlásenia o článkoch z rôznych novín 
a časopisov. Objednávky rôznych kníh, 
časopisov a publikácií. Osobné veci policajných 
strážnikov. Disciplinárny postup proti členom 
stráže bezpečnosti. Usporiadanie náukobehu 
pre dočasných strážnikov. Rôzna agenda 
pohraničnej polície. Žiadosti o zbrojné pasy. 
Vydávanie sprievodných listov pre zbrane 
a strelivo. Hlásenia o výtržnostiach rodobrancov 
v Holíči, o protištátnej činnosti mestského 
pokladníka v Spišských Vlachoch, 
o zhromaždení komunistickej strany 
v Malackách a v Kremnici. Rôzne sťažnosti 
občanov na okresné úrady a políciu. Zákaz 
zriaďovať hazardné hry na území ČSR a hrať ich. 

1924 150 – 40 957 720-
722 

799. prez. adm. 
XVI. 

Interpelácia poslancov Leleyho o notárskych 
platoch, Tománka o zrušení okresu Spišská 

1924 10 826 – 15 932 722 



 

 

Stará Ves, Körmendyho o službe štátnych 
úradníkov. 

800. I A. Výkup pozemkov pre štátne účely. Vyúčtovanie 
nákladov pre správu plebiscitného územia. 
Poplatky pri malom pohraničnom styku. 
Drahotné prídavky pre deti štátnych 
zamestnancov. Cesty štátnych zamestnancov 
do cudziny. Organizácia vykonávania spisovej 
rozluky s Rumunskom. 

1924 2 154 – 3 315 723 

801. I A. konv. Župné zriadenie na Slovensku. 1924 14 675 724 
802. I A. konv. Štátne občianstva vlastníkov zabratého 

pozemkového majetku. 
1924 696 725-

726 
803. konv. Súpis Cigánov na Slovensku. 1924 5 493 727 
804. II A. Zlučovanie obcí. Záverečné účty sirotských 

pokladníc. Vymáhanie úrazových poisťovacích 
príspevkov. Zamestnávanie nezamestnaných 
v Komárne pri vodných stavbách. Výstavba 
vojenských kasární. Zriaďovanie finančných 
komisií pri župných zastupiteľstvách 
a okresných výboroch. Oznámenia na 
neprístojné chovanie notárov a starostov. 
Rozpočty miest a obcí. Žiadosti miest 
o poskytnutie subvencií.  

1924 206 – 74 871 728-
737 

805. A II. konv. Kolaudačné plány elektrického vedenia 
Kremnica – Banská Štiavnica – Zvolen. 

1924 617 738-
739 

806. A II. Žiadosti miest o poskytnutie podpory. 1924 51 458 – 72 508 740 
807. A III. Spor medzi robotníkmi a Harmaneckou 

papierňou. Povoľovanie konania prednášok. 
Zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov na 
Slovensku. Spor robotníkov s vedením sklárne 
v Utekáči. Zastavenie prác v krompašských 
železiarňach. 

1924 177 – 65 818 741-
742 

808. konv. Hlásenia o tanečných zábavách na Slovensku. 1924 28 580 743 
809. IV. A. Prihlášky vojnových škôd. Propagácia 

Dunajského veľtrhu. Starostlivosť o vojnových 
utečencov. Evakuačné záležitosti občanov. 
Hlásenia o požiaroch.  

1924 420 – 75 995 744-
748 

810. V. A Stanovy rozličných spolkov. Vypovedanie 
cudzích štátnych príslušníkov. 

1924 330 – 76 091 749-
753 

811. V. A konv. Hlásenia o nedovolenom ozbrojovaní sa 
obyvateľstva. 

1924 3 067 754 

812. konv. Vysťahovalecké dotazníky. 1924 b.č. 755-
756 

813. konv. Volebné záležitosti – voličské zoznamy. 1924 1 107 – 67 885 757 
814. I B. Žiadosti o štátne občianstva a domovskú 

príslušnosť. 
1924 7 – 76 351 758-

805 
815. III. B Žiadosti o zmenu mena a priezviska. Krstné 

listy. Manželské rozvody. Adoptácie. 
1924 153 – 76 075 806-

816 



 

 

816. V. B pas. Predlžovanie platnosti cestovných pasov 
cudzincom. Rôzne pasové záležitosti. 

1924 1 – 1 855 817-
823 

817. V. B Vypovedanie cudzincov. Hlásenia o pobyte 
cudzincov. 

1924 328 - 74 639 824-
829 

818. VI. B Zisťovanie štátneho občianstva. 1924 6 884 – 67 413 830-
831 

819. Obežníky a nariadenia Ministra s plnou mocou 
pre správu Slovenska. 

1924  832-
833 

820. prez. adm. I. Jazykový zákon. Povolenia pobytu cudzincom. 
Upisovanie štátnej pôžičky. Finančné a daňové 
záležitosti. 

1925 593 – 15 000 834 

 Rôzne záležitosti štátnych zamestnancov. 
Penzijné a notárske záležitosti. 

 16 100 – 38 821 835 

821. II. Úprava o spôsobe písaní cudzích mien. 1925 5 873 – 38 624 836 
822. IV. Legitimácie do budovy Ministerstva národnej 

obrany. Reorganizácia zemského vojenského 
veliteľstva. 

1925 737 – 22 418  

823. VII. Lekárske ošetrovanie vojenských gážistov. 1925 669  
824. prez. adm. IX. Odpredaj nehnuteľností zo zabraného majetku 

štátnych a verejných zamestnancov. 
1925 10 518  

825. X. Komisionálne rokovanie o výstavbe železnice 
Púchov – Lideč. 

1925 99 – 39 916  

826. XI. Oznámenie o sjazde Právnickej jednoty. Rôzne 
spolkové záležitosti. 

1925 5 832 – 25 867  

827. XIII. Prehľad nezamestnanosti za mesiac apríl 1925. 
Výstavba požiarom zničených domkov v Hornej 
Lehote. Ošacovacia akcia. 

1925 163 – 36 717  

828. XIV. Výstrižky a správy z rôznych novín. Sťažnosti na 
políciu. Záležitosti politických strán. Sťažnosť na 
vývoz zbraní cez Modrý Kameň do Maďarska. 
Menovanie strážnikov. Študijné cesty polície. 

1925 126 – 40 600 837-
838 

829. XVI. Dotazy a interpelácie poslancov o záležitostiach 
verejnej správy. 

1925 2 564 – 32 411 838 

830. prez. adm. Disciplinárne záležitosti štátnych 
zamestnancov. 

1925 1 - 160 839-
841 

831. I A. Neprístojnosti finančnej pohraničnej stráže pri 
malom pohraničnom styku. Rôzne záležitosti 
pohraničného styku. Zostavenie štátneho 
rozpočtu. Záverečné účty spišskej základiny. 
Pridelenie obcí Suchá Hora a Hladovka ČSR.  

1925 87 – 23 884 842 

832. I A. konv. Petícia maďarských poslancov v ČSR 
Spoločnosti národov o jazykovom utláčaní 
Maďarov na Slovensku. 

1925 37 679 843 

833. II. A Rôzne administratívne záležitosti obcí, miest 
a okresov. Zlučovanie obcí. Schvaľovanie 
kúpnopredajných zmlúv. Vyvlastňovanie 
pozemkov. Rozličné finančné záležitosti. 

1925 81 – 57 508 844-
852 

834. II. konv. Vrátenie čs. majetku zavlečeného za vojny do 1925 4 997 853 



 

 

cudziny. 
835. II a. konv. Zápisnice župných výborov. 1925 861 854 

836. III. A Povolenie prednášok pre maďarskú soc. dem. 
stranu. Stravovacia akcia Čs. červeného kríža na 
Slovensku. Zmeny mena a priezviska. 
Manželské rozvody. 

1925 524 – 53 136 855 

837. konv. Repatriácia robotníckych rodín z Diosgyöru. 1925 18 092 856 
838. IV. A Živelné pohromy – požiare a povodne. Rozličné 

vojenské záležitosti. 
1925 118 – 57 149 857-

860 
839. IV. A konv. Výstavba bytov na Slovensku. 1925 2 422 861 

840. V. A Stanovy spolkov. Zoznam priemyselných 
spolkov a korporácií na Slovensku. 

1925 172 – 57 495 862-
868 

841. V. A konv. Zoznamy spolkov na Slovensku. 1925 18 883 – 24 683 869 
842. bez sign. Kinooperatérske skúšky. 1925 203 - 282 870 
843. bez sign. Situačné hlásenia žúp o politickej situácií. 1925 b.č. 871 
844. bez sign. Výkazy o stave nezamestnanosti na Slovensku. 1925 b.č. 872-

874 
845. bez sign. Stále voličské zoznamy a voľby do národného 

zhromaždenia. 
1925 b.č. 875-

885 
846. bez sign. Výnosy a nariadenia Ministra s plnou mocou 

pre správu Slovenska. 
1925 b.č. 886-

887 
847. I. B Udeľovanie štátnych občianstiev. Domovské 

príslušnosti. Prepustenie občanov z čs. štátneho 
zväzku. 

1925 12 – 29 860 888-
933 

848. B III. Matričné záležitosti. Adoptácie. Manželské 
rozluky. Zmeny mien. 

1925 30 104 – 56 673 934-
938 

849. B V. Povolenia pobytu pre cudzincov. Vypovedanie 
cudzincov z ČSR. 

1925 91 – 57 168 939-
945 

850. B V. pas. Pasové záležitosti. 1925 1 019 – 1 350 946-
947 

851. B VI. Zmeny v štátnom občianstve, strata štátneho 
občianstva. 

1925 8 – 57 514 948-
955 

852. prez. adm. I. Vykonávacie funkcie volebných komisárov pri 
voľbách štátnymi zamestnancami. Skúšky 
jazykovej spôsobilosti u štátnych 
zamestnancov.  

1926 636 – 1 500 956 

 Teritoriálne zmeny okresných úradov. Županské 
porady – zprávy. 

 1 501 – 10 000 957 

 Finančné záležitosti štátnych zamestnancov. 
Zostavenie zoznamu porotcov. 

 10 110 – 18 200 958 

 Prijímanie nových pracovníkov do štátnej 
služby. Žiadosti o miesta v štátnej službe. 

 20 000- 43 471 959 

853. II. Štátne občianstva a domovské príslušnosti. 1926 762 – 4 623 960 
854. IV. Prenájom kasární civilným zložkám. 1926 2 688  
855. VI. Poskytnutie úradnej pomoci pri vymáhaní 

židovských cirkevných daní. 
1926 8 937 – 34 424  

856. VII. Substitúcia miest okresných lekárov na 
Slovensku. 

1926 17 100  



 

 

857. IX. Prevzatie nábytku z býv. maďarského 
ministerstva orby v Žiline. 

1926 32 993  

858. X. Porady o verejných stavbách. 1926 18 755 – 42 897  
859. XI. Sokolský zlet v Prahe. Sjazd Slovenskej Ligy 

v Leviciach. 
1926 8 148 – 21 000  

860. XIII. Zmena obvodov úradovne pre poisťovanie 
robotníkov. Ošacovacia akcia. 

1926 297  

861. XIV. Rôzne správy a výstrižky z rôznych novín. 
Záležitosti časopisov. Výzbroj, výstroj a rôzne 
zariadenie pre stráž bezpečnosti. Činnosť stráže 
bezpečnosti. Zmena systemizovaného stavu 
četníctva. Záležitosti polície. Finančné 
hospodárenie policajných úradov. Občianske 
legitimácie. Hlásenia o maďarskej iredente. 
Rôzne sťažnosti občanov. 

1926 1 304 – 26 077 961-
964 

862. konv. Žiadosti štátnych zamestnancov o poskytnutie 
pôžičky a zálohy na plat; odmeny policajným 
úradníkom a iné policajné záležitosti. 

1926 10 679 965-
966 

863. A I. Medzištátne rokovanie s Maďarskom 
o štátnych občianstvach a penziách. Obchodná 
zmluva s Maďarskom. Doplnky k voľbám do 
Národného zhromaždenia. 

1926 876 – 28 132 967 

864. A I. konv. Voľby do obecných zastupiteľstiev. 1926 9 880 968-
970 

865. A I. konv. Výkazy práce a zostatkov administratívneho 
referátu. 

1926 b.č. 971 

866. A II. Odpredaj štátnych pozemkov pre stavbu 
rodinných domkov. Štátne príspevky; úpravy 
penzií; zlúčenie obcí. 

1926 224 – 76 058 972-
979 

867. A II. konv. Podpory a štátne dotácie mestám. 1926 112 980-
981 

868. A III. Súpisy zásob obilia a múky na Slovensku. 
Demonštrácia nezamestnaných v Banskej 
Bystrici. Úprava nočnej práce v pekárňach. 
Záležitosť sociálnych ústavov a domov. Bytové 
záležitosti. 

1926 78 – 31 910 982 

869. A IV. Živelné pohromy – povodne, požiare. Prípravy 
pre vojenské obvody. 

1926 552 – 45 528 983-
985 

870. A V. Spolkové záležitosti. Stanovy, zmeny stanov. 1926 85 – 51 118 986-
994 

871. A V. konv. Obežníky a nariadenie Ministra s plnou mocou 
pre správu Slovenska. 

1926  995 

872. B I. Štátne občianstva, prepustenie z čs. štátneho 
zväzku. Domovské príslušnosti. 

1926 133 – 51 873 996- 
1036 

873. B III. Zmeny mena, adoptácie, krstné a rodné listy - 
úpravy 

1926 70 – 51 740 1037- 
1047 

874. B V. Povoľovanie pobytu cudzincom v ČSR. 
Vypovedanie cudzincov z ČSR. 

1926 1 – 50 260 1048- 
1065 



 

 

875. B V. konv. Poplatky za cestovné pasy. 1926  1066 
876. B VI. Zmeny v čs. štátnom občianstve. 1926 141 – 76 346 1067- 

1075 
877. prez. adm. I. Vyplácanie záloh štát. zamestnancom. 

Zákonodarstvo. Konzulárne záležitosti. Rôzne 
záležitosti žúp, okresov a miest. Organizačné 
veci verejnej správy. 

1927 218 – 11 500 1076 

 Udeľovanie kancelárskych paušálov. Finančné 
záležitosti verejnej správy. Rôzne 
zamestnanecké záležitosti. Žiadosti o miesta 
v štátnej službe. Požitky a naturálne byty. 
Notárske veci.  

 12 000- 23 763 1077 

878. IX. Rôzne poľnohospodárske záležitosti. 1927 10 866 1078 
879. XI.  Spolkové veci. Zoznamy a stanovy spolkov. 1927 5 350  

880. XIII. Sociálna starostlivosť o občanov. 1927 3 200  
881. XIV. Cenzúra časopisov. Trestné záležitosti. Sťažnosti 

občanov na úradovanie a vybavovanie ich 
žiadostí.  

1927 110 – 24 564  

882. XVI. Interpelácia poslancov v záležitostiach verejnej 
správy. 

1927 3 292 – 3 695  

883. Normatívne výnosy. 1927 b.č. 1079 
884. A II. Zlučovanie obcí, rozpočty, záverečné účty 

základín. Odpočivné a zaopatrovacie požitky. 
1927 47 – 4 850 1080 

885. A IV. Podpory rodinám padlých vojakov v I. svetovej 
vojne. 

1927 319 – 4 382 1081 

886. A V. Stanovy spolkov. 1927 10 – 4 555  
887. B I. Udeľovanie čs. štátneho občianstva. 1927 5 – 9 765 1082- 

1087 
888. B III. Zmeny mena, adoptácie. Krstné a rodné listy. 1927 135 – 9 825 1088- 

1089 
889. B V. Povoľovanie pobytu cudzincom 1927 21 – 9 312 1090- 

1091 
890. B VI. Zmeny v čs. štátnom občianstve. 1927 166 – 9 874 1092- 

1093 
891. stav. ruch Záležitosti stavebného ruchu – výstavba 

rodinných domkov. 
1927 Konv. 1094- 

1097 
 


