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U v o d 

Autonomistické snahy na Slovensku dovršuje ústavný zákon 

č. 2 99/1938 Zb. zo dňa 22. novembra 1938 o autonómii Sloven

skej krajiny. Podlá tohto zákona vykonávala vládnu a výkonnú 

moc na území Slovenska od 7* októbra 1938 vo veciach patria

cich do právomoci Slovenskej krajiny slovenská krajinská vláda 

pozostávajúca z 5 členov a tvoriaca súčasť ústrednej vlády. 

ĎalSím uznesením ministerskej rady Slovenskej krajiny č. 12/ 

/1938 Űr. nov. bol počet ministerstiev Slovenskej krajiny roz

šírený na sedem. 

Priebehom času sa tieto ústredné orgány štátnej moci a 

správy reorganizujú. Od januára 1939 vzniká z finančného re

zortu Ministerstva hospodárstva samostatné Ministerstvo finan

cií a po štátoprávnych zmenách podľa vi. nar. č. 4/39 Zb. z. 

z 15.111.1939 dostávajú definitívnu podobu ako centrálne orgá

ny štátnej möci a správy na Slovensku. 

Medzi prvými ministerstvami, ktoré vznikli tesne po vyda

ní zákona č. 2 9S/1938 bolo i Ministerstvo hospodárstva Sloven

skej krajiny, ktorého názov sa po 14. marci 193 9 zúžil na Mi

nisterstvo hospodárstva. Podlá prvého predbežného rozvrhu agen

dy Ministerstva hospodárstva Slovenskej krajiny na základe vý

nosu č. l2/prez.-38 zo dna 11. októbra 1938 sa agenda členila 

na prezídium a štyri číalšie rezorty - rezort poľnohospodársky, 

rezort obchodu, priemyslu a živností, rezort verejných prác a 

rezort financií. Do kompetencie Ministerstva hospodárstva Slo

venskej krajiny patrila celá agenda, ktorá sa týkala Sloven

skej krajiny a pred 6. októbrom prislúchala právomoci pražské

ho Ministerstva zemedelstva, obchodu, verejných prác a finan

cií. Podrobnejšiu náplň práce jednotlivých rezortov, ktoré sa 

členili na odbory a oddelenia, z tohto obdobia neuvádzame,pre

tože v rozdelení agendy Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
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krajiny doälo po krátkom čase k podstatným organizačným zmenám, 
Z obdobia činnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej kraji
ny sa zachovala malá časť spisov, K áalším zmenám dochádza 
21. januára 1939, kedy sa z úradu vyčlenil finančný rezort a 
vzniklo samostatné Ministerstvo financií. 

Obežníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej krajiny 
č, 500/prez, 1939 zo dňa 23, januára 1939 sa štruktúra úradu 
už nečlení na rezorty, ale sa definitívne sústredila do týchto 
odborovi 

Prezídium 

Odbor Io - Priemysel 

Odbor II. - Obchodné politika 

Odbor IIIo - Vnútorný obchod, doprava a cestovný ruch 

Odbor IVo - Živnosti 

Odbor V, - Odborné školstvo, osveta a výskumníctvo 

Odbor VI. - Poľnohospodárska politika a právo 

Odbor VII. - Poľnohospodárska technika 

Odbor VIII. - Poľnohospodárska výroba 

Odbor IX. - Lesníctvo 

Odbor X. - Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a ma
jetkov 

Odbor XI, - Pozemková reforma. 

Táto štruktúra úradu sa v podstate zachovala aj po štáto
právnych zmenách po 14• marci 1939 až do zániku Ministerstva 
hospodárstva r. 1945. Jednotlivé "odbory sa členili na oddele
nia, podobne aj prezídium, ktorého Štruktúra sa doplňovala, 
najmä keä rozširovaním kompetencie prezídia pribúdajú áalšie 
zložky. Tak zákonom č. 113/1940 SI. z. zo dňa 25. apríla 1940 
o židovských podnikoch a Židtích zamestnaných v podnikoch pri
padla Ministerstvu hospodárstva rozsiahla právomoc. Na vybavo
vanie týchto vecí bolo pri prezídiu Ministerstva hospodárstva 
zriadené oddelenie "A" a počas roka bolo zriadené oddelenie 
"N" - zásobovanie obyvateľstva. Pri prezídiu pôsobil aj nemec
ký poradca, z ktorého činnosti vznikla skupina spisov označova
ných P/B. 
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Pre všetky odbory ministerstva okrem prezídia bola zria

dená spoloöné podateľňa• Spravidla mali 2 - 3 odbory spoločnú 

kanceláriu, čo sa prejavuje v nejednotnom signovaní spisového 

materiálu« Tak sa stalo, že v niektorej kancelárii sa na spi

soch vyznačoval iba odbor, v inej sa išlo až na oddelenie pri

čom sa spisy ukladali v registratúre pri zachovávaní numeric-

ko-chronologického poradia iba v rámci odborov» Pri spracovaní 

fondu sme usporiadali materiál nových vecných skupín v tých 

odboroch, ktoré vyznačovali na spisoch aj signatúru oddelenia» 

Po archívnom usporiadaní písomností Ministerstva hospodár

stva sa vytvorila táto štruktúra fondu s funkčnou náplňou jed

notlivých odborov a oddelení: 

Prezídium: Všetky dôležité záležitosti hospodárskeho 

rázu, ktoré si vyhradil minister. 

Prezídium - 0: Rôzne otázky verejnej správy. Oznámenia 

o zastavení činnosti bývalých českosloven

ských úradov. 

Prezídium-P-dôv.: Medzištátne obchodné dohody, zamestnanecké 

záležitosti a ostatné ekonomické otázky dô

ležité pre obranu štátu. 

Prezídium - P: Všeobecné politické záležitosti, dozor nad 

výkonom služby na ministerstve, úradné ces

ty zamestnancov, oficiálne návštevy,inter

pelácie poslanoov a rezolúcie. 

Prezídium - P/B: Agenda súvisiaca s činnosťou nemeckých po
radcov (beraterov) pri Ministerstve hospo
dárstva. 

Prezídium-P/disc.: Disciplinárne záležitosti zamestnancov Mi
nisterstva hospodárstva. 

Prezídium - L: Legislatívny styk s ostatnými ministerstva

mi, osnovy zákonov a nariadení a ostatné 

právne záležitosti. 

Prezídium - R: Osobné a vojenské záležitosti, rozpočty, 

spolupráca pri organizácii štátnej správy. 
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Prezídium - T: Jazykové, tlačové a zpravodajské záležitos-
tio 

Prezídium - N: Všeobecné záležitosti priemyslu, zásobova
nie obyvateľstva potravinami, uhlím a vše-
obecné zásobovacie vecio 

Prezídium - A: Zprávy pre tlač v súvislosti s arizáciou, 

arizačné návrhy a evidencia o arizácii. 

Osobný tajomník: Korešpondencia politického a hospodárskeho 
charakteru. 

Odbor Io - dôv0: Zprávy vládnych dôverníkov o situácii 

v priemysle, rozSirovanie priemyselnej vý

roby, obchodné zmluvy« 

Odbor I.-priemysel: Všetka správna agenda týkajúca sa priemys

lu. Úpravy hospodárskych a organizačných 

pomerov jednotlivých priemyselných odvetví. 

Spolupráca pri zriaäovaní účastinérskych 

spoločností a záležitosti cudzozemských ak

ciových spoločností. 

Oddelenie I - 0: Všeobecné záležitosti priemyslu. 

Odbor II. - obchodná politika: 

oddelenie II. a: Dovozné a vývozné záležitosti cudzích 

štátov. Spolupráca pri uzavieraní obchodných zmlúv 

s cudzinouo Starostlivosť o zveľaáovanie zahraničné

ho obchodu. Účasť na zahraničných veľtrhoch. 

oddelenie II. b: Dovozné a vývozné povolenia* 

Odbor III. - vnútorný obchod, doprava a cestovný ruch: 

Záležitosti obchodných a priemyselných komôr. Styk 

s obchodnými organizáciami, kontrolné a cenové otáz

ky, tarifná obchodná politika, plavebné záležitosti. 

Starostlivosť o turistický a kúpeľný ruch. 

Odbor IV. - živnosti: 
oddelenie IV. a: Zákonodarné a normatívne opatrenia v živ

nostenskom práve. Sociálna agenda živnostníkov. Zve
ľaáovanie domáceho priemyslu a všeobecné družstevné 
záležitosti. 
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oddelenie IV. b: Remeselnícke živnosti a podomový obchod* 

oddelenie IV. c: Agenda živnostenských priestupkov. 

oddelenie IV. d: Evidencia priemyslových podnikov.Zatrie-
dovanie hotelov do tried. 

oddelenie IV. dôv.: Menovanie dočasných správcov. Rokova

nia o medzištátnych obchodných zmluvách. 

oddelenie IV.: Staviteľské skúšky. Žiadosti živnostníkov 
o podporu. 

Odbor V. - odborné školstvo, osveta a výskumníctvo: 

oddelenie V. a: Pedagogická a administratívna agenda 

všetkých poľnohospodárskych škôl. 

oddelenie V. b: Poľnohospodárske kultúrne styky s cudzi

nou, poľnohospodársky výskum, osvetová činnosť od

borných inštitúcií, záležitosti hospodárskych ľudo

vých škôl a ochrana prírodných krás. 

oddelenie V. c: Záležitosti výskumu, tržné kontrola. 

oddelenie V. d: Revízie školských majetkov. Subvencie 
hospodárskym školám. 

Odbor VI. - poľnohospodárska obchodná politika a právo: 

oddelenie VI. a: Živelné škody, sprostredkovanie práce 

pre poľnohospodárskych robotníkov, mzdové otázky,so
ciálna starostlivosť, poľnohospodárska štatistika, 
poľnohospodárske medzinárodné záležitosti, poľnohos
podárske družstevníctvo a štatistická poľnohospodár
ska služba. 

oddelenie VI. b: Všetky právne poľnohospodárske záležitos
ti, agrárna reforma, lesnícke a poľovnícke záležitos
ti a úprava pozemkovej reformy po stránke právnej a 
legislatívnej. 

Odbor VII. - poľnohospodárska technika: 

Finančno-právne veci, vodné právo a poľnohospodárske 

stavby, povodňové záležitosti, regulácia riek a vod

né družstvá. 



- 8 -

Odbor VIII» - poľnohospodárska výroba: 

Všetky veci týkajúce sa rastlinnej a živočíšnej vý
roby* 

oddelenie vet./a: Nostrifikácia zverolekárskych diplomov, 

infekčné chorobyc 

oddelenie vete/b: Veterinárne a medzištátne dohody, pre
hliadky dobytka a očkovanie* 

oddelenie vet./c: Laboratórne vyšetrenia. 

oddelenie vet./d: Vývozné povolenia pre dobytok. 

oddelenie vet./e: Hlásenia o chorobách domácich zvierat. 

Odbor IX. - lesníctvo. 

Odbor XI. - pozemkové reforma. 

Inventárnou jednotkou je spisový materiál odboru, oddele
nia alebo určitá skupina spisov (napr. Prez. P/B, osôb. tajom
ník). Spisy nedostávali základné čísla začiatkom každého ob
čianskeho roku (okrem I. odboru), ale sa pokračovalo v číslo
vaní spisov z predchádzajúceho roku. Z hľadiska praktického vy
užitia materiálu pre bádateľské účely rozpisujeme obsah spisov 
podľa kartónov. 

Materiál je z rokov 1938 - 1945* Nezachoval sa úplný, nie
ktoré písomnosti odborov chýbajú, čo sa prejavuje najmä v II., 
III. a VIII. odbore. Z IX. a XI. odboru sa zachoval materiál 
iba z prvých dní činnosti Ministerstva Slovenskej krajiny - re
zort poľnohospodársky. Prevažná časť písomností IX. odboru bo
la prevzatá na Povereníctvo pôdohospodárstva ako priora VIII.od
boru - lesodohliadacia služba. X. odbor - Ústredné riaditeľstvo 
Štátnych lesov a majetkov bol prakticky samostatným orgánom, 
mal samostatnú a odlišnú spisovú manipuláciu od ostatných odbo
rov Ministerstva hospodárstva ako aj samostatný rozpočet. Po zá
niku Ministerstva hospodárstva pokračovalo Ústredné riaditeľstvo 
štátnych lesov a majetkov naáalej vo svojej činnosti ako samo
statný úrad a tvorí samostatný fond. 

XI. odbor Ministerstva hospodárstva sa zák. č. 45/S1. z. 

z 22.11.1940 pretvoril na Štátny pozemkový úrad podriadený pria

mo vláde. 
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Tiež z pomocných kníh sa zachovala iba nepatrná časť. 

Písomnosti Ministerstva hospodárstva boli uložené na via

cerých miestach. Materiál prezídia a odborov I., II., III. a 

fragment odboru XI. prevzal štátny slovenský ústredný archív 

r. 1956 z Povereníctva obchodu. Odbory V., VI., VII., VIII. 

boli uložené v ústredí bývalého Pôdohospodárskeho archívu. Od

bor VI. sme vyčlenili až v roku 1964 z materiálu býv. Povere

níctva priemyslu a obchodu a z bývalej registratúry Povereníc

tva výživy. Odbor VII. sa nachádzal vo fonde Správa vodného 

hospodárstva a v roku 1965 sme ho včlenili spať do Minister

stva hospodárstva. Napriek uvedeným medzerám predstavujú pí

somnosti Ministerstva hospodárstva obsahovo cenný materiál 

z orgánov štátnej moci a správy z rokov 1938 - 1945* Vyplývalo 

to aj z postavenia Ministerstva hospodárstva, ktoré malo so 

svojimi odbormi priamy dosah a kontrolu nad kľúčovými odvetvia

mi slovenského národného hospodárstva, čo nachádza svoj odraz 

aj v jeho písomnostiach. Ministerstvo hospodárstva dosadzovalo 

na základe vi. nar. č. 137/193 9 a nar. s mocou zákona č. 327/ 

3 9 Zb. z. vládnych komisárov do vSetkých výrobných a obchod

ných podnikov. Ministerstvu hospodárstva pripadla rozsiahla 

pôsobnosť týkajúca sa židovských podnikov a Židov, ich pracov

ného pomeru a arizačných záležitostí. Prislúchal mu aj hlavný 

dozor nad činnosťou hospodárskych inštitúcií a organizácií. 

Písomnosti Ministerstva hospodárstva obsahujú pramenný 
materiál k politickým, hospodárskym a sociálnym dejinám Sloven
ska v období druhej svetovej vojny, dokumentujú organizáciu po
litickej správy na Slovensku, židovskú otázku, prenikanie ne
meckého kapitálu do slovenského hospodárstva, záležitosti za
hraničného obchodu, zásobovanie obyvateľstva; poslúžia na ob
jasnenie problematiky rozširovania priemyselnej výroby na Slo
vensku, záležitostí poľnohospodárskych Škôl, živnostenskej 
otázky, otázky kolonizácie južného Slovenska, pozemkovej refor
my a i. 

Z písomností prezídia sú to najmä tieto: Emigrácia židov

ských príslušníkov zo Slovenska do Palestíny, menovania vlád

nych dôverníkov do priemyselných podnikov, rôzne návrhy pre mi

nisterskú radu, návrhy k slovensko-maäarským vzťahom, obchodno-
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politické rokovania so zahraničím, obmedzovanie a rozširovanie 

prevádzky v priemyselných podnikoch, záležitosti sklárskeho 

priemyslu j, najímanie slovenských-robotníkov na práce- do Nemec

ka, preberanie slovenských priemyselných podnikov Nemeckom, 

hlásenia o situácii v priemyselných závodoch dôležitých pre 

obranu štátu, ťažba dreva na Slovensku a jeho vývoz, arizačné 

záležitosti, evakuácia priemyselných podnikov a udeľovanie nú

tených správ do priemyselných podnikovo 

Písomnosti prezídia P/B obsahujú návrhy, odporúčania a do

žiadania nemeckých poradcov pri Ministerstve hospodárstva« 

Spisový materiál prezídia N dokumentuje zásobovacie zále

žitosti na Slovensku v období II« svetovej vojny o 

Prezídium A obsahuje mnoho cenných údajov k riešeniu ži
dovskej otázky na Slovensku po r0 1940* 

Odbor Io Jeho písomnosti sa týkajú situácie v slovenských 

priemyselných závodoch, menovania dočasných správcov do podni

kov, medzištátnych zmlúv, dejín robotníckeho hnutia, evidencie 

priemyselnej výroby, nemeckých investícií v slovenskom priemys

le a io 

Z písomností II* odboru sú významné obchodné zmluvy pokla

dy o dovoze zo zahraničia, výmene tovarov a cenové štatistiky• 

Z odboru IIIc sú dôležité dokumenty o menovaní vládnych 

dôverníkov do obchodných podnikov, zápisy do firemných regis

trov, hospodárske situačné správy, záležitosti Dunajplavby a 

turistického ruchu» 

Odbor IVo obsahuje údaje k arizácii židovských podnikov* 

Písomnosti Vo odboru informujú ó stave a situácii v odbor
nom Skolítv«9 obsahujú hlásenia o pomeroch v školách, zprávy 
o exkurziách, podporách a učebných plánoch škôlo 

Odbor VI* obsahuje materiály k živelným pohromám, bilančné 

uzávierky, menovanie dočasných dozorcov na véľkostatkoche 

Odbor VII o sa týka organizácie vodohospodárskej službye 

Z odboru VIII. sú zaujímavé písomnosti o chove dobytka,tr

hové zprávy• 
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Písomnosti odboru IX. sa týkajú poľnohospodárskej proble
matiky po 6. októbri 1938. 

Z odboru XI. sa zachovala v registratúre Ministerstva hos
podárstva časť písomností týkajúca sa žiadostí o prídel pôdy, 
žiadostí kolonistov o pridelenie pôdy po Židoch* 

Inventárny záznam pozostáva z inventárneho čísla, signa
túry, výstižného obsahu inventárnej jednotky, časového rozsahu 
prípadne ročníka a čísla kartónu, v ktorom je materiál uložený. 
Obsah každého kartónu uvádzame osobitne. 

Vo fonde sa vyskytujú i nesignovane písomnosti, ktoré sme 
usporiadali do vecných skupín. Každá vecná skupina tvorí samo
statnú inventárnu jednotku a pričlenili sme ich na koniec in
ventára. 

K inventáru je vypracovaný osobný, miestny a vecný regis
ter, v ktorých sa odkazuje na čísla kartónov. 

Fond usporiadali pracovníci Štátneho slovenského ústredné

ho archívu v Bratislave František Bielik a Júliusi Urbanovič, 

inventár zostavil František Bielik v r. 1964. 



- 12 -

Zoznam použitých skratiek 

CPO Civilná protiletecká ochrana 

DOVUS Dovozná a vývozná spoločnosť s rc o* 

FS Freiwillige SchutzStaffel 

HG Hlinková garda 

HKS Hospodárska kontrolné služba 

HSÍS Hlinková slovenská ludová strana 

MH Ministerstvo hospodárstva 

MŠANO Ministerstvo školstva a národnej osvety 

OPK Obchodná a priemyselné komora 

SAVU Slovenská akadémia vied a umení 

SVŠT Slovenské vysoká škola technická 



I N V E N T A R 
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A. P o m o c n é k n i h y 

1. Protokol-P dôverný 

2. Disciplinárny protokol - prez, 

3. Pomocný protokol odb. I* 

4. Podací protokol odb* II. 

5. Protokol odb. III. pre agendu 
obchodu, živnosti a priemyslu 

6. Podací protokol odb. IV. 

7. Podací protokol odb. IV. 

8. Podací protokol odb. IV. 

9. Podací protokol odb. IV. 

10. Index osobný prez. A - Z 

Íl. Index vecný prez. A - Z 

193 9-•1944 

1939-1944 

1939-

1938-

1938 

1938 
193 9 

1939 

1940 

1943 

1938 

1938 

•1945 

•1939 

1-1160 

1-44 

1-10005 

1-1865 

1-2540 

3651-4048 
1-595 

596-1595 

621-2620 

546-2535 

B. S p i s y 

Čís. rozsah Ôís. kartónu Inv.čís. Odd. Regest 

12. Prez. 1938 501-764 1 
Prídel chleba pre nezamestnaných. Zoznamy a rôzne záležitosti 
roľníkov - kolonistov z južného Slovenska okupovaného Maäarmi. 
Návrhy zákonov a nariadení. 

1076-1959 2 
Medzištátne zmluvy medzi býv. ŐSR a Nemeckom o štátnom občian
stve a o opcii. Hlásenie o zastavení činnosti býv. českosloven
ských zastupiteľských úradov v Bolívii a v Peru. Úprava hraníc 
medzi ŐSR a Poľskom. Rôzne návrhy zákonov a nariadení. 

1960-2100 3 
Rôzne osnovy zákonov a vládnych nariadení. Určenie kompetencie 
styčného dôstojníka pri slovenskej krajinskej vláde v Bratisla
ve. Hlásenia o incidentoch na slovensko-maáarských hraniciach. 
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13. Prez. 1939 12-360 4 
Návrh na obrodu poľnohospodárstva na Slovensku* Reorganizácia 
Národnej banky« Zprávy o pomeroch na okupovanom území južného 
Slovenska Madarmi* Žiadosť Bratislavského okresu o inkorporáciu 
Petržalky k územiu Slovenska. 

364-691 5 

Rôzne dovozné záležitosti. Najímanie slovenských robotníkov na 
práce do Nemecka. 

692-1027 6 
Osnovy zákonov a nariadení• Žiadosti občanov o prijatie do slu
žieb Ministerstva hospodárstva. 

14. Prez.-O 1938 79-465 7 

Vládny návrh na zhospodérnenie Štátnej správy. Vymedzenie nových 

štátnych hraníc Slovenska. Zpráva Ministerstva hospodárstva 

o význame slovenského priemyslu. Návrhy Š-tátneho ústavu pre zve

ľadenie živností, na hospodárske zveladenie Slovenska. 

466-600 8 
Štatistika trhu práce. Menovanie vládnych komisárov v bratislav
ských dopravných podnikoch a v iných priemyselných podnikoch. 

601-806 9 
Zprávy o zastavení činnosti býv. československých diplomatických 
úradov v cudzine. Žiadosti občanov o prijatie do služieb Minis
terstva hospodárstva. Úprava hraníc medzi Česko-Slóvenskom a Poľ
skom. Zpráva o evakuácii Obchodnej a priemyselnej komory v Koši
ciach. Zpráva o schôdzke Poradného sboru pre hospodárske otázky• 

809-993 10 

Úpravy verejnoprávneho sociálneho poistenia. Osnova vládneho na
riadenia o úsporných personálnych opatreniach v štátnych úradoch. 

15. Prez. 1938-1944 32-95 11 

P-dôv. 

Obežník býv. Ministerstva verejných prác, určený úradom verejnej 

správy, o starostlivosti o občanov #už. Slovenska. Návrhy osnovy 
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zákona o židovských advokátoch a iných povolaniach. Obchodná 

dohoda slovensko-bulharská. Obežník Predsedníctva vlády o úpra

ve hraníc medzi Česko-Slovenskom a Madarskom. Menovanie správy 

Štátnych lesov a majetkov a vojenských lesných podnikov v Ma

lackách a Kamenici n/Cirochou. Hlásenie o Škodách spôsobených 

nemeckým vojskom na Slovensku, o pomeroch na veľkostatku 

J. Pálffýho a v chemickej továrni v Smoleniciach. 

103-196 12 
Osnova zákona o politických zbohatlíkoch. Zriadenie a činnosť 
medziministerského sboru obrany Štátu. Prevzatie niektorých slo
venských priemySBIných podnikov nemeckými podnikateľmi. Obežník 
Ministerstva hospodárstva o spolupráci slovenských úradov s ne
me okým vojskom. 

203-249 13 
Osnova zákona o židovských podnikoch. Programy zasadnutí minis
terskej rady. 

258-2 90 14 

Nbvá úprava platov štátnych zamestnancov. Zpréva o vyvlastňova

ní pozemkov Slovákov na zabratom území juž. Slovenska. Zoznamy 

dovozných a vývozných firiem. Zpráva o personálnych pomeroch za

mestnancov v ban. spol. v Žakarovciach a v Dunajplavbe v Bratis

lave. Rev*£ia v Štátnych lesoch a majetkoch: 

300-356 15 

Hlásenie o personálnych pomeroch v tibvárňi v'Bôšanoch, o situá

cii priemyselných podnikov, o ťažbe dreva na Slovensku v rokoch 

1941-1942. Taliansko-slovenská obchodné zmluva. Hlásenia o za-

méötnáV^ní zamestnancov maďarskej národnosti v štátnych úradoch 

a podnikoch* 

322 16 

Zprávy zo zasadnutí komitétu hospodárskych ministrov. 

360-496 17 
Zpráva o premiestení priemyslových podnikov zo Slovenska do 
Čiech. Menovanie správy Obchodnej a priemyselnej komory' v Ban-
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skej Bystrici. Návrh zákona o predaji Podbrezovských železiarní 

a hlásenie o pomeroch v priemyselných podnikoch. Slovensko-ma-

áarská obchodná zmluva. Zpráva o činnosti dovoznej a vývoznej 

spoločnosti "Dovus". 

502-5 93 18 
Sťažnosti evanjelickej cirkvi proti postupu štátnych úradov vo
či evanjelikom. Záležitosti obchodnej a priemyselnej komory 
v Prešove a v Bratislave. Hlásenie o neprístojnostiach v rôznych 
závodoch« Úprava majetkoprávnych pomerov slovenských kolonistov-
roľníkov z južného Slovöxißka* Návrhy na zjednodušenie štátnej 
správy, na novú organizácia štátnych úradov. Slovensko-juhoslo
vanská obchodná.zmluva. SlOvensko-nemecká dohoda o štátnom dlhu. 

600-778 19 
Informácia prez. Min. hospodárstva o kompetencii nemeckého po
radcu pri Ministerstve hospodárstva. Slovensko-nemecké rokova
nia o býv. štátnych zamestnancoch* Slovensko-sovietska obchodná 
dohoda. 

781-787 20 
Hospodárenie s rozpočtovými úveruj za brannej pohotovosti štátu« 

802-878 21 

Hlásenie o zamestnávaní Židov v Stáinych službách. Slovenško-

nemecké porady o minerálnych olejoch, švédsko-slovenský platob

ný a tovarový styk. Slovensko-maäarské"rokovanie o pozemkovo-po-

litických otázkach. 

879-897 22 
Vývoz sena do Nemecka. Sťažnosti obce Predájriá na pomery v obci. 
Prevody židovských nehnuteľností. 

900-914 23 

Sťažnosť robotníkov na pomery na veľkostatku Holíč. Chorvátsko-

slovenská obchodná zmluva a veterinárna dohoda. Vydávanie pra

covných povolení Židom. 
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915 24 

ávajčiarsko-slovenský obchodný styk. Slovensko-chorvátska doho
da o úprave občiansko-právnych stykov. 

927-944 25 
Mesačné situačné politické zprávy z okresov* Slovensko-nemecká 
dohoda o sociálnom poistení. Arizačné záležitosti* 

948-970 26 
Slovensko-maáarská dohoda o úprave vzájomnej železničnej dopra
vy* Usporiadanie právnych pomerov v poisťovni f#StarM. 

1049 27 
Evakuovaníe úradov a škôl z Bratislavy. 

1001-1073 28 
Dohoda medzi Slovenskom a Nemeckom o výrobe lietadiel na Slo
vensku. Slovensko-španielska dohoda o tovarovom styku. 

1075-1098 2 9 
Príprava evakuácie rôznych úradov z Bratislavy. Zpréva o mzdo
vých a pracovných podmienkach poľnohospodárskych deputátnikov. 

1101-1159 30 
Francúzsko-slovenský protokol o výmene tovarov. Hlásenia ö mi
moriadnych udalostiach v rezorte Ministerstva: hospodárstva. 
Prísahy štátnych zamestnancov po vypuknutí Slovenského národné
ho povstania. Hlásenie o pomere administratívnych úradov a ne
meckej brannej moci na Slovensku. Zápisnice z Medziministerské-
ho sboru obrany štátu. Zatýkanie štátnych úradníkov nemeckými 
policajnými oddielmi. Situačné hlásenia z okresov. Evakuácia 
obyvateľstva. 

16. Prez. 1938-1945 2-879 31 
P 

Porada Ústredného združenia slovenského priemyslu o leteckom 
priemysie. Rezolúcia HSÍS v Zohore o povolenie bezcolného vývo
zu zeleniny do Viedne. Hlásenia o zastavení činnosti býv. čsl. 
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zastupiteľských úradov• Zpráva o činnosti Hospodárskeho kontrol

ného úradu. Porada o organizácii štátnej správy na Slovensku. 

Protokoly zo zasadnutí-čsl.-maäarskej hospodárskej komisie. 

881-1316 32 
Zriadenie slovenského odboru Exportného ústavu. Evakuácia kolo
nistov - roľníkov z južného Slovenska. Dokumenty o britsko-fran-
cúzskej finančnej pomoci Československu. Hlásenie o činnosti 
gestapa v okrese Skalica. Zmluva o uhlí medzi Slovenskom a Ne
meckom. Ustanovenie komisie pre riešenie židovskej otázky na 
Slovensku. 

1318-1709 33 
Žiadosť obce Boleráz o revíziu pozemkovej reformy. Menovanie 
vládnych dôverníkov v okresoch. Zriadenie Sväzu nemeckých druž
stiev v Bratislave. Reorganizácia peňažníctva na Slovensku. Ob-
chodno-politické rokovania s Nemeckom. Zriadenie Hospodárskej 
štátnej rady. 

1727-1862 34 

Rôzne návrhy na zhospodárnenie štátnej správy. Ustanovenie Sva

zu slovenských sporiteľní. Žiadosť spišského biskupstva o náhra

du lesného majetku. 

1864-1949 35 
Zriadenie veterinárneho oddelenia pri Ministerstve hospodárstva. 
Úprava pomerov roľníkov - utečencov z obsadeného územia juž.Slo
venska. Dary na pôžičku hospodárskej obrody štátu. 

1950 36 

Nariadenie s mocou zákona o povinnostiach stálych súdnych'znal

cov pri odhadoch bývalých židovských nehnuteľností. 

1951 37 
Osnova vládneho nariadenia o arizácii židovských podnikov. 

1952-2151 38 
Smernice pre pozývanie zahraničných hostí na oficiálne poľovač
ky. Presídlenie čiastky obyvateľstva z Javoriny. Úprava vlast-
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níckych pomerov nehnuteľného majetku v Tisovci, Začatie činnos

ti vyslanectva Slovenskej republiky vo VarSave. Zriadenie Slo

venskej leteckej spoločnosti v Bratislave, Patentného úradu 

v Bratislave. 

2152-2402 39 

Slovensko-maäarské obchodno-politické rokovanie. Prehľad o roz

miestnení Finančnej stráže na Slovensku. Najímanie robotníkov 

na práce do Nemecka. Záležitosti spisovej rozluky medzi Sloven

skou republikou a protektorátom. 

2456-2652 40 

Rezolúcia Sociálneho a zdravotného výboru snemu o hospodárskom 

vývoji niektorých priemyselných podnikov. Petícia výboru roľní

kov z obsadeného územia južného Slovenska. Zruäenie niektorých 

ústredných úradov. Vydanie protokolárnej príručky pre minister

stvá. Medzištátne slovensko-nemecké delimitačné rokovanie. Roz-

hraničovacie práce na sloveneko-maäarských hraniciach. Sloven-

sko-talianska obchodná dohoda. Príchod nemeckej geologickej vý

skumnej komisie na Slovensko. Vývoz dobytka zo Slovenska do za

hraničia. 

2657-2 904 41 
RieSenie osadníckych záležitostí. Slovensko-chorvátska obchod
ná zmluva. Záležitosti pracovných táborov pre Židov. Dokumenty 
k nemecko-poľ8kej kríze. 

2 905-2954 42 
Vysťahovanie slovenských kolonistov-roľníkov ž Mäáarska. Hláse
nia odborov Ministerstva hospodárstva o ich prihlásení za čle
nov medzinárodných inštitúcií a dohôd. Memorandum o hospodár
skych potrebách Kysúc. 

2955-3577 43 
Zbieracia akcia vojnovej zimnej pomoci. Sťažnosť lesných robot
níkov na malé zárobky. Dodávky antimónu do Nemecka. Zriadenie 
Komitétu hospodárskych ministrov. 
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3587-4079 44 
Hlásenie o pomeroch v továrni v Matejovciach a Žakarovciach* 
Zamestnávanie cudzincov v hospodárskych podnikoche Zpráva z me-
dziministerskej porady o obchodných zmluvách» Návrh na vybudo
vanie vládnej ätvrte v Bratislave. Evidencia priemyselných pod
nikov v Bratislave, Bilancie a výročná zpráva štátnych lesných 
majetkov za rok 193 9« 

4085-4473 45 
Hlásenie o pracovných pomeroch v továrni vo Vlkanovej. Poštát
nenie židovských majetkov. Výročná zpráva Svazu drevárskeho hos
podárstva z r. 1938 a 193 9. Nespokojnosť občanov v Trenčianstych 
Biskupiciach pre zabratie pôdy na vojenské účely. Zriadenie ari-
začného oddelenia na Ministerstve hospodárstva. 

4485-5086 46 
Zpráva o neoprávnenom vývoze dreva do zahraničia* Emigrácia Ži
dov. Pokyny pre národnú púť do Ríma v r. 1940. Rokovanie o síov. 
sklárskom priemysle v Berlíne. Rozšírenie chovu oviec na Sloven
sku. Zisťovanie predpokladov pre industrializáciu Slovenska* 

5094-5544 47 
Organizácia domáckej výroby a ľudového umenia v družstve "Detva"» 
Vývoz azbestu do Nemecka. Hlásenie o hospodárskych pomeroch v ok
rese Brezno n/Hronom. Hospodárska rezolúcia zo župného sjazdu 
v Prešove o pomeroch na východnom Slovensku. 

5569-5751 48 
Zpráva o stave v židovských podnikoch. Dohoda ó právnej pomoci 
medzi Nemeckom a Slovenskom. Vydávanie maäarských iredentistic
kých máp, v ktorých je zahrnuté aj územie'Slovenska. 

5754-6050 49 

Zriadenie Komisie pre kontrolu a reguláciu vývozných cien. "Zoz

nam nemeckých poradcov pri slovenských úradoch. Založenie Leso-

drevopriemyselnej spoločnosti slovensko-nemeckým kapitálom. 
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6053-6196 50 

Poslovenčovanie priezviska Úprava pomerov v obchodných a prie

myselných komorách. Organizačný poriadok Kriminálnej ústredne. 

6184 51 
Revízia v Kožnom družstve pre Slovensko v Bratislave. 

6202-6441 52 
Založenie Uč. spol. slovenských veľtrhov v Bratislave, štrajk 
robotníkov v Krompachoch a Nižných Slovinkách. Zriadenie Fondu 
na podporu cestovného ruchu pri Ministerstve hospodárstva.Zprá-
va o reorganizácii Svazu pasienkových spoločenstiev. 

6442-6608 53 
Zpráva a záverečné účty Obchodnej a priemyselnej komory v Ban
skej Bystrici za r. 1942-1944. Zriadenie sovietskej obchodnej 
misie v Bratislave. Memorandum o situácii v slovenskom cemen
társkom priemysle. Príchod nemeckyóh detí na Slovensko. Žiadosť 
rumunských Slovákov o návrat na Slovensko. 

6609-6884 54 
Zpráva predsedníctva Lesníckej a drevárskej rady o situácii 
v lesnom hospodárstve. Plán na elektrifikáciu Slovenska. Zprá
va zo zasadnutia Slovenskej ovocinárskej spoločnosti. Nákup 
strojov pre poľnohospodárstvo v rámci poľnohospodárskeho budo
vateľského programu. Cenové rokovania medzi zástupcami nemecké
ho lesníckeho a drevárskeho výboru a zástupcami Slovenskej les
níckej a drevárskej rady. Zpráva o stave minerálnych olejov na 
Slovensku. Zriadenie inštitúcií ovocinárskych inštruktorov. 

6945-6966 55 
Povolenia na telefonické rozhovory s cudzinou. Žiadosti o Vy
vlastnenie pozemkov. Žiadosti občanov o pridelenie pozemkov od 
Štátnych lesov a majetkov na stavbu rodinných domkov. 

6 980-7431 56 
Slovensko-nemecká obchodná zmluva o sklárskom priemysle. Zria
denie prírodnej rezervácie v Pieninách. Zápisnica zo švajčiar-
sko-slovenských rokovaní o drevárstve. Založenie Slovensko-ne-
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meckej osivovej spoločnosti. Koncentrácia bánk na Slovensku. 
Menovanie nemeckého poradcu do Ústredného družstva. Slovensko-
nemecká dohoda o sociálnom poistení. 

7433 57 
Rôzne záležitosti "Dovusu", úč. spol. v Bratislave. 

7435-7572 58 
Príspevky Štátnych zamestnancov na vojnovú zimnú pomoc. Sloven-
sko-nemecká dohoda o pomoci slovenskému poľnohospodárstvu. Slo-
vensko-maäarská dohoda o depozitách. Uvalenie nútenej správy na 
židovské majetky. Slovensko-maäarská dohoda o majetkoprávnych 
otázkach. 

7574-7870 59 
Slovensko-macíarská dohoda o úprave občianskej právnej pomoci. 
Memorandum celulózok a papierní o zásobpvaní drevom. Žiadosti 
židovských zverolekárov o predĺženie vykonávania praxe.Prednost
né umiesťovanie príbuzných po padlých a zranených vojakoch 
v štátnych službách. Slovensko-nemecká dohoda o pozostalostných 
veciach. Reorganizácia verejnej správy vnútornej. Menovanie čle
nov do Slovensko-nemeckého lesníckeho a drevárskeho výboru. 

7877-8156 60 
Amnestia v občianskom trestnom súdnictve ž príležitosti 5.výro
čia slovenského Štátu. Repatriácia slovenských príslušníkov 
z Varšavy. Propagačná výstava slovenského ľudového priemyslu 
v Stuttgarté. Menovanie poradného sboru v Lesníckej a drevárskej 
ústredni. Výročná zpréva správnej rady Slovenskej banky. Dánsko-
elovenské obchodné rokovanie. Obchodná zmluva medzi Fínskom a 
Slovenskom. Úprava hospodárenia s obilím. 

8175-8379 61 

Distribúcia pohonných hmôt pre stavebné účely slovenského štá

tu. Návrh na zriadenie Obchodného ústavu Slovenskej republiky 

v cudzine. 
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8387 62 

Zprávy zo schôdzok európskej drevárskej komisie v BukureSti 

v r. 1943. 

8388-8799 63 
Vývoz celulózového dreva do Nemecka, Zprávy zo študijnej cesty 
lesníkov po Nemecku a na Slovensku* Slovensko-nemecká dohoda 
o úprave pomerov vo finančných otázkach. Zriadenie tlačového 
referátu pri ministerstvách. Zriadenie piliarskej a hájnickej 
školy v Žarnovici, Ústrednej úradovne inžinierskej komory 
v Bratislave. Menovanie poradného sboru v Roľníckej komore. 

8803-8975 64 
Rozdelenie kapitálovej účasti fy Sublima vo Vlkanovej. Oslobo
denie Židov od nosenia označenia. Memorandum mesta Prešova 
o hospodárskych pomeroch. Vládny návrh zákona o úprave právnych 
pomerov súvisiacich s výkonom vojenskej služby. 

8977-9153 65 
Zpráva o stave domácich zvierat na Slovensku. Uzavretie letec
kej dohody s Maäarskom. Súpis príslušníkov českej národnosti 
na Slovensku. Zpráva b činnosti Štátnych lesov a majetkov,zprár 
va z revízie Štátnych majetkov hospodárskych škôl a výskumných, 
poľnohospodárskych ústavov. 

9154-9374 66 
Zria3ovanie konzulátov Slovenskej republiky'v cudzine. Účasť 
Slovenska v Medzinárodne® meteorologickej organizácii. Sloven-
sko-ma3arská dohoda o kolonistoch - roľníkoch z okup. územia 
juž. Slovenska. Zpráva z veterinárnej porady štátov juhovýchod
nej Európy na Slovensku. Založenie úč. spoločnosti ,fHrontex" 
horehronskými obchodníkmi. 

9387-9710 67 
Sociálna starostlivosť o lesných zamestnancov. Situačné zpráva 
o činnosti Slovenskej obilnej spoločnosti. Úprava cien dreva. 
Rôzne opatrenia na úseku živnostenského vlastníctva. Vycestova
cie povolenia pre drotárov a podomových obchodníkov. Zriadenie 
Výskumného zootechnického ústavu. 
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9711-9938 68 
Ohlásenie občana Pavla Pionteka z Baťovian o vynáleze "silo-
stroja'\ Výstavba Drevárskeho výskumného ústavu v Bratislave« 
Menovanie funkcionárov do verejnoprávnych inštitúcií. 

9955-103 91 69 
Kompenzačné obchody medzi Slovenskom a Tureckom, Menovanie 
vládneho poverenca zásobovania pre äarišsko-zemplínsku oblasť. 
Zriadenie zaisťovacieho tábora pre Cigánov v Dubnici. Zriadenie 
Policajného riaditeľstva v Žiline. Obmedzenie cestovania vlakom 
pre zamestnancov MH. 

103 95-1046 9 70 
Smernice pre poštové cenzúrne komisie. Vývoz balíkových zásie
lok pre slovenských zajatcov v Nemecku. Revízna zpráva -zo Sva-
zu hospodárskych družstiev a verejných obilných skladíšť v Bra
tislave za roky 1933-1938. 

17- Prez. 1940-1945 2-49 71 
P/B 

Zprávy o vodohospodárskych a melioračných investíciách. Úprava 
Ministerstva hospodárstva pre styk s nem. poradcami. Úprava 
družstevníctva. Vývoz dobytka do Nemecka, pripomienky'nemeckého 
poradcu pri Min. hospodárstva k niektorým výrobkom priemyselných 
podnikov, k vývozu tovarov do Nemecka a k niektorým návrhom zá
kona. 

51-148 12 
Pripomienky nemeckého poradcu k poisteniu živnostníkov. Návrh 
na zriadenie Poľnohospodárskej komory. Reorganizácia lesného 
hospodárstva na Slovensku. Zriedenie Štátneho diagnostického a 
veterinárneho ústavu. Rôzne záležitosti podnikov a výroby. Hlá
senia o zamestnanosti na Slovensku. Návrhy na organizovanie' roľ
níctva na Slovensku. Zavádzanie odberných lístkov na potraviny 
a textil. Opatrenia proti hospodárskym škodcom. Cenové záleži
tosti poľnohospodárskych podnikov. 
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151-268 73 
Zamestnávanie Židov na Ministerstve hospodárstva» Návrh Minis
terstva hospodárstva na pestovanie hodvábu. Vývoz Sípok do Ne
mecka* Študijná cesta nemeckých poľnohospodárskych odborníkov 
na Slovensko* Školenie poľnohospodárskych absolventov v Nemec
ku. Zprávy o poľnohospodárstve na Slovensku. Všeobecné záleži
tosti arizácie a židovských podnikov. Dovoz a vývoz tovarov do 
a zo Slovenskej republiky. 

18. Prez. 193 9-1945 3-26 74 
P/disc. 

Zriadenie disciplinárnej komisie pri Ministerstve hospodárstva. 
Disciplinárne záležitosti Štátnych zamestnancov. 

19. Prez. L 1938-1945 2-68 75 
Osnova vládnych nariadení o pozemkovej dani, o opatrení pre 
vedenie štátneho hospodárenia, o úprave pracovných pomerov 

v súkromných službách, o politických stranách. Všeobecné le

gislatívne záležitosti. 

502-561 76 

Obmedzenie voľného nakladania s nehnuteľnosťami cudzích štát

nych príslušníkov. Rôzne záležitosti Snemu slovenskej krajiny. 

Úsporné personálne opatrenie v štátnej správe. Osnova zákona 

o Slovenskej univerzite, vládneho nariadenia o roľníkoch-ute-

čencoch z juž. Slovenska okupovaného Maáarmi. 

562-609 77 
Osnova zákona o lesnej a poľnohospodárskej samospráve na Slo
vensku. Úprava družstevných pomerov v Slovenskej republike.Vy
medzenie spoločnej agendy ústrednej vlády a slovenských minis
terstiev. Organizácia ministerstiev Slovenskej krajiny a ich 
kompetencia. 

610-697 78 
Sústredenie komasačnej, agendy v Katastrálnom meračskom úrade. 
Organizácia finančných úradov. Nariadenie o povinnom zbieraní 
odpadkov v rôznych podnikoch. 
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6 98-704 79 
Organizácia živnostenských spoločenstiev. Dohoda medzi Česko-
-Slovenskom a Nemeckom o súdnictve. Rozpustenie odborových or
ganizácií, ktorých ústredie bolo mimo Slovenska. 

705-810 80 
Spresnenie hranice medzi Slovenskom a býv. Podkarpatskou Rusou. 
Organizácia finančného rezortu Ministerstva hospodárstva. Osno
va vládneho nariadenia o kárnych a pracovných táboroch. Návrh 
vládneho zákona na zmenu učiteľského zákona. 

811-912 81 
Presun pôsobnosti niektorých štátnych úradov. Právne pravidlá 
Štátnych orgánov Slovenskej krajiny. Pôžička na hospodársku ob
rodu Slovenskej krajiny. Zrušenie Pamiatkového úradu. Dočasné 
obmedzenie podnikania v niektorých odvetviach živnostenského a 
zárobkového podnikania. 

924-1138 82 
Zákaz výroby bohoslužobných a náboženských kresťanských predme
tov nekresťanmi. Osnova nariadenia o obvodných úradovniach pre 
pozemkovú reformu. Opatrenia v podnikoch proti zasta/eniu a pre
púšťaniu zamestnancov. 

1170-1316 83 

Úprava súkromných prác notárov. Menovanie štatistickej radý pri 

Slov. štatis. úrade. Osnova nariadenia o zárobkových podnikoch, 

vládne nariadenie o úradníkoch. 

1342-1517 84 

Osnova vládnych nariadení o Najvyššom správnom súde, o advóká-

.toch. Reorganizácia úradov práce. Rôzne legislatívne záležitos

ti. 

1533-156 9 85 
Zriadenie Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu. Vládne nariade
nie o úprave vyrubovania daní. 
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1569-1721 86 

Návrh vládneho nariadenia o sociálnom poistení. Vládne naria

denie o politických zbohatlíkoch. Zprávy o legislatívnych opat

reniach. 

1732-1825 87 
Osnova vládneho nariadenia o vyznamenaniach v slovenskej armá
de. Organizácie vojenského súdnictva. Spojenie hlavných súdov 
a hlavných Štátnych zastupiteľstiev. 

1852-1940 88 

Príprava zákona o brannej a pracovnej povinnosti. Osnova vlád

neho nariadenia o prísahe vernosti slovenskému Štátu. Osnove 

vládneho nariadenia o organizácii politickej správy na Sloven

sku. 

1941-2060 89 
Návrh vládneho nariadenia na organizáciu vodohospodárskej služ
by. Osnova vládneho nariadenia o zamestnávaní Židov v súkrom-
pých službách. Regulácia dovozu a vývozu zvierat. 

2063-2170 90 

Návrh zákona na zriadenie Veterinárnej komojpy. Osnova zákona 

o zriadení Slovenskej vysokej Školy technickej. Úprava o vylú

čení Židov z verejných služieb. 

2224-2303 91 

Súpis poľnohospodárskych nehnuteľností, ktoré boli vo vlastníc

tve cudzích štátnych príslušníkov. Prepustenie Židov z vojen

skej služby. Usmerňovanie počtu Židov vo výkone'lekárskej praxe. 

Návrh zákona o Lekárskej komore."Osnova vládneho nariadenia 

o elektrizácii vidieka, vládneho návrhu o Ústave Slovenskej re

publiky. 

2312-232 9 92 
Osnovy vládnych nariadení o zriadení Slovenskej Dunajplavby, 
o školskom vzdelaní pre železničiarov. Návrh na zlepšenie pome
rov v kúpeľoch Piešťany. 
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2339-252 9 93 
Návrh deklarácie o kultúrnych stykoch medzi Nemeckom a Sloven
skom, Slovenskom a Talianskom. Osnovy vládnych nariadení o zria
dení Hlavného banského rozhodčieho súdu, o zriadení pasienkové
ho fondu. 

2546-2603 94 
Osnova vládneho nariadenia o zostavení porôt. Vládne nariadenie 
o zaraďovaní policajných riaditeTstiev a úradov do organizácie 
župných a okresných úradov. Rokovací poriadok pťe župné a okres
né úrady. Úprava mýtneho mletia. 

2608-2663 95 
Osnovy zákonov o civilných inžinieroch, o právnickom vzdelaní 
niektorých úradníkov, osnova vládneho nariadenia o Hlinkovej 
garde. 

2669-2772 96 

Organizácia puncovej a ciachovej služby na Slovensku. Zrušenie 

vojenských dodávok. Osnovy vládnych nariadení o mimoriadnych 

opatreniach, o Štúdiu na Právnickej fakulte Slovenskej univer

zity. 

2777-2801 97 

Osnovy vládnych nariadení o Spoločnosti pre dovoz a obchod 

s filmami, o Freiwillige Schutzstaffel. Zriadenie Štátneho ko-

masačného fondu. 

2808-3052 98 

Osnovy zákonov o zriadení a pôsobnosti banských úradov, o zria

dení Kancelárie prezidenta Republiky. Vládne nariadenie o ochra

ne domáceho trhu práce. Služobný poriadok v podniku Štátne lesy 

a majetky. 

3072-3283 99 

Osnova zákona o podpore a výstavbe priemyslu. "Úprava platov du

chovenstva. Nariadenie o registrácii politických strán. Zriade

nie Ústredného colného riaditeľstva. 
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3284-3433 100 
Oenova vlád» nariadenia o dočasnom obmedzení prevodov hospodár
skych podnikov, oenova zákona o organizovaní a činnosti stavov« 
organizácií. Zriadenie ifradu propagandy. 

3444-3552 101 

Osnovy zákonov na obranu republiky, o rádoch* Organizácia ces

tovného ruchu, tfpravá súdnych obvodov na Slovensku. 

3553-3784 102 
Návrh osnovy zákona na zriadenie Štátneho pozemkového úradu.Os
nova zákona o novej organizácii súdov. Návrh zákona o Štátnej 
rade. 

3805-3924 103 
Návrh zákona na zriadenie Drevárskeho výskumného ústavu. Osnova 
zákona o zriadení Cenového úradu. Zjednotenie vodohospodárskej 
služby. 

3924-4029 104 
Slovan8ko-nemecká obchodná zmluva. Zriadenie liečebného fondu. 
Organizačný poriadok Štátneho ústavu pre zveTaáovanie živností. 
Osnova vládneho nariadenia o baníckom poistení". 

4054-4128 105 
Zriadenie Vojenskej vysokej Školy v Bratislave. Návrh zákona na 
zriadenie tJstavného senátu. VSeobecné legislatívne záležitosti. 

412:9-4240 106 

Osnova zákona o reforme sociálneho poistenia baníkov a robotní

kov • Štátny príplatok k podpore nezamestnanosti. Regulácia ob

chodu s drevom. 

4277-4552 107 

Osnova vládneho návrhu zákona o zložení ä pôsobnosti výborov 

Snemu Slov. republiky. Pripomienky k ústave evanjelickej cirkvi. 

Zoznam kúpeľných miest na Slovensku. 
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4556-4652 108 
Osnova vládneho návrhu zákona o spolkoch. Nariadenie s mocou 
zákona o pracovnej povinnosti občanov. Všeobecný organizačný 
poriadok Štátnych kúpeľov. 

4654-5082 109 
Úprava vzdelania učiteľov. Platové úpravy štátnych zamestnancov. 
Slovensko-nemecká dohoda o štátnom dlhu. Osnova zákona o meš
tianskych školách. Zmeny v súdnej administratíve. Zriadenie 
sklárskeho syndikátu. Menovanie dočasných správcov do židovských 
podnikov. 

5132-5387 110 
Prechodné úprava finančného hospodárstva obci a miest. Nariade
nia s mocou zákona o arizácii, o vylúčení Židov zo škôl okrem 
ľudových. 

5455-5597 111 
Osnova zákona o ľudových školách. Požitky vojnových poškodencov. 
Organizačná úprava sociálneho poistenia robotníkov. Udržovanie 
erárnych škôl. Nostrifikácia zverolekárskych diplomov. 

5620-5804 112 
Návrh na racionalizáciu štátnej správy. Zriadenie Ústredne Ži
dov na Slovensku. Nariadenie o pracovnej povinnosti Židov. Na
riadenie s mocou zákona o členstve a právach Židov v'odborových 
zamestnaneckých organizáciách; obmedzenie exekúcií židovských 
majetkov. Zriadenie Patentného úradu na Slovensku. 

5805-5930 113 

Návrh na slovenskú advokátsku a súdnu terminológiu. Osnova zá

kona o Stavebnom úrade. Zákaz zastupovania advokátmi a verejný

mi notármi v arizačných veciach. 

5933-5964 114 
Zriadenie ústavu pre školský a kultúrny film. Návrh kolektívnej 
zmluvy pre robotníkov v Dunajplavbe. Návrh zákona o politickej 
polícii. Vládny návrh zákona o Štátnom archíve. Návrh zákona na 
vybudovanie veľtržného výstavišťa v Bratislave. 
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5967-6137 115 
Registrácia a zavedenie pracovných knižiek. Zriadenie Ústrednej 
komisie pre zbieranie liečivých rastlín. Návrh zákona o Štátnom 
mliekárskom fonde. 

613 9-6305 116 
Osnova zákona o verejnej ochrane mládeže. Osnova vládneho na
riadenia o protileteckej ochrane. Zriadenie ovocinárskej komi
sie pri Ministerstve hospodárstva. 

6306-6375 117 
Odmeny zamestnancom vodohospodárskej a komasečnej služby. Osno
va zákona o stíhaní štátnych zamestnancov za protištátnu čin
nosť. Rôzne legislatívne záležitosti. 

6401-6658 118 

Rezolúcia Odborovej jednoty súkromných úradníkov o legislatív

nej úprave ich pomerov. Vládny návrh zmenkového zákona. Osnovy 

zákonov o stavebnom podnikaní, o Hudobnom a dramatickom konzer

vatóriu v Bratislave. 

6677-6955 119 
Návrh zákona na obmedzenie osobnej slobody Židov. Vládny návrh 
zákona o koncentrácii peňažných ústavov. 

6956-7275 120 
Návrh zákona na zriadenie Historického ústavu SAVU, zákona 
o prídavkoch na deti robotníkov. Nariadenie s mocou zákona 
o Sociálnom ústave HSÍS. Porady o organizácii hospodárskej po
lície. 

7282-7328 íai 

Osnovy zákonov o organizácii poľnohospodárstva, ó vojnovej da

ni, o zriadení Slovenskej tlačovej kancelárie. Obmedzenie pen

zijného poistenia Židov. 
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732 9-7631 122 

Založenie Slovenskej námornej plavby. Určovanie dane z obratu 

a prepychovej dane. Rokovací poriadok Snemu Slovenskej republi

ky. 

7632-7877 123 
Návrh zákona na zriadenie Pracovnej služby. Osnova zákona 
o právnych zástupcoch pre Židov. Vládny návrh zákona o podpore 
poľnohospodárskej výroby. Dohoda o slovensko-chorvátskej ob-
čiansko-právnej pomoci. Slovensko-nemecká dohoda o právnej po
moci. 

7879-8055 124 
Návrh zákona o záujmových organizáciách. Osnova zákona o drobe
ní poľnohospodárskych nehnuteľností. Vyhláška Ministerstva hos
podárstva o povinnom obrábaní poľnohospodárskych pozemkov. ̂  

8090-8773 125 

Vlád. nariadenie s mocou zákona o zriadení Telovýchovnej rady, 

vlád. nar. o elektrifikácii slovenských železníc. Osnova zákona 

o včelárstve. Návrh zákona o brannej výchove. Osnova zákona 

o Slovenskej akadémii vied a umení. Návrh zákona o vývoze a do

voze. 

8878-9191 126 
Úprava požitkov príslušníkov nemeckej národnosti, ktorí nastúpi
li vojenskú službu. Osnova zákona o vysťahovaní Židov. Návrh zá
kona o sociálnom poistení živnostníkov. 

9192-9327 127 

Návrh zákona na zriadenie Lekárnickej komory. Schválenie desať

ročného zveľaďovacieho poľnohospodárskeho programu. 

9328-9681 128 

Osnovy zákonov o trestných činoch počas leteckých útokov,o zria

dení Stráže obrany štátu, o doprave na cestách. 
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9707-9880 12 9 
Návrhy zákonov o prémiách za dodávky obilia, o pôdohospodár
skom úrazovom poistení, o nútenej evakuácii obyvateľstva. Pre
sídlenie úradov z dôvodov brannej pohotovosti štátu* 

9896-10050 130 
Osnova vládneho nariadenia o sociálnom poistení robotníkov. 
Zriadenie Štátnych roľníckych Škôl. Rôzne legislatívne záleži
tosti. Úprava daňových pomerov za brannej pohotovosti Štátu. 

10062-10458 131 
Návrh zákona o Štátnom observatóriu. Záležitosti obchodných 
spoločností. Evakuácia priemyselných podnikov. Vyhláška o sta
robnej podpore. 

20. Pre z. 193 9-1945 11-501 132 
R 

Žiadosti občanov o miesta v Štátnych službách. Racionalizácia 
Štátnej administratívy. 

501 133-134 

Rôzne záležitosti Štátnych zamestnancov - evakuácia a odsun za

mestnancov z obvodov vládnych poverencov. 

504-550 135-136 
Záležitosti kancelárskej a zriadeneckej služby na odboroch Mi
nisterstva hospodárstva. 

566-661 137 

Uvoľňovanie zamestnancov finančnej správy Ministerstva hospo

dárstva. Prijímanie ruských emigrantov-agronomov do štátnych 

služieb. Zápisnice zo schôdzky správneho výboru Štátnych lesov 

a majetkov. Osnova nariadenia o Štátnom rozpočte'. 

663-685 138 
Osnova vládneho nariadenia o zamestnancoch českej národnosti na 

Slovensku* Súpisy štátnych dodávok na obsadenom území južného 
Slovenska. Penzijné poistenie zamestnancov Ministerstva hospo
dárstva. 
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712-803 13 9 
Skladanie siubu a prísahy Štátnych úradníkov* Menovanie delegá
tov pre spisovú rozluku s Ma3arskom. 

826-905 140 
Vykonanie úsporného personálneho opatrenia podľa vl.nar. 380/38« 
Sociálne poistenie zamestnancov Ministerstva hospodárstva.Osno
va kartelového zákona. Zriadenie stálej revíznej komisie pri Mi
nisterstve hospodárstva pre Štátne lesy a majetky. 

905-952 141 
Osobné a kancelárske záležitosti Ministerstva hospodárstva. So
ciálne poistenie štátnych zamestnancov. 

1044-1268 142 
Zmena v organizácii Ministerstva financií. Prehľad odborov a 
rozdelenie agendy ministerstiev slovenského štátu. Prevzatie za
mestnancov slovenskej národnosti z Čiech do štátnych služieb. 

1273-1500 143 

Pôžička hospodárskej obrody Slovenska. Zásady pre uverejňovanie 

štatistických dát. 

1500 144 
Platové záležitosti zamestnancov Ministerstva hospodárstva. 

1500-1705 145 
Revízia účtovnej a pokladničnej služby na Ministerstve hospodár
stva. "Schválenie rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1945* 

1706-1960 146 

Prijímanie zamestnancov do služieb Ministerstva hospodárstva. 

Platové záležitosti pracovníkov Ministerstva hospodárstva. 

196 9-2251 147 

Prepustenie obvodných horárov-Čechov zo štátnej služby. Zastú

penie príslušníkov minoritných náboženstiev a národností v štát

nej službe. 
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2295-2522 148 
ZruSenie poľnohospodárskych inšpektorátov a inštruktorov. Rôz
ne osobné záležitosti zamestnancov Ministerstva hospodárstva. 

2525-2741 149 
Prehľad agendy Ministerstva zahraničných veci. Vykonávacie po
kyny pre verejnoprávne poistenie. Rozpočtové záležitosti Štát
nych úradov. 

2782-3244 150 
Vylúčenie židov z verejných služieb. Kontrola Štátnych a Štá
tom spravovaných ústavov a podnikov« Menovanie Štátnych zamest
nancov do funkcií. Benzionovanie Štátnych zamestnancov. 

3291-3345 151 
Zamestnanecké a osobné záležitosti horárov a lesných dozorcov. 
Doplnenie osobných stavov v odboroch Ministerstva hospodárstva. 

3353-3992 152 

Zhodnotenie Štúdii absolventov Ukrajinskej hospodárskej akadé

mie v Podebradoch. Memorandum absolventov verejných obchodných 

Skôl o svojom právnom postavení v zamestnaní a o zadeľovaní do 

hodnostných tried. Zpráva o revízii Štátneho ústavu pre zveľa

ďovanie Živností. 

4006-4354 153 
Župné rozpočty. Menovanie lesných inžinierov - cudzincov do 
Štátnych služieb. Zásady pre stanovenie rozpočtu na rok 1941. 

4354-4468 154 

Udeľovanie príspevkov a sociálnych výpomocí zamestnancom Minis

terstva hospodárstva. Rôzne záležitosti občanov - žiadosti 

o prijatie do Štátnych služieb, penzionovanie a i. 

4468-4534 155 
Zamestnávanie cudzincov na Slovensku. Dovolenky zamestnancov 
v Štátnej správe. Rozpočty na rok 1940. 
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4561-4699 156 
Refundácie platov Štátnych zamestnancov. Rozpočtové záležitos
ti za r. 1939. 

4707-5493 157 
Doplnenie stavu zamestnancov na podriadených úradoch Minister
stva hospodárstva. Výkaz bilančných obratov Štátnych majetkov 
poľnohospodárskych škôl a výskumných ústavov* Zoznam finančných 
zamestnancov Slovenskej republiky. Súpis inžinierov na Sloven
sku. 

5495-5884 158 
Záverečné účty Zakarpatskej Ukrajiny za rok 1938. Záväzky Slo
venska voči veriteľom v protektoráte. Organizácia úradov práce. 
Zistenie záujemcov zo štátnych úradníkov pre službu u polície a 
žandárstva. 

5895-6200 15 9 
Príspevky zamestnancov Ministerstva hospodárstva na vojnovú zim
nú pomoc. Bilancie a výročná zpráva Štátnych lesov a majetkov 
za r. 193 9. Nemecko-slovenské rozhraničovacie práce. 

6203-6354 160 
Rozpočty ústredných úradov na rok 1941. Rozvrh práce Najvyššie
ho správneho súdu na rok 1941. Sociálne poistenie zamestnancov 
Ministerstva vnútra. 

6367-6388 161 

Rozpočtové účiny v roku 1941. Služobné prídavky profesorov hos

podárskych škôl. 

6389-6890 162 

Náborová akcia pre ukladanie úspor v Poštových sporiteľniach. 

Výkazy zamestnancov Ministerstva vnútra. Penzijné záležitosti. 

6892-7455 163 
Služobné požitky poslancov slovenského snemu. Príprava rokovania 
o prevzatí zamestnankýň slovenskej národnosti, ktoré majú manže
lov Čechov, do služieb protektorátu. 
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7456-7579 164 

Vládne uznesenie o platových pomeroch Štátnych zamestnancov po

čas brannej pohotovosti Štátu* Žiadosti Židov o miesto na Mi

nisterstve hospodárstva. 

7588-7753 165 
Úprava závažnosti ponúkaných cien* Pôsobnosť Ústredného združe
nia Štátnych a verejných zamestnancov. 

7761 166 
Investičný rozpočet Ministerstva hospodárstva. 

7762-7909 167 
Rozpočet Lesníckej a drevárskej ústredne na rok 1942.. Prijíma
nie Židov za robotníkov. Rôzne zamestnanecké záležitosti. 

7909-8069 168 
Rozpočtové účiny v r. 1942. Vyhotovenie zoznamov o fondoch spra
vovaných štátom. Návrh Štátneho rozpočtu na rok 1943. 

8069-8227 169 
Stavebný program vodných stavieb na r. 1943. Revízie úradov, 
ústavov a podnikov podriadených Ministerstvu hospodárstva. Žia
dosti občanov o miesta v Štátnych službách. 

8254-8653 170 

Záverečné účty za rok 1940-1941. Personálne záležitosti Ústred

ného hospodárskeho úradu. Účtovné uzávierky Štátnych podnikov 

za roky 1940 a 1941. 

8654-9130 171 

Žiadosti občanov o miesta v štátnej službe. Penzijné poistenie 

štátnych zamestnancov; Skolenia a žiadosti o sociálnu výpomoc. 

9141-9478 172 

Zriadenie Štátnych majetkov hospodárskych Škôl. Rôzne žiadosti 

o miesta v Štátnej službe. 
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9481-9827 173 
Začatie činnosti Štátneho observatória na Skalnatom plese. Ná
vrh rozpočtu Lesníckej a drevárskej ústredne na rok 1944. Žia
dosti o miesta. 

982 9-10270 174 
Rozpočet horárskeho fondu na r. 1944. Smernice pre schvaľovanie 
Štátnych stavebných investícií. Žiadosti o miesta do štátnych 
služieb. 

10272-10470 175 
Nariadenie s mocou zákona o obrane štátu. Záverečné účty Sloven
skej republiky a rozpočtové účiny na rok 1945. 

21. Prez. 193 9-1945 512-4212 176 

T 

Spisové rozluka s Madarskom. Zprávy o cestovnom ruchu. Výročná 

zpráva Zemského úradu pre vojnových poškodencov. Adresy zastu

piteľských úradov Slovenskej republiky. Všeobecné tlačové zále

žitosti. 

4266-9795 177 

Objednávky zahraničných a slovenských časopisov. Zoznamy zakáza

ných kníh. Zprávy do rôznych novín. Rukopis diela Dejiny súkrom

ného obchodu na Slovensku. 

22. Prez. 193 9-1945 3224-3245 178 

N 
Určenie najvyšších cien múky. Súpisy motorqvých vozidiel. Žiados
ti úradov a občanov o prídel pneumatík. 

3245 179 

Žiadosti o prídel pneumatík. Všeobecné zásobovacie záležitosti. 

3246-3250 180 

Hlásenie o zásobách pohonných hmôt v podnikoch. 
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3250-3253 181 
Žiadosti o prídel pohonných hmôt pre podniky, úrady a jednotliv
cov, 

3302-3313 182 
Hlásenie o stave zásob potravín. Distribúcia cukru, masti,mydla. 
Žiadosti o prídel masti, ramena. 

3313 183 
Žiadosti o prídel podrážkového remeňa pre živnostníkov. 

3315-3341 184 
Žiadosti o prídel surovín pre priemysel. Situácia celulózového 
priemyslu na Slovensku. Figaro v Trnave - hlásenie zásob kakao
vých bôbov. Povolenia k jazde motorovými vozidlami. 

3341-3445 185 

Povolenia k jazde. Výroba a ceny bavlny. Žiadosti o prídel cuk

ru, ovsa, masti. Hospodárska situácia závodov v Krompachoch. 

Zvýäenie cien niektorých produktov. Zriadenie Cenového úradu. 

Výroba kávových konzerv. 

3448-3950 186 

Žiadosti o zvýšenie cien krmovinových výrobkov. Tržné zprávy. 

Zriadenie paprikového syndikátu. ZruSenie colnej hranice medzi 

Nemeckom a protektorátom. Dovoz textílií z Holandska. Výroba 

umelých tukov. Dovoz prosa z Talianska. Žiadosti o prídel ovčej 

vlny, ryže. Úprava odbytu lanu a konopí. Zásobovanie celuloziek 

drevom. Žiadosti podnikov o prídel surovím Nedostatok vaty 

v štátnych nemocniciach. Zatajovanie zásob potravín a surovín 

podnikmi. 

3951-403 9 187 

Ceny zemiakov a zvýšenie ceny piva. Žiadosti o prídel petroleja. 

Prideľovanie benzínu podnikom. Voľný predaj kyseliny octovej. 

Žiadosti o prídel melasy. Dovoz ošípaných z Juhoslávie. Hospodá

renie s mydlom. Povolenia k jazde motorovými vozidlami, odvola

nia občanov a podnikov proti rozhodnutiu zákazu jazdy. 
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403 9 188 
Povolenia k jazde motorovými vozidlami. 

403 9-4226 189 
Povolenia k jazde motorovými vozidlami. Dovoz umelých tukov 
z Nemecka. Zásobovanie Handlovej. Zhabanie motorových vozidiel. 
Žiadosti o prídel surovín. Úprava dovozu uhlia, dodávky loja. 
Vyhláška o prídele cukru. Zásobovanie Podbrezovej potravinami a 
surovinami. 

4227-4546 190 
Sťažnosti občanov proti postupu obchodných podnikov pri zásobo
vaní. Určenie cien tovarov. Colné tarify. Menovanie zásobova
cích referentov v župách a okresoch. Návrh na reorganizáciu dis
tribúcie cukru. 

4557 191 
Žiadosti o povolenie k jazde a vydané povolenia. 

4557-4633 192 
Žiadosti o povolenie k jazde. Víza na cestovanie do cudziny -
doporučenie. 

4633 193 
Víza na cestovanie do cudziny - doporučenie. 

4633-46 94 194 
Udeľovanie víz na cesty do cudziny. Žiadosti o prídel umelých 
tukov. Zásobovanie obyvateľstva cukrom. 

46 94 195-200 
Zásobovanie obyvateľstva cukrom. 

4775-5683 201-203 
Návrh na zriadenie drevárskeho priemyslu na východnom Slovensku. 
Hlásenie o zásobách obilia a múky. Menovanie členov cenového po
radného sboru v okresoch. Hlásenia obcí o .nedostatkoch pri záso
bovaní potravinami. Distribúcia kože a remeňov. 
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5710-5870 204 

Vývoz dobytka do protektorátu. Sťažnosti maloobchodníkov na zá

sobovanie potravinovými článkami. 

5875-6548 205 
Úprave dovozu koloniálneho tovaru na Slovensko. Vývoz dreva zo 
Slovenska do Nemecka. Zpráva o hospodárení so surovými kozami. 
Návrh na novú.organizáciu importu. Hlásenie o nedostatku krmiv8 
Výkazy výnosov cukrovej repy za rok 1941. Zvýšenie baníckych 
provízií. 

6554-6980 206 

Dodávky priemyselného tovaru do obchodov. Memorandum o využíva

ní slovenských minerálnych prameňov. Hlásenie o zásobách pšeni-

ce a raži v poľnohospodárskych nákupných podnikoch. 

6981-7089 207 
Žiadosti o oslobodenie motorových vozidiel od odovzdania vojen, 
správe za mobilizácie. Oslobodenie zamestnancov filmovej spo
ločnosti "Nástup" od vojenskej služby. Žiadosti rôznych podni
kov o udelenie výnimky za mobilizácie. Návrhy na ustálenie cien 
obilia. 

7091-7335 208 
Prehľad nariadení Ústredne pre rastlinné hospodárstvo. Oslobo
denie zamestnancov podnikov od vojenskej služby. Dovoz cukru 
z protektorátu, raži z Nemecka. Zásobovanie banských robotníkov 
potravinami. Zásobovanie 17.000 baníckych detí tukmi. 

7430-8001 209 
Slovensko-nemecká dohoda o vojnovom priemysle. Zvyšovanie pro
dukcie v Handlovských uhoľných baniach. Dovoz a vývoz priemy
selných surovín. Zriaďovanie závodných stráží z príslušníkov 
HG a FS. Úpravy cien poľnohospodárskych produktov. Zásobovanie 
robotníkov v priemyselných podnikoch. Hlásenie o sociálnych a 
hospodárskych pomeroch na majetkoch Jozefa Pálffyho v Smoleni-
ciach. 



- 44 -

8004-10427 210 
Hlásenie o situácii v magnezitovom priemysle. Návrhy na úpravu 
cien potravín. Ponechanie Židov z hľadiska hospodárskeho na 
Slovensku. Prepúäťanie zamestnancov v baniach na železnú rudu. 

10500 211-216 

Žiadosti o prídel potravín a cukru. 

23. Prez. 193 9-1945 100-200 217-219 

A 

Rozhodnutie prezídia Ministerstva hospodárstva o zamestnávaní 

Židov v niektorých podnikoch. 

4638-5198 220 

Súpis židovského majetku na Slovensku. Porada obchodných a prie

myselných komôr o arizácii. Zápisnica z porady županov o arizač-

nom zákone. 

193 9 5207-6212 221 

Žiadosti podnikateľov o povolenie zamestnávať Židov. 

24. Osob.tajo 1940-1944 178-304 222 
Prípis inž. Karmasina o priemyselnej výstavbe na Slovensku.Ari-
zácia podnikov. ZveľaSovanie cestovného ruchu na Slovensku. Ob
chodné styky medzi Slovenskom a Švajčiarskom. Pripomienky nemec
kých poradcov k zásobovacej situácii na Slovensku. Rôzne prípi
sy z nemeckého vyslanectva v Bratislave týkajúce sa politického 
a hospodárskeho života na Slovensku. 

25. I.-dÔv. 1939-1945 1-46 223 
Rozšírenie výroby v zbrojovke v Považskej Bystrici a v železiar
ňach v Podbrezovej. Nariadenie vlády Slovenskej krajiny o mimo
riadnych zásahoch do niektorých druhov živností. Zpráva vládne
ho dôverníka o situácii v krompašských závodoch. Právne postave
nie nemeckej národnej skupiny na Slovensku. Zpráva o hospodárskej 
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situácii v textilných závodoch v Rybárpoli. Osnova vládneho na

riadenia o židovských podnikoch. Zprávy obchodných a priemysel

ných komôr o arizécii. 

47-159 224 
Nepravidelné dodávky uhlia do Podbrezovských železiarní. Schva
ľovanie správnych orgánov priemyselných podnikov generálnym 
sekretariátom HSÍS. Zoznam priemyselných podnikov, ktoré pre
vzali Nemci. Zrušenie vládnych dôverníkov. Arizácie v bryndziar-
stve. Mzdové hnutie robotníkov v Železníku a Nižnej Slanej. In
štrukcie o styku úradníkov MH s nemeckými poradcami. Zamestná
vanie Židov v Štátnych službách. Slovensko-chorvátska obchodná 
zmluva. 

160-200 225 
VývoB rašeliny do Nemecka. Repatriácia účastín z Protektorátu 
Őechy a Morava. Obchodné zmluvy medzi Slovenskou republikou, 
Talianskom, Švédskom, Švajčiarskom a Španielskom. 

201-231 226 
Obchodné zmluvy medzi Slovenskou republikou, Francúzskom a Bul
harskom. Úsporné opatrenia vo verejnej správe. Mesačné zprávy 
o situácii v slovenskom hospodárstve. Evakuácia priemyselných 
závodov zo Slovenska. Zvyšovanie produkcie slovenského priemys
lu. 

26. I./1939 1 227 
Evidencia priemyselnej výroby na Slovensku. 

4-32 228 

Založenie továrne na odev fy "Rolný" v Žiline. Návrh inž.Avda-
noviča na ťažbu barytu a zníženie nezamestnanosti v baníctve. 
Zprávy občanov o výskyte rôznych nerastov na Slovensku.Žiadosť 
Ružomberskej továrne na zápalky o revíziu kartelovej zmluvy. 
Spracovanie surových koží na Slovensku. Rôzne záležitosti bryn-
dziarskeho priemyslu. Hlásenie tovární o začatí výroby. Memo
randum Banskej Štiavnice o niektorých súrnych požiadavkách(zak
ladanie priemyselných závodov, umiestnenie Vysokej banskej Ško
ly a i. ). 
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33-84 22 9 
Rezolúcia mesta Nová Baňa o jeho hospodárskom oživení. Zpráva 
o hospodárskych pomeroch v Gemeri po viedenskom verdikte. Hlá
senia o začatí výroby v niektorých podnikoch. Zpráva z porady 
o sklárskom priemysle v Trahe. Návrh zákona na spriemyselnenie 
Slovenska, 

85-171 230 
Hlásenie o prepúšťaní zamestnancov slovenskej národnosti v Zbro
jovke v Považskej Bystritfio Popads o úprave družstevných pome
rov na Slovensku. Obnovenie dolovania v štítnickoslavoSovskej 
doline. Hlásenia o demontáži strojov v slovenských závodoch. 
Zoznam správnych rád obchodných spoločností. Zadávanie štátnych 
dodávok podnikom. 

172-209 231 
Zastavenie prevádzky v niektorých podnikoch na východnom Slo
vensku. Hlásenie Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bys
trici o hospodárskych potrebách mesta a okresu. Žiadosť Žilin
skej súkennej továrne o odpredaj účastín. Hlásenie o demontáži 
továrne a o nezamestnanosti v okrese Martin. 

212-2 96 232 

Zŕiaáovanie nových továrenských prevádzok na Slovensku. Organi

zovanie domáceho priemyslu. Zprávy o situácii v baníctve. Zria

denie Vinárskeho dovozného syndikátu pre Slovensko. Organizácia 

politickej správy na Slovensku. Návrh vládneho nariadenia na 

zriadenie Lesníckej a drevárskej rady. Demontáž závodu Sloven

ských strojární vo Vyhniach. Zprávy Ministerstva hospodárstva 

o cestovnom ruchu na Slovensku. 

2 97-456 233 

Memorandum o priemyselnom podnikaní na Slovensku. Zriadenie 

Ústavu pre nerastný výskum Slovenska. -Zastavenie prevádzky 

v niektorých priemyselných závodoch.•ZriaSovanie nových podni

kov.. Menovanie vládnych dôverníkov do priemyselných podnikov. 

Hlásenie o situácii v Handlovských baniach. 



- 47 -

501-578 234 
Žiadosť Ústrednej kancelárie židovských náboženských obcí 
o spoluprácu pri vysťahovalectve Židov. Hlásenie o prepúSťaní 
slovenských baníkov zo zamestnania v Rožňavských baniach* Geo
logický posudok o výskyte uhlia medzi Banskou Bystricou a Zvo
lenom. Záverečné protokoly slovensko-maäarskej delimitačnej 
komisie. Zpráva o prepúšťaní robotníkov v Dubnici. Zpráva 
o hospodárskych potrebách Nižného Medzeva. Hlásenie o nedostat
koch surovín v priemyselných podnikoch. 

579-600 235 
Zprávy zo zasadnutí bryndžiarskeho syndikátu V Banskej Bystri
ci. Zastavenie prevádzky v papierni v Slavošovciach pre nedos
tatok uhlia. 

601-650 236 

Vývozné ťažkosti slovenského priemyslu do Južnej e Severnej 

Ameriky. Porade na Ministerstve hospodárstva o organizácii 

priemyselných podnikov. Menovanie vládnych dôverníkov.Situačná 

zpráva o priemysle. Vývoz dreva do Nemecka. 

651-700 237 

Menovanie členov dozorných rád v podnikoch pre vývoz a dovoz. 

Hlásenie o výskyte pyritu v Lednici. Obmedzenie výroby v sklár-

nach v Lednických Rovniach. Zastavenie prevádzky v niektorých 

podnikoch na pílenie dreva, 

701-750 238 

Rozširovanie prevádzky v priemyselných podnikoch. Záverečné 

účty bryndžiarskeho syndikátu za r. 1938. Zoznamy priemysel

ných podnikov na Slovensku. 

751-800 23 9 

Menovanie členov dozorného výboru v podnikoch v Bratislave. 

Porušovanie predpisov o výrobe bryndze. Prehľad priemyselnej 

výroby v Československej republike. Osnova vládneho nariadenia 

o stavovskej organizácii živnostníctva na Slovensku. 
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801-850 240 

Situačné zprávy vládnych dôverníkov z priemyselných podnikov. 

Menovanie-členov správnej rady v továrni MApollo" v Bratislave. 

851-900 241 

Memorandum koželužných podnikov v Liptovskom Mikulási o Štát

nych dodávkach. Voľby členov správnych rád v podnikoch v Bra

tislave. Zamestnávanie cudzincov v továrňach. Založenie" celo

štátnej kúpeľnej spoločnosti. 

868 242-244 
Evidenčné a štatistické dáta o priemyselných podnikoch. 

901-950 245 
Opatrenia proti zastavovaniu prevádzky podnikov a prepúšťaniu 
zamestnancov. Nemecko-slovenská obchodná zmluva, slovensko-ne-
mecká spolupráca v priemysle. Menovanie dôverníkov a dočasných 
správcov v priemyselných podnikoch. 

951-1000 246 
Žiadosť magnezitového priemyslu o súhlas na ustanovenie člena 
správy. Hlásenia o dočasnom zastavení prevádzky v závodoch. 
Menovanie a zprávy dôverníkov zo závodov o ich hospodárskej si
tuácii. 

993 247 
Osnova vládneho nariadenia o schvaľovaní členov správnych rád* 

1001-1050 248 

Menovanie vládnych dôverníkov v priemyselných podnikoch. Zále

žitosti Civilnej protileteckej obrany. Menovanie členov správy 

v priemyselných závodoch. Zprávy vládnych dôverníkov o situácii 

v závodoch. Štrajk robotníkov v Železníku. 

1051-1100 249 
Evidencia kartelov. Menovanie vládnych dôverníkov do tovární. 
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1101-1150 250 

Menovanie a zprávy vládnych dôverníkov o situácii v závodoch* 

Vytvorenie židovského domáceho priemyslu na Slovensku* Zriade

nie cenovej komisie. Menovanie členov správnych rád do priemy

selných závodov. 

1151-1200 251 

Hlásenie o situácii v Podbrezovských železiarňach. Arizécia 

podnikov. Menovanie členov správnych rád. Žiadosti niektorých 

podnikov o premiestnenie prevádzky da Čiech. 

1201-1250 252 

Žiadosť Kremnice o naloženie priemyselného podniku. Menovanie 

členov dozorného výboru v podnikoch. Syndikalizácia sklárskeho 

priemyslu na Slovensku. Zásobovanie priemyslu uhlím. Hlásenie 

o výskyte uhlia v Spišskej Belej. 

1251-1350 253 

Úprava cien mlynských výrobkov. Zastavenie prevádzky v stupav

skej cementárni pre nedostatok uhlia. Menovanie členov správy 

v závodoch. 

1351-1400 254 
Menovanie členov správy a dozorného výboru v závodoch. Vývoz 
dreveného uhlia. Zásobovacie záležitosti obyvateľstva Liptova. 
Označovanie židovských podnikov. 

1401-1450 255 
Menovanie vládnych dôverníkov a ich zprávy o situácii v priemy
selných podnikoch. Menovanie členov správnych a dozorných rád. 

1451-1550 256 
Zastavenie prevádzky v továrni na rastlinné tuky v Novom Meste 
nad Váhom. Nedostatky surovín v niektorých závodoch. Menovanie 
členov dozorných výborov a vládnych dôverníkov v závodoch. 

1551-1572 257 
Zoznamy členov správnych rád a dozorných výborov v jednotlivých 
závodoch. 

v-
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1573-1575 258 
Rôzne záležitosti Paprikárskeho syndikátu. 

1586-1644 259 
Zoznamy členov správnych rád a dozorných výborov rôznych pod
nikov. Súpis zamestnancov priemyselných podnikov v okrese Hnú§-
ťa. Návrh na arizáciu židovských podnikov. Situačné zprávy 
vládnych dôverníkov z priemyselných podnikov. 

1645-1650 26Ó 

Situačná zpráva o stave priemyslu, obchodu a živností na stred

nom Slovensku za r. 193 9-1943. Hlásenie o výskyte niklovej ru

dy v Ratkovskej Zdychave. 

1651-1674 261 
Vládny návrh zákona o úprave pozemkovej držby. Zoznamy členov 
správnych orgánov v rôznych závodoch. Zpráva zo zasadnutia úve
rovej komisie pri Slovenskej národnej banke. 

1675-1700 262 

Hlásenie o prechmatoch maďarských úradov voči slovenským obča

nom na okupovanom území. Polročná zpráva Banskej revírnej rady 

pre Slovensko. Zoznamy členov správnych rád v priemyselných 

podnikoch. 

1701-1750 263 

Zpráva o arizácii v Čechách a na Morave. Menovanie vládnych dô

verníkov. Zoznamy členov správnych rád a dozorných výborov 

v rôznych podnikoch. 

1751-1800 264 

Zoznamy členov správnych rád a dozorných výborov. Organizácia 

podnikov. Osnova vládneho nariadenia o sprostredkovaní práce. 

1803-1850 265 

Menovanie dôverníkov do podnikov. Zoznamy členov správnych rád. 
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1851-1900 266 
Memorandum obce Kokavy nad Rimavicou o potrebách kraja. Menova
nie dôverníkov, zoznamy členov správnych rád v podnikoch. Hlá
senie o zastavení prevádzky v závode na výrobu papiera v Hlo
hovci. 

1901-2000 267 
Vyšetrovanie pomerov v priemyselných podnikoch v Ružomberku. 
PrepúSťanie zamestnancov v Pezinských tehelniach. Obnovenie 
prevádzky v závodoch. 

2001-2051 268 
Osnova zákona o činnosti a právomoci štátneho dozoru nad sta
vovskými organizáciami. Hlásenie o výskyte uhlia na Orave. 

2034 269 
Záležitosti Syndikátu pre pestovanie papriky v Bratislave. 

27. I. 1940 86-474 270 
Mesačné výkazy Krompašských závodov na mecl v Nižných Slovin-
kách. Zápisnice z porád priemyselnej poradnej komisie. 

477 271-272 
Zprávy vládnych dôverníkov z priemyselných podnikov. 

1194-1403 273 
Zpráva o podniku "Banská spoločnosť Societé Miniére" vo Vrano
ve nad Topľou. Rokovanie o medzinárodnom styku s úradmi v Ma
ďarsku. 

2052-2150 274 

Menovanie členov správnych rád v závodoch. Spisová rozluka me

dzi Slovenskom a Nemeckom. Žiadosti o arizáciu židovských pod

nikov. Menovanie dočasných správ do podnikov. Rozširovanie vý

robnej kapacity mlynov. Hlásenie o výskyte kamenného uhlia 

v Lechniciíokr. Sp. Stará Ves). Hlásenie o dočasnom zastavení 

prevádzky na píle v Snine. 
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2151-2168 275 
Anketa Ministerstva hospodárstva o industrializácii Slovenska, 
Zastavenie prevádzky v kameňolomoch. Menovanie dôverníkov do 
podnikov. 

216 9-2250 276 

Menovanie dôverníkov do podnikov. Hlásenie o nezamestnaných 

sklárskych robotníkoch. Memorandum proti zruäeniu rafinérie 

v Dubovej. Žiadosti o zamestnávanie cudzincov v priemysle. Do-

sadzovanie vládneho dozoru v podnikoch. Zpráva o priemysle 

v Prešove. Príprava vládneho návrhu o arizačnom fonde. Informá

cia pre predsedu nemeckého vládneho výboru o zakladaní nových 

podnikov. Zastavenie práce na Štátnej píle v Muráni. 

2251-2300 277 
Osnova vládneho nariadenia o zriadení arizačnej kancelárie. 
Zpráva z valného zhromaždenia Sväzu drevárskeho hospodárstva na 
Slovensku v r. 1944. VoTba členov správy Handlovských uhoľných 
baní. 

2301-2350 278 
Menovanie dôverníkov v závodoch. Odovzdanie Štátnych naftových 
baní do prevádzky fy Deutsche Erdol A0G. Berlín. Organizácia i 
priemyslovo-technickej služby. Nacionalizácia slovenského hos
podárstva. Arizácia židovských podnikov v Prešove. Založenie 
Horehronskej hutnej spoločnosti v Banskej Bystrici. 

2351-2400 279 
Hlásenie o hospodárskych pomeroch v trebišovskom cukrovare. Ob
medzovanie a rozširovanie výrobných kapacít v niektorých podni
koch. Pracovné povolenia pre cudzincov. Štrajk robotníkov na 
píle vo Veľkej Bytči. Priemyselné podnikanie na východnom Slo
vensku, Repatriácia slovenských baníkov z Belgicka. 

2401-2450 280 

Menovanie dôverníkov do závodov. Vyšetrovanie pomerov priemysel

nej výroby v niektorých okresoch. Hlásenie o zastavení práce na 

píle vo Švedlári. 
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2451-2496 281 

Rozširovanie výroby v továrni "Danubius" v Bratislave. Menova

nie dôverníkov do podnikov. 

2497-2550 282 

Zoznam zamestnancov Ministerstva hospodárstva a jemu podriade

ných podnikov. Menovanie dôverníkov do podnikov'. 

2 551-2600 283 

Hlásenie o hospodárskej situácii v okrese Nové Mesto nad Váhom. 

Žiadosť o povolenie výroby skla a bižutérie v Prešove. 

2601-2650 284 
Založenie podniku na pletený tovar v Banskej Bystrici. Zoznam 
židovských priemyselných podnikov. Žiadosti o povolenie rozši
rovať výrobu v podnikoch. 

2651-2700 285 
Žiadosť o súhlas na založenie továrne na gumové výrobky. Meno
vanie členov správnych a dozorných rád. Arizácia podnikov. 

2701-2800 286 
Menovanie dôverníkov do podnikov. Rozširovanie výroby v priemy
selných podnikoch. Arizácia priemyselných podnikov* Nariadenie 
o s:úpise židovského majetku. 

2801-2 900 287 
Arizácia priemyselných podnikov. Menovanie vládnych dôverníkov 
v priemyselných podnikoch. Rozširovanie výroby v zbrojovke 
v Považskej Bystrici. Zoznam výrobných podnikov na Slovensku. 
Povoľovanie novej výroby priemyselným podnikom. 

2 901-2 950 288 
Arizácia podnikov. Menovanie vládnych dôverníkov. Schvaľovanie 
členov správy a dozorných výborov. Hlásenie o zastavení pre
vádzky v celulózkach v Martine a v Žiline. 
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2 951-3000 289 

Osnova zákona o dávkach za úradné výkony v správnych veciach« 

Žiadosti podnikov o rozširovanie výroby. Menovanie vládnych dô

verníkov. 

3001-3050 2 90 
Arizácia továrenských podnikov. Menovanie dôverníkov do židov
ských podnikov, menovanie dozorných výborov. Žiadosti o povole
nie zamestnávať cudzincov. 

3051-3150 2 91 
Rozširovanie a obmedzovanie výroby v závodoch. Menovanie vlád
nych dôverníkov a členov správy v podnikoch. 

3147 2 92-2 93 
Cenové prehľady a materiály pre charakteristiku súčasnej ekono
mickej situácie na Slovensku. 

28. I. 1941 3151-3200 294 

Hlásenie o stave židovských zamestnancov v priemyselných podni

koch. Rozširovanie výroby v priemyselných podnikoch. 

3201-3250 2 95 
Súhlas na ustanovenie členov správy. Hlásenie o nedostatku su
rovín pre priemysel. Rozširovanie výroby v priemyselných podni
koch. Porady o podporovaní priemyselnej a remeselníckej výroby. 

3251-32,96 2 96 
Žiadosti o povolenie rozšíriť výrobu v priemyselných podnikoch. 
Výročná zpráva priemyselných inšpektorátov. 

32 98-3300 2 97 
Mesačné hlásenie o činnosti registrovaných podnikov. 

3302-3350 2 98 

Žiadosti q povolenie novej výroby a rozširovanie výroby v prie

myselných podnikoch. 
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3351-3400 2 99 
Ohlásenie novej výroby v priemyselných podnikoch. Rozširovanie 
výroby. Vyvlastňovaníe pozemkov. Zastavenie prevádzky v závo-

#doch. 

3401-3500 300 
Menovanie členov správy, rozširovanie a obmedzenie prevádzok 
v závodoch. 

3501-3519 301 
Schvaľovanie členov správy v podnikoch. Pracovné povolenia pre 
Židov. Rozširovanie priemyselnej výroby. 

3520 302 

Rozpočty a záverečné účty OPK v Bratislave. 

3524-3550 303 
Rozpočty a záverečné účty OPK v Prešove. Rokovanie s Maáarskom 
o rozdelení majetku obchodných a priemyselných komôr. 

3551-3600 304 
Zastavenie výroby rastlinných olejov. Menovanie členov správy 
a dozorných výborov v podnikoch. 

3601-3650 305 
Žiadosti o súhlas na ustanovenie členov správy a dozorného vý
boru. Anketa o sociálnych zariadeniach v podnikoch. Hlásenia 
o rozširovaní továrenskej výroby. 

3651-36 96 306 

Menovanie členov správy a dozorného výboru. Ohlásenie novej 

továrenskej výroby. Obmedzovanie prevádzok v podnikoch pre ne

dostatky surovín. 

3697-3700 307-309 

ZadeTovanie poslucháčov SVŠT na prax do podnikov na Slovensku 

i v Nemecku. 
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3701-3750 310 

Kartelové pomery v zápalkárskom priemysle. Zriadenie Ústredného 

úradu na ochranu živnostenského vlastníctva• Stanovy Podbrezov-

ských železiarní. Protest obuvníkov proti zriadeniu továrne na 

obuv v Liptovskom Mikulási. Rozširovanie výroby v podnikoch. 

3751-3800 311 
Schvaľovanie funkcionárov v ružomberskej celulózke. Rozširova
nie výroby niektorých podnikov. Žiadosti podnikov o oslobodenie 
zamestnancov od vojenskej služby. Obmedzovanie výroby a prepúš
ťanie robotníkov v priemyselných podnikoch. 

3801-3 900 312 
Zastavenie prevádzky v podnikoch. Žiadosti podnikov o oslobode
nie svojich zamestnancov od vojenskej služby. ZaraSovanie pod
nikov medzi dôležité pre obranu štátu. Úprava hospodárenia 
s olejnatými semenami. Hlásenie o pomeroch v priemyselných pod
nikoch. Štátne záruky na výstavbu priemyselných podnikov na 
Slovensku. Prepustenie robotníkov v Štátnej mincovni v Kremnici. 

3 901-3 950 313 
Žiadosti o zaradenie podnikov medzi dôležité pre obranu štátu. 
Rozšírenie výroby v priemyselných podnikoch. Zlepšovanie sociál
nych zariadení v podnikoch. 

3 951-4000 314 

Zastavovanie prevádzky na pílach. Žiadosti podnikov o oslobode

nie zamestnancov od vojenskej služby. Pripomienky k nariadeniu 

o právnom postavení Židov. Stanovy Penzijného fondu OPK v Bra

tislave. Evidencia členov správnych a dozorných orgánov. 

4001-4100 315 
Obmedzenie prevádzky na píle v Medzilaborciach. Zaraáovanie 
podnikov medzi dôležité pre obranu štátu. Hlásenie o výrobe 
cukru na Slovensku. Voľba členov správnych rád. Zastavenie pre
vádzky v chemickej továrni na Dobrej Vode. 
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4102-4200 316 

Zaraďovanie podnikov do kategórie dôležitých pre obranu štátu. 

Zpráva o činnosti Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave 

za r* 1941. Žiadosť sklárne v Utekáči o povolenie zamestnávať 

Židov. Zpráva o ťažbe nafty v Mikovej. Hlásenie o zastavení 

prevádzky bane vo Veľkej Polome. 

4201-4300 317 
Zastavenie prevádzky v železiarni a smaltovni v Cinobani.Osno
va nariadenia o stavbe mlynov. Rozširovanie výroby v priemysel
ných podnikoch. Memorandum slovenských celuloziek a papierní 
o nedostatočnom zásobovaní drevom. Zara3ovanie podnikov do ka
tegórie dôležitých pre obranu štátu. Schvaľovanie členov sprá
vy a dozorného výboru. 

4301-4348 318 
Evidencia cudzozemských spoločností na Slovensku. Zaraďovanie 
podnikov do kategórie dôležitých pre obranu štátu. 

434 9-4400 319 
Zpráva z plenárneho zhromaždenia Obchodnej a priemyselnej ko
mory v Banskej Bystrici. Menovanie členov správnych rád. 

2 9. I. 1942 4404-4513 320 

Zaraďovanie podnikov do kategórie dôležitých pre obranu štátu. 
Menovanie členov správnych rád. Ohlasovanie výroby nových vý
robkov. Žiadosti podnikov o štátnu pôžičku/ Osnova zákona 
o Roľníckej komore, Zprávy o pestovaní hodvábnika na Slovensku* 

4518-4600 321 
Úprava cien cukru. Udeľovanie pracovných povolení pre Židov. 
Zara3ovanie podnikov do kategórií dôležitých pre obranu štátu. 
Návrh vládneho nariadenia na reorganizáciu mliekárstva. 

4601-4640 322 
Dlhodobý poľnohospodársky produkčný a speňažovací program. Me
novanie členov správnych rád. Obmedzovanie výroby. Obežník Mi
nisterstva vnútra o kontrole a ohraničení ziskov podnikateľov. 
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4641-4700 323 
Zaraďovanie podnikov do kategórií dôležitých pre obranu štátu. 
Menovanie členov správnych rád. Zriadenie Ústrednej kancelárie 
obchodných a priemyselných komôr. Žiadosti o povolenie zriadiť 
priemyselný podnik. 

4701-4800 324 
Žiadosti o povolenie menovať cudzincov za členov správnych rád 
v priemyselných podnikoch. Zaraďovanie podnikov do kategórií 
dôležitých pre obranu štátu. 

4801-4 900 325 
Zaraäovanie podnikov do kategórií dôležitých pre obranu štátu. 
Menovanie správcov do podnikov. Dočasné zastavenie prevádzky 
v mlynoch. Vymeriavanie príspevkov na zárobkovú činnosť Židov. 
Žiadosti podnikov o štátnu záruku. Osnova zákona o fonde pre 
zriaáovanie a udržovanie pracovnej povinnosti Židov. 

4901-5000 326 
Rozširovanie výroby v priemyselných podnikoch. Situačné hláse
nia priemyselných závodov. Schvaľovanie členov správnych rád a 
dozorných výborov. 

5001-5100 327 
Zriadenie závodu "Preglejka" v Žarnovici. Prepúšťanie robotní
kov na píle v Ružomberku. Zaraďovanie podnikov medzi dôležité 
pre obranu štátu. Žiadosť Handlovských uhoľných baní o zníženie 
daní z uhlia. Menovanie členov správnych rád. 

5101-5200 328 
Schvaľovanie členov správnych a dozorných rád. Zaraďovanie pod
nikov medzi dôležité pre obranu štátu. 

5201-5300 32 9 
Rozpočet Exportného a obchodno-politického ústavu Obchodnej a 
priemyselnej komory v Bratislave. Zaraáovanie podnikov medzi 
dôležité pre obranu štátu. Menovanie členov správnych a dozor
ných rád. 
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5302-5400 330 

Výročná zpráva podniku "Lihag" v Bratislave za rok 1941. Ude

ľovanie súhlasu na menovanie členov správnej a dozornej rady. 

Organizačné otázky sklárskeho priemyslu. 

5401-5500 331 
Zaraďovanie podnikov medzi dôležité pre obranu štátu. Odmeny 
členom správnych rád. Rozširovanie výroby v priemyselných a 
živnostenských závodoch. 

5501-5600 332 
Odmeny členom dozorných výborov. Zastavenie prevádzky na píle 
v ätubnianskych Tepliciach. Výmazy mlynov z firemného registra. 
Zaraďovanie podnikov medzi dôležité pre obranu Štátu. 

5602-56 96 333 
Zaraďovanie podnikov medzi dôležité pre obranu štátu. Rozširo
vanie výroby priemyselných a živnostenských podnikov. 

5701-5800 334 
Obmedzovanie a zastavovanie výroby v priemyselných závodoch. 
Hlásenia závodov o nových druhoch vyrábaného tovaru. 

5801-5 900 335 
Zara3ovanie podnikov medzi dôležité pre obranu štátu. Zahranič
né vzťahy sklárskeho priemyslu. Menovanie členov správnej rady 
v Oakanovských hnedouhoľných baniach. 

5 901-6000 336 
Výmazy mlynov z firemných registrov. Žiadosť slovenských elek
trární o oslobodenie židovských zamestnancov nosiť židovské 
hviezdy. Podávanie zpráv o situácii v slovenských baniach nemec
kému ministerstvu hospodárstva. Osnova zákona o mimoriadnych 
ziskoch. Hlásenia o nových priemyselných výrobkoch. 

6001-6100 337 
Evidencia členov správnych a dozorných rád. Zastavenie prevádz
ky niektorých mlynov. Arizácia priemyselných a živnostenských 
podnikov. Výmazy mlynov z firemných registrov. 
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6122 338 
Zoznamy členov správnych rád v priemyselných podnikoch. 

6101-6200 33 9 
Schvaľovanie členov dozorného výboru v cukrovare v Trenčianskej 
Teplej. Zaraäovanie podnikov medzi dôležité pre obranu Štátu. 
Ohlásenia nových živností. Arizácia židovských podnikov. 

6201-6300 340 

Výmazy mlynov z firemných registrov. Rozvirovanie výroby v pod

nikoch. Menovanie členov správnych rád. Zaraďovanie podnikov 

medzi dôležité pre obranu štátu. 

6301-6400 341 
Ohlásenie výroby v priemyselných podnikoch. Zara3ovanie podni
kov medzi dôležité pre obranu štátu. Žiadosti o povolenie za
mestnávať cudzincov v sklárskom priemysle. Situačné zprávy 
z priemyselných podnikov. 

6347 342 
Evidencia píl na Slovensku. 

6401-6500 343* 
Zaradenie podnikov medzi dôležité pre obranu ätátu. Situačné 
zprávy z priemyselných podnikov. Ohlásenie nových živností. 

6501-6600 344 
Výmazy mlynov z firemného registra. Registrácia podnikov. Meno
vanie členov správnej a dozornej rady v "Dovuse" - dovoznej a 
vývoznej spoločnosti. 

6601-6686 345 
Mesačné situačné zprávy z priemyselných podnikov. Zaraďovanie 
podnikov medzi dôležité pre obranu štátu. Zoznamy zlievárenských 
živností. Znižovanie prevádzkového kapitálu v podnikoch. 

6689-6700 346 
Žiadosti poslucháčov SVŠT o zaradenie na prázdninovú prax. 
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6701-6800 347 
Zastavenie prevádzky v továrni na zinkové farby v Košeci. Týma-
zy mlynov z firemných registrov. Registrácia podnikov dôleži
tých pre obranu štátu. Hlásenie o zmene výroby v závodoch. 

6802-6900 348 
Menovanie členov v správnych a dozorných radách. Zriaďovanie 
Salších prevádzok v drevárskom priemysle. Zaradenie podnikov 
medzi dôležité pre obranu ätétu. určovanie prázdninovej praxe 
pre vysokoškolákov. 

30. I. 1944 6901-7000 349 
Žiadosti vysokoškolákov o zadelenie na prázdninovú prax do 
priemyselných závodov. 

7001-7100 350 

7101-7200 351 

7208-7300 352 

7301-7400 353 

7401-7500 354 

7501-7600 355 

Žiadosti vysokoškolákov o zadelenie na prázdninovú, prax do 

priemyselných závodov. 

7601-7T00 356 

ti 

ft 

fl 

77.01-7800 357 
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7801-7899 358 
Povoľovanie výroby nových výrobkov v podnikoch. Schvaľovanie 
členov dozorných výborov. Zaraáovanie podnikov medzi dôležité 
pre obranu Štátu. 

7901-7999 359 
Zaraďovanie podnikov medzi dôležité pre obranu Štátu. Schvaľo
vanie členov správnej a dozornej rady. Ohlásenie o výrobe nové
ho priemyselného tovaru v podnikoch. 

8001-8100 360 
Udeľovanie vládneho súhlasu na menovanie členov správnych rád 
a dozorných výborov. Zákaz vyvážať niektoré výrobky do cudziny. 
Založenie chemickej spoločnosti v Dubovej. 

8101-8200 361 
Hlásenie o situácii medzi robotníkmi v kremnických baniach. Za-
raáovanie podnikov medzi dôležité pre obranu štátu. Ohlásenie 
nových živností. Hlásenie o zastavení prevádzky v niektorých 
závodoch. Menovanie členov správnych rád a dozorných výborov. 

8201-8300 362 
Menovanie členov správnych a dozorných rád v podnikoch. Zasta
venie prevádzky v ružomberskej papierní pre nedostatok uhlia. 
Hlásenie o prepustení robotníčok firmy "Bates" v Ružomberku. 

8301-8400 363 
Menovanie členov správnych rád a dozorných výborov. Zaradenie 
podnikov medzi dôležité pre obranu štátu. Povoľovanie výroby 
nových druhov tovaru. 

8401-8500 364 
Schvaľovanie nájomných zmlúv. Zastavenie prevádzky na pílach. 
Návrh osnovy zákona o obchodnej a priemyselnej komore. Menova
nie členov správnych rád a dozorných výborov. Ohlásenia nových 
výrobkov podnikov. 

8501-8600 365 
ZaraSovanie podnikov medzi dôležité pre obranu štátu. Zastavo
vanie prevádzok na pílach, Výmazy mlynov z firemných registrov. 
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Žiadosť Podbrezovských železiarní zastaviť prevádzku« Osnova 

zákona o organizovaní živnostníctva. 

8601-86 99 366 
Ohlásenie výroby nových výrobkov« Menovanie členov správnych 
rád a dozorných výborov. Zaraäovanie podnikov medzi dôležité 
pre obranu štátu. 

8701-88JOO 367 
Členstva v správnych radách. Ohlásenie živností a rôzne sťaž
nosti živnostníkov. Prehlásenie podnikov za dôležité na obranu 
štátu. Rozširovanie niektorých druhov priemyslu na Slovensku. 
Osnova zákona o výstavbe vodných diel. 

8801-8900 368 
Ohlásenie výroby nových výrobkov v priemyselných podnikoch. Zá
kaz spracovávať zeleninu, ovocie a huby po živnostenský. Pohľa
dávky slovenského priemyslu voči Židom v Maáarsku. 

8901-9091 36 9-373 
Žiadosti vysokoškolákov o pridelenie na prázdninovú prax. 

9501-95 99 374 
Menovanie členov správnych rád v priemyselných podnikoch. Roz
širovanie priemyselnej výroby na Slovensku. 

9601-9700 375 
Menovanie dôverníkov v priemyselných podnikoch. Povolenia 'výro
by rôzneho druhu. Ohlášky nových živností. Zastavenie prevádzok 
v niektorých priemyselných podnikoch. Nasadenie zamestnancov 
Ministerstva hospodárstva na opevňovacie práce. Schvaľovanie 
členstva v správnych komisiách. 

9702 376 
Zoznamy novozaložených, rozšírených a zrušených priemyselných 
podnikov. 
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31 o I. 1945 9703-9800 377 

Zápisy podnikov do firemného registra. Likvidácia Ružomberských 
železiarní. Hlásenie o situácii v priemyselných závodoch. Zara-
äovanie podnikov medzi dôležité pre obranu Štátu. Obmedzovanie 
prevádzky v podnikoch. Menovanie vládnych dôverníkov. 

9801-9898 378 
ZareSovanie podnikov medzi dôležité pre obranu štátu. Schvaľo
vanie členov správy a dozorných rád. Hlásenia o pomeroch v jed
notlivých podnikoch. 

9901-10004 379 
Hlásenia o pomeroch v priemyselných podnikoch. Menovanie vlád
nych komisárov v podnikoch. 

380 
Štatistické výkazy o priemyselných poľnohospodárskych podnikoch. 

381 
Zoznamy registrovaných podnikov dôležitých pre obranu Štátu* 

382 

Činnosť komisie pri Ministerstve hospodárstva pre záležitosti 

importérov - dovozcov priemyselných výrobkov. Zprávy Úradu pre 

ochranu živnostenského vlastníctva. Koncepty návrhov á obežníky 

týkajúce sa priemyselných podnikov* 

383 
Zoznamy členov správnych a dozorných rád v podnikoch. 

384 
Zprávy z priemyselných porád na Ministerstve priemyslu v'Prahe. 

32. 1-0 1938-1939 3-820 385 
Rôzne záležitosti garbiarskeho priemyslu na'Slovensku. Rozširo
vanie výroby v Podbrezovej. Sťažnosti baníkov z Merníka proti 
zamestnávaniu cudzincov. Všeobecné záležitosti živností a prie
myslu* 
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824-1865 386 
Návrhy na vývoz sladového jačmeňa. Hospodárske opatrenia poli
tických a iných úradov na Slovensku vzhľadom na stav brannej 
pohotovoetti Štátu a zmeny hraníc. Hlásenie občanov z Moravské
ho Lieskového o výskyte niektorých nerastov. Vládne nariadenie 
o zriadení Ústavu pre uprchlikov. Vývoz medi z Dolných Hámrov 
do Őiech. Obchodnopolitické rokovanie s Nemeckom. Úprava o zas
tavovaní priemyselných podnikov na Slovensku. Investície české
ho kapitálu na Slovensku* Slovensko-maáarská obchodná zmluva. 

33. 11/a 193 9-1945 339-2202 387 
Kompenzačný obchod s drevom medzi Slovenskou republikou a Ma
ďarskom. Obchodno-politické rokovania s Poľskom a Maäarskom. 
Vývoz a dovoz tovarov. Všeobecné colné záležitosti. 

2163 388 
Obchodno-politické rokovanie medzi Slovenskou republikou a Ne
meckom. 

2279 389 
Osnova zákona o štatistike zahraničného obchodu. 

22 92-42J7 3 90 
Predĺženie slovensko-švajčiarskej obchodnej dohody. Dodávanie 
piešťanského bahna do Maäarska. Slovensko-talianske obchodné 
rokovanie. 

4301-4647 3 91 
Obchodno-politické rokovania s Bulharskom a Talianskom. 

5098-6 967 3 92 
Obchodno-politické rokovanie s Madarskom. Belgické pohľadávky 
voči Slovensku. Obchodno-politické rokovanie medzi Slovenskou 
republikou a Španielskom. 
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9140-10512 393 
Slovensko-dánska obchodná dohoda. Hospodárske zprávy o sloven-
sko-chorvátskom obchode. Slovensko-talianske obchodno-politic-
ké rokovanie. Výkaz dovozných a vývozných povolení do Maáarska. 

10512 394 
Žiadosti o povolenie vývozu a dovozu tovaru do a zo zahraničia. 

10512-11437 3 95 

Žiadosti o povolenie vývozu a dovozu tovaru do a zo zahraničia. 

Slovensko-švajčiarske obchodno-politické rokovania. Zápisnice 

zo schôdzky fy "Slovenské veľtrhy". Dovoz strojov a textilu zo 

Švajčiarska. 

3 96-3 98 
Povolenia vývozu dreva do zahraničia - Nemecko, protektorát. 

3 99-401 

Žiadosti rôznych podnikov o povolenie dovozu a vývozu tovarov. 

402 

Evidencia podnikov a povolenia dovozu tovarov zo Švajčiarska. 

403 

Rôzne záležitosti výroby v priemyselných podnikoch - dovoz a 

vývoz. 

404 

Zoznamy arizátorov a arizovaných podnikov. 

405 
Slovensko-macfarská obchodná zmluva. Dovoz a vývoz tovarov.* 

406 

Slovensko-bulharské a slovensko-rumunské obchodno-politické ro

kovania. 
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407 
Vývoz dreva do Nemecka. Zpráva o hospodárskej situácii v pod
niku "Sublima". 

34. 11/b 193 9-1945 207-2200 408 
Vývozné a dovozné záležitosti. Osnova zákona o úprave colného 
sadzobníka. 

2203-5357 409 
Dovozné a vývozné povolenia. Hospodárske zprávy z Juhoslávie. 
Úprava dovozu a vývozu do protektorátu. Slovensko-maäarské ob
chodné styky. 

5886-7903 410 
Obchodno-politické rokovanie s Nemeckom. Výmena tovarov s Ru
munskom. Zápisnice zo zasadnutí veľtržnej a výstavnej komisie. 
Zprávy o Švédskom obchode a priemysle. 

8009-10492 411 

Menovanie členov dovoznej a vývoznej komisie. Obchodno-politic

ké rokovanie Slovenska so SSSR. 

10380 412-413 
Telegramy týkajúce sa obchodu a vývozu tovarov. 

35. III. 1939 100-193 414 
Záležitosti cestovného ruchu na Slovensku. Rezolúcia organizá
cie HSÍS v Zohori o vývoze zeleniny do Viedne. Zápisnica zo 
schôdzlcy prípravného výboru pre reorganizáciu filmu. Podmienky 
výroby a predaja výrobkov ľudového priemyslu na Slovensku. Ur
čenie maximálnych cien potravín. 

194-249 415 

Zápisy Ústrednej predajne uhlia do firemného registra. Propagá

cia turistického ruchu na Slovensku« Úprava družstevných pome

rov na Slovensku. 
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250-337 416 
Prevzatie židovských obchodov s konfekciou f y "Nehera". Pracov
ný plán Štátneho úradu Štatistického. Výstavba turistických chát 
na Slovensku. 

338-460 417 
Vysielanie vládnych dôverníkov do výrobných a obchodných podni
kov. Osnova vládneho nariadenia o cestovnom ruchu. 

461-534 418 
Menovanie vládnych dôverníkov do výrobných a obchodných podni
kov. Propagácia cestovného ruchu v cudzine. 

535-592 419 
Menovanie vládnych dôverníkov. Evidencia hotelov a penzionátov. 
Propaganda cestovného ruchu. 

5 93-686 420 
Zprávy vládnych dôverníkov. Rozpočty obchodných komôr. Žiadosť 
klubu slovenských turistov a lyžiarov o podporu. Vstup nových 
spoločníkov do obchodných spoločností. 

687-776 421 

Usporiadanie národopisných slávností v Tatrách'23.7-1939. Zprá

vy vládnych dôverníkov obchodných podnikov. 

777-84 9 422 
Menovanie vládnych dôverníkov do peňažných ústavov. Vývoz 'dobyt
ka zo Slovenska do protektorátu. Vývoz masla do cudziny. Záve
rečné účty Obchodnej a priemyselnej komory v Prešove. 

850-944 423 
Návrhy na zvýšenie turistického ruchu na Slovensku. Memorandum 
podomových obchodníkov z Čičmian o umožnení predaja tovaru 
v protektoráte. Likvidačné a kvalifikačné listy zamestnancov 
českej národnosti. Žiadosti o zrušenie vládnych dôverníkov. 
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945-999 424 
Zpráva o činnosti HKS. Odvolanie vládnych dôverníkov. Záleži
tosti cestovného ruchu medzi Slovenskom a protektorátom. 

1000-1079 425 
Návrh na povznesenie kúpeľného ruchu na Slovensku. Určovanie 
cien potravín. Menovanie vládnych dôverníkov do výrobných pod
nikov. Návrh osnovy zákona o organizácii politickej správy na 
Slovensku. Osnova vládneho nariadenia o stavovskej organizácii 
živnostníctva na Slovensku. 

1080-114 9 426 
Schvaľovanie vládnych dôverníkov. Žiadosti firiem pri zadávaní 
štátnych dodávok. 

1150-124 9 427 
Zpráva z porady o dodávkach a prácach pre Štát. Obežníky a úpra
vy o cestovnom ruchu. Žiadosti o zruSenie vládnych dôverníkov. 

1250-1336 428 

Menovanie členov správy a dozorného výboru v "Paperode" v Bra

tislave. Zriadenie Slovenskej filmovej rady. Žiadosti podnikov 

o odvolanie vládnych dôverníkov. Hlásenie o nedostatku potravín 

v Handlovej. Devízová dohoda s Nemeckom pre zájazdy poľovníkov 

do' Nemecka. 

1337-13 99 42 9 
Založenie fy "Drevo", uč. spol. v Bratislave' Slovenskou ľudovou 
bankou. Spisová rozluka s protektorátom. Zprávy vládnych dôver
níkov o situácii v priemyselných podnikoch. Propagácia cestov
ného ruchu na Slovensku. 

1400-1449 430 
Žiadosti Športových klubov o podporu. Zoznam vládnych dôverní
kov a ich zprávy o situácii. 
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1450-1549 431 
Hlásenia o cenách potravín v jednotlivých okresoch* Situačné 
zprávy vládnych dôverníkov. Uvalenie dočasnej správy do niekto
rých podnikov. 

1550-1618 432 
Návrh nemecko-slovenskéj zmluvy o železničnej premávke. Žiadosť 
Klubu slovenských turistov a lyžiarov o podporu. Propagácia ces
tovného ruchu v cudzine. Situačné zprávy vládnych dôverníkov. 

1619-1699 433 
Menovanie vládnych dôverníkov do výrobných podnikov, zprávy 
vládnych dôverníkov. Žiadosti o prídel potravín. Dočasná správa 
v Slovenskej obilnej spoločnosti. 

1704-1750 434 
Menovanie vládnych dôverníkov a dočasných správcov. Propagácia 
slovenských kúpelov v Rumunsku. Hlásenia o návšteve cudzincov 
v kúpelných a klimatických miestach na Slovensku. 

1751-1849 435 
Určenie cien mlieka a mliečnych výrobkov. Odmeny dočasným správ
com. Menovanie vládnych dôverníkov. Osnova vládneho nariadenia 
o zriadení Slovenskej cestovnej a dopravnej kancelárie. Označe
nie židovských obchodov. Určovanie cien potravín. 

1850-192 9 436 

Udelenie monopolu na zber textilných odpadkov. Návrh na zriade

nie ovocinársko-zeleninárskeho združenia. Udelenie súhlasu na 

menovanie členov správ a dozorných výborov. Určovanie cien pot

ravín. 

1930-1999 437 
Menovanie vládnych dôverníkov. Určovanie cien potravín. Žiadosť 
občanov o podporu domáckeho priemyslu. 

2000-2149 438 
Menovanie vládnych dôverníkov. Štátne dodávky celovlnených lá
tok. Zriadenie kurzu pre arizujucich obchodníkov. Zápisy firiem 
do registrov. 
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2150-22 99 439 
Určenie podmienok pre zadávanie štátnych dodávok a prác. Meno
vanie vládnych dôverníkov. ZaraSovanie hotelových prevádzok do 
skupín. Zatváranie židovských obchodov. Predkladanie mesačných 
zpráv o iniciatívnom podnikaní ministerstiev* 

2300-2369 440 
Odvolanie a doporučovanie vládnych dôverníkov. Ohlášky živnos
tí. Súhlas na menovanie členov správy a dozorného výboru. 

2370-2449 441 
Sťažnosti na židovských obchodníkov. Menovanie vládnych dôver
níkov. iSlovensko-mačíarfeké medzištátne rokovanie o právnych ve
ciach. Výstavba vagónky na .Slovensku. Zatrieclovanie podnikov do 
cenových skupín. 

2450-2599 442 
ZatrieSovanie hotelov do cenových skupín. Rozpočet Obchodnej a 
priemyselnej komory v Banskej Bystrici na rok 1940. Sťažnosť 
na sociálne a hospodárske pomery v Slovenskom sklenárskom druž
stve. Zprávy o majetkovom stave podnikov. Rozšírenie koncesie 
Karpatendeutscher Reisedienst. Organizačný štatút sborov pre 
cestovný ruch. Označovanie židovských obchodov nápisom "židov
ský obchod". 

36. III. 1940 2600-2664 443 

Menovanie a odvolanie vládnych dôverníkov, revízie činnosti 

vládnych dôverníkov. Obmedzovanie židovských a českých obchodov 

v Piešťanoch. Osnova zákona o židovských podnikoch a o židov

ských zamestnancoch v podnikoch. 

2667-2749 444 

Úprava korešpondencie medzi úradmi na Slovenskú á v protektorá

te. Dohoda o uľahčení dopravy motorovými vozidlami medzi Sloven

skom a Nemeckom. Výnos MŠANO o vyradení závadných kníh z verej

ných knižníc. Pristúpenie Slovenskej republiky za člena Dunaj

skej komisie. 
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2750-2825 445 
Menovanie vládnych dôverníkov* Majetková rozluka obchodných ko
môr - revízie záverečných účtov. Zatriecíovanie hotelov do ceno
vých skupín. 

2826-282 9 446 
Menovanie a zrušenie funkcie dôverníkov. Návrh poisťovne "Kar-
patia" na poistenie cudzincov - turistov. Udeľovanie subvencií 
na výstavbu turistických chát. 

2 900-2 980 447 
Menovanie a odvolávanie vládnych dôverníkov ž obchodných podni
kov. 

2 981-304 9 448 
Založenie spolku "Ortsgruppe Pressburg des Deutschen Handels 
und Gewerbeverbändes für die Slowakei" v Bratislave. Zprávy 
vládnych dôverníkov. Arizácie podnikov. 

3050-3130 449 
Návrh na dohodu živnostenského vlastníctva medzi Slovenskou re
publikou a Maďarskom. Menovanie členov správy a dozorného výboru 
v podnikoch. Založenie revízneho družstva v Bratislave. Arizácia 
podnikov. Menovanie dôverníkov v podnikoch. Žiadosť Spolku pre 
zveľaďovanie domácej výroby o subvenciu. 

3143 450 
Tarifné inštrukcie Slovenskej Dunajplavby. 

3150-3230 451 

Menovanie a odvolanie dôverníkov. Schvaľovanie stanov obchod

ných organizácií. Arizácie podnikov. Rozäírenie plavby na Duna

ji-

3231-32 99 452 
Menovanie a zruSenie funkcie vládnych dôverníkov. Založenie Hos
podárskeho obchodného ústavu v Bratislave. Menovanie dôverníkov 
do židovských podnikov. Menovanie členov správy v podnikoch. 
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Oznámenie talianskeho vyslanca o zriadení ústredného útvaru 
pre vyvoz vojenského materiálu z Talianska. 

3300-3379 453 
Menovanie a odvolávanie vládnych dôverníkov. Situačné zprávy 
dôverníkov z jednotlivých podnikov. Menovanie členov správy a 
dozorného výboru v podnikoch. 

3380-344 9 454 
Menovanie členov správnych rád a dozorných výborov v podnikoch. 
Zápisy firiem do registrov. Žiadosti o arizéciu židovských pod
nikov. Žiadosť o zamestnávanie Židov. 

3450-352 9 455 
Menovanie vnútenej správy do podnikov, menovanie a zrušenie 
funkcie dôverníkov. 

3530-3599 456 

Zápisy ochranných známok. Žiadosti občanov o udelenie koncesií. 

Zápisy firiem do registrov. Arizácia obchodov. Menovanie členov 

správy a dozorného výboru. 

3600-3660 457 

Zmena stanov niektorých družstiev. Arizácia židovských obcho

dov. Udeľovanie živnostenských koncesií. Revízie živnostenských 

oprávnení. Menovanie dôverníkov v priemyselných podnikoch. 

3661-3781 458 

Arizáčie obchodov. Menovanie dôverníkov do židovských obchodov. 

Zastavenie činnosti zahraničným poisťovniam. ZruSovanie funkcií 

dôverníkov. 

3782-3 914 459 
Menovanie dôverníkov. Žiadosť úč. spoločnosti Union v Bratisla
ve o súhlas na ustanovenie členov správy a dozorného výboru. 
Arizácia židovských obchodov. 
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3915-404 9 460 
Schvaľovanie arizačných zmlúv. Žiadosti o likvidáciu židovských 
podnikov. Arizácia židovských obchodov. Zprávy dôverníkov o si
tuácii v podnikoch. Návrh na zriadenie Akadémie pre zahraničný 
obchod. Menovanie dôverníkov v priemyselných podnikoch. 

4050-4194 461 
Arizácia židovských obchodov. Zoznamy židovských obchodov 
v Bratislave. Menovanie dôverníkov. Odňatie živnostenských 
oprávnení niektorým obchodníkom. 

4200-4349 462 
Schvaľovanie arizačných zmlúv a majetkových prevodov pre účel 
arizácie. Odňatie živnostenských oprávnení. Menovanie dôverní
kov do obchodných podnikov. 

4350-4499 463 
Odňatie živnostenských oprávnení. Arizačné záležitosti. Menova
nie dôverníkov do židovských podnikov* Uvalenie dočasnej správy 
na podniky. Schvaľovanie arizačných zmlúv. 

4500-4649 464 
Menovanie členov správy a dozorných výborov. Odňatie živnosten
ského oprávnenia. Arizácia podnikov - schvaľovanie arizačných 
zmlúv. 

4650-4799 465 

Menovanie dočasných správcov do obchodných podnikov a obchodov. 

Menovanie vládnych dôverníkov. Udeľovanie živnostenských konce

sií. 

4800-4949 466 
Menovanie a odvolanie vládnych dôverníkov. Odňatie živnostenské
ho oprávnenia. Žiadosti občanov o arizáciu. 

4950-5099 467 
Menovanie vládnych dôverníkov. Nútené arizácie podnikov.' 'Likvi
dácie židovských obchodov, arizácia obchodov. 
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5100-5250 468 

Povolenia pre dobrovoľnú arizáciu. Prevody obchodných podnikov« 

Menovanie vládnych dôverníkov. Arizácie obchodov« Udeľovanie 

živnostenských koncesií. 

5252-5399 469 
Menovanie vládnych dôverníkov. Cenové prehľady a materiály pre 
charakteristiku poľnohospodárstva na Slovensku. Udeľovanie živ
nostenských koncesií. Schvaľovanie arizačných zmlúv. 

5400-5517 470 
Menovanie dôverníkov do židovských podnikov a obchodov. Schva
ľovanie prenájomných zmlúv. Menovanie dočasných správcov. Za-
trieáovanie podnikov do cenových skupín. 

5518-5549 471 
Menovanie členov správy a dozorného výboru v podnikoch. Žiados
ti o zastavenie prevádzky v podnikoch. Úprava Ministerstva hos
podárstva pre styk s nemeckými poradcami. Návrh nä zriadenie 
taliansko-slovenskej obchodnej komory. 

5700-5849 472 
Zápisy firiem do živnostenských registrov. Osnova nariadenia 
o prázdninovej praxi poslucháčov SVŠT. Úprava hospodárenia 
s olejnatými semenami. Určovanie cien poľnohospodárskych výrob
kov. Zpráva o kúpeľnej sezóne v Popradskom okrese. 

5850-6019 473 
Udeľovanie živnostenských koncesií. Obmedzenie telefonického 
styku medzi Slovenskom a Nemeckom. Zpráva z konferencie gene
rálnych riaditeľov dunajských plavieb v Mníchove. Odňatie živ
nostenských oprávnení. Menovanie členov správy a dozorného vý
boru v podnikoch. Medzištátna zmluva o likvidácii spoločnosti 
Košicko-bohumínskej železnice. 

6025 474 
Dotazníky pre dôverníkov v priemyselných podnikoch. 
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37. IV a 193 9-1945 1-112 475 
Rozpočty živnostenských spoločenstiev, zmeny stanov živnosten
ských spoločenstiev. Reforma Zemskej živnostenskej rady« Orga
nizovanie živnostenských kurzov• Osnova vládneho nariadenia 
o kurzoch pre masérov« 

364-823 476 
Zpráva o činnosti Sväzu mieäaných spoločenstiev* Organizovanie 
učňovských besiedok na Slovensku. Žiadosti remeselníkov o pod
poru. 

824-931 477 
Revízia živnostenských podnikov* Neoprávnené prevádzky obchodu 
s miešaným tovarom. Úprava mýtneho mletia na Slovensku. Stanovy 
Spolku pre zveľaďovanie domáckej výroby. 

933-981 478 
Zakladanie odborných živnostenských spoločenstiev. Pôžička hos
podárskej obrody Slovenska, Evidencia o pohybe živností. Sociál
na starostlivosť o živnostníctvo. 

982-1094 479 
Výročné zprávy odborných živnostenských spoločenstiev. Návrh 
vládneho nariadenia o úprave výroby a speňažení mlieka a mlieč
nych výrobkov. Zprávy zo zhromaždenia Okresného živnostenského 
spoločenstva v Prievidzi. Revízia živnostenských oprávnení. 

1101-1300 480 

Reorganizácia družstevníctva na Slovensku. Osnova vládneho na

riadenia o stavovskej organizácii živnostníctva na Slovensku. 

Zakladanie potravných družstiev. 

1301-1435 481 
Zprávy z valných zhromaždení okresných živnostenských spoločen
stiev. Návrh osnovy zákona p organizácii politickej správy.Zprá
va o činnosti Štátneho ústavu pre zveľaáovanie živností v Marti
ne. , 
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1436-1878 482 

Prevzatie agendy a personálu Krajinského úradu Ministerstvom 

hospodárstva« Zpráva o porade na MH o Štátnych dodávkach.Úpra

va obchodu s obilím a múkou« Menovanie dôverníkov do priemysel

ných podnikov« 

1881-2019 483 
Úprava o súkromných prácach obecných a obvodných notárov« Vý
ročná zpráva Krajinského svazu miešaných živnostenských spolo
čenstiev. 

2022-2173 484 
Zpráva o revízii výrobných družstiev. Podpory živnostníkom.Žia
dosti Dorastového sboru pre Slovensko o udelenie podpory na o-
šatenie chudobných učňov. 

2177-2211 485 
Vládne nariadenie o židovských podnikoch. Porada o sklárskom 
priemysle. Revízia živnostenských oprávnení. 

2212-2389 486 
Zprávy o revíziách v živnostenských spoločenstvách. Menovanie 
vládneho komisára do Krajského sväzu kníhtlačiarov. Zpráva 
o činnosti Družstva pre nákup strojov v Banskej Bystrici. 

2405-2510 487 
Zpráva o pohybe živností po 15.III.1939. Revízia v okresných 
živnostenských spoločenstvách. 

2511-266 9 488 
Sťažnosti proti výške členských príspevkov pre Spoločenstvo 
staviteľov pre Slovensko. Povolenie pre Krajský družstevný vý
bor v Žiline na utvorenie samostatného Svazu slovenských druž
stiev. Zprávy o revíziách v živnostenských spoločenstvách. 

2703-2786 489-490 
Úprava sadzieb v súkromných záložniach. Rôzne záležitosti živ
nostníkov. 
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2796-2 917 491 
Rôzne sťažnosti živnostníkov« Zmeny stanov živnostenských spo
ločenstiev. Úprava kominárskych obvodov v Bratislave. Zprávy 
o revíziách v živnostenských podnikoch. Učtovnícko-korešponden-
čný kurz v Pukanci. Povolenia na trhy. 

2 918-2 994 492 
Sťažnosť sekcie kominárskych pomocníkov na kominárskych majstrov, 
Zprávy o revízii v živnostenských podnikoch. 

2 999-3093 493 
Schvaľovanie trhových poriadkov. Žiadosti o pripustenie k murár-
skym skúškam. Smernice pre účtovné uzávierky za r.*1938, 1939. 
Trhové záležitosti, prekladanie trhov. 

3094-3276 494 
Trhové záležitosti. Úpravy učebných učňovských pomerov. Zprávy 
o revízii v živnostenských podnikoch. Žiadosti o pripustenie 
k majstrovským murárskym skúškam. Stanovy spoločenstva stavite
ľov. Evidencia živnostenských spoločenstiev. 

3277-3426 495 
Žiadosti o pripustenie k živnostenským skúškam. Žiadosti o po
volenie a preloženie trhov. Schvaľovanie stanov živnostenských 
spoločenstiev. Trhové poriadky. Revízie živnostenských spoločen
stiev, štatúty o trhových poplatkoch. 

3428-3557 496 
Trhové povolenia. Žiadosti živnostníkov o podporu. Usporiadanie 
kurzu hostinskej a hotelovej živnosti v Bratislave. Riešenie ma
jetkových pomerov okresných živnostenských spoločenstiev. 

3598-3727 497 
Zprávy o revíziách živností. Trhové poriadky pre obce. Prelože
nia trhov. Zriadenie obuvníckeho kurzu v Štátnom ústave pre zve-
ľaäovanie živností. Osnova vládneho nariadenia o expedícii lie
kov. 



- 79 -

3746-3899 498 
Žiadosti o pripustenie k živnostenským skúškam«. Preloženie tr
hov • Program strelmajstrovského kurzu v Prešove. Zpráva o čin
nosti Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živnostío 

3901-4028 499 
Trhové poriadky pre obce o Odvolania živnostníkov proti výške 
členských príspevkovo Rezolučné návrhy na riešenie židovskej 
otázky. Štatút kominárskych živností, 

402 9-4341 500 
Záležitosti tovarišských skúšok. Revízne živnostenské zprávy. 
Spisová rozluka s protektorátom. Rozšírenie trhových práv obcíe 
Stanovenie trhových poplatkov, Zprávy o revízii v živnosten
ských podnikoch, 

4348-4597 501 
Zprávy o revízii v živnostenských podnikoch. Súhlas na ustano
venie členov správy v podnikoch. Výročná zpráva Okresného živ
nostenského spoločenstva v Turč. Sv. Martine. Žiadosti živnost
níkov o podporu. Kurz pre adeptov obchodu s uhlím. Schválenie 
stanov živnostenských spoločenstiev. Pripustenie k živnosten
ským skúškam* 

4611-4973 502 

Návrh na 5RP (päťročný plén) pre zveľadenie živností. Zoznam 

zamestnancov Ministerstva hospodárstva. Likvidácia živnostena 

ských podnikov. Trhové poriadky. Žiadosti živnostníkov o pod

poru. 

5010-5344 503 
Žiadosti o udelenie živnostenskej koncesie. Povoľovanie trhov. 
Smernice pre účasť Štátu na neštátnych podnikoch. 

5353-5584 504 
Žiadosti živnostníkov o podporu. Záležitosti podomového obcho
du. Schválenie funkcionárov v živnostenských podnikoch. 
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5589-5840 505 
Zákaz prevádzky hostinskej a výčapníckej živnosti Židmi* Arizá-
cia živnostenských záriadén í• Uvoľnenie kaucií. 

5841-6100 506 
Pripomienky Ministerstva hospodárstva k zverolekárskemu zákonu* 
Arizácia živnostenských zariadení. 

6102-6364 507 
Menovanie členov správy a dozorného výboru vo výrobných druž
stvách, voľby správnych a dozorných orgánov. Uvoľnenie autokau-
cií. 

6366-6496 508 
Zmeny stanov kovospracujúcich živností. Cenové prehľady štátne
ho poľnohospodárskeho účtovníckeho správneho ústavu. 

6592-6648 509 

Menovanie členov správy a dozorného výboru v Slovenskej filmo

vej spoločnosti. Trhové záležitosti. Žiadosti o udelenie podpo

ry-

6650-6869 510 
Kolektívne zmlavy v jednotlivých živnostiach. Revízie v druž
stvách. Smernice pre zamestnávanie Židov v živnostenských pod
nikoch. 

6872-7053 511 

Pozbavenie Židov členstva vo Svaze obchodných grémií na Sloven

sku. Úprava styku nemeckých poradcov#s úradníkmi Ministerstva 

hospodárstva. Revízia v živnostenských podnikoch. Trhové poriad

ky. 

7056-7279 512 
Revízie živnostenských podnikov. Záležitosti kolektívnych zmlúv 
zamestnancov živnostenských podnikov. 
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7283-7522 513 

Organizovanie odborných živnostenských kurzov rôznymi organi

záciami. Poskytovanie podpôr živnostenským spoločenstvám. Sú

hlas na ustanovenie členov správy. Trhové poriadky. Posloven-

čenie mien zamestnancov a členov živnostenských spoločenstiev. 

7524-8019 514 
Záležitosti trhov v jednotlivých obciach. Žiadosti o pripuste
nie k staviteľským skúSkam. Predpisy Ministerstva hospodárstva 
o zahraničnom obchode. 

8021-8194 515 
Trhové záležitosti obcí; žiadosti o pripustenie k staviteľským 
skúškam. 

8197-8500 516 

Žiadosť Slovákov z Rumunska o návrat na Slovensko. Menovanie 

členov správy v "DOVUS-e". Žiadosti o pôžičky. Trhové predpisy. 

Uvoľnenie autokaucií. Predpisy o zahraničnom obchode. Mlecie 

sadzby v súkromných mlynoch. 

8501-8648 517 
Vyvlastnenie kúpeľov Korytnica. Žiadosti živnostníkov o udele
nie podpory. Usporiadanie pomerov v drevárštve. 

8650-8802 518 

Stanovy Spolku slovenských drogistov. Zpráva ó pomeroch v dre-

várstve na Slovensku. Úpravy služobných pomerov. Vyvlastnenie 

kúpeľov Piešťany. Schválenie členov správy v živnostenských 

podnikoch. Stanovy-filmovej spoločnosti "Nástup". Žiadosti živ

nostníkov o-udelenie podpory. Rozpustenie živnostenských spolo

čenstiev. 

8804-8895 519 
Ustanovenie členov správy v živnostenských podnikoch, štátne 
podpory na výstavbu turistických chát v Plešeli (Malá Fatra) a 
na Prašivej. Žiadosti o pripustenie k živnostenským skúškam. 
Žiadosti živnostníkov o podporu.. Vydávanie nových živnosten
ských oprávnení. 
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8896-9022 520 
Uvoľnenie kaucií• Uvoľnenie dovozu filmov spoločnosti "Nástup", 
Stanovy živnostenských spolkov. Výstavba chaty na Čergove.Uspo-
riadanie koäikérskych kurzov. 

9023-9245 521 
Rezolúcia kominárskych robotníkov o zlepšenie mzdových a social 
nych pomerov. Spolupráca živnostníkov s úradmi pri zásobovaní. 
Povolenia na založenie úč0 spoločností. Žiadosti živnostníkov 
o podporuo 

9248-9434 522 
Vyvlastnenie kúpeľov Polhora. Výročná zpráva Sväzu drevárskeho 
hospodárstva. Vyvlastnenie kúpeľov Vyhne a Sliač. Schválenie 
členov správy a dozorného výboru spoločnosti Omnipol. Výročné 
zpráva a záverečné účty filmovej spoločnosti "Nástup" za rok 
1943. 

9456-9747 523 
Osnova zákona o organizácii pôdohospodárstva. Uvoľnenie aúto-
kaucií. Likvidácia židovských podnikov. Úprava kominárskych ob
vodov okresu Nitra. Voľba predstavenstva Obchodného grémia 
v Nitre. 

9751-9991 524 
Zápis drotárskeho družstva "Svetom" do firemného registra. Ta
rifné inštrukcie Slovenskej Dunajplavby. Trhové predpisy pre 
obce. 

10008-10205 525 
Pripustenie k živnostenským skúškam. Žiadosti živnostníkov 
o podporu. Schválenie členov správy v živnostenských podnikoch. 
Preloženie trhov v niektorých obciach. 

102.17-10592 5a6 
Ustanovenie tajomníkov v štátnom sekretariáte pre záležitosti 
nemeckej národnostnej skupiny na Slovensku. Trhové poriadky v o 
ciach. Návrhy na rozpustenie okresných živnostenských spoločen
stiev. Osnovy zákonov o stavbe mlynov a o hodvábnictve. 
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10603-11061 527 
Obežníky Cenového úradu. Menovanie členov dozorných výborov. 
Zmeny stanov živnostenských spoločenstiev. Zriadenie Ústavu 
pre podporu ľudového priemyslu. 

11066-11514 528 
Menovanie prokuristov v niektorých podnikoch. Žiadosti o pri
pustenie k živnostenským skúškam. Stanovy firmy "Bananas" 
v Bratislave. Kurzy remeselníkov. Menovanie poradných sborov 
okresných živnostenských spoločenstiev. Revízne zprávy úver-
ných družstiev. 

11522-11813 529 
Žiadosti živnostníkov o podporu a Štátnu záruku. Kaucie živ
nostníkov. 

1182.1-12130 530 
Schvaľovanie a zmeny stanov spolkov. Žiadosti živnostníkov 
o podporu. Menovanie členov správy v podnikoch. 

12131-12479 531 
Vydávanie legitimácií podomovým obchodníkom. Stohový okresných 
živnostenských spoločenstiev. Výročné zprávy účastinárskych 
spoločností. Štátne záruky na výstavbu turistických chát. Vy
beranie trhových poplatkov. Kaucie živnostníkov. 

12480-12 910 532 

Žiadosti občanov o povolenie prevodu peňazí z Nemecka, Zápisy 

firiem do obchodného registra. Zápisnice zo schôdzí mliekár

skeho syndikátu. Zriadenie nemeckej keramickej školy v Nemec

kom Právne. Zprávy o revízii v družstvách. Žiadosti o pripus

tenie k živnostenským skúškam. Uvoľnenie autokaucií. 

12 914-13520 533 

Ustanovenie členov správy v živnostenských podnikoch. Žiadosti 

živnostníkov o finančnú výpomoc. Vrátenie autokaucií. Žiadosti 

cudzozemských stavebných firiem o povolenie činnosti. Povýše

nie platov štátnym zamestnancom. 
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13523-13893 534 
Žiadosti o pripustenie k živnostenským skúškam. Zmeny stanov 
niektorých živnostenských spolkov. Zriadenie nových živnosten
ských podnikov. Osnova zákona o asociálnych osobách. Schválenie 
funkcionárov v živnostenských spoločenstvách. 

13 901-14195 535 
Zmeny stanov živnostenských spoločenstiev. Žiadosti o pripuste
nie k živnostenským skúškam. Návrh na novelizáciu živnostenské
ho zákona. Kurzy elektromontérov. Pridelenie židovských domov 
živnostníkom - árijcom. 

14201-14554 536 
Pripustenie k živnostenským skúškam. Ustanovenie členov správy* 
Preloženie trhov v obciach. Porada MH o odborných školách.Úpra
va trhových poplatkov. Súčinnosť miestnych sborov pre cestovný 
ruch s orgánmi verejnej správy. 

14561-14850 537 

Určenie trhových poplatkov v obciach. Zmeny stanov živnosten

ských spoločenstiev. Návrhy na likvidáciu niektorých živností. 

Žiadosti o pripustenie k živnostenským skúškam. Osnova zákona 

o Lekárskej komore. 

14855-15235 538 
Žiadosti občanov o prijatie do štátnych služieb. Pripustenie 
k živnostenským skúškam. Štatistika o pohybe živností. Zmeny 
stanov živnostenských spoločenstiev. 

15242-15917 53 9 
Voľby funkcionárov v živnostenských spoločenstvách. Osnova zá
kona o premávkach na verejných cestách. Zmeny stanov živnosten
ských spoločenstiev. Zaradenie zamestnancov Ministerstva hospo
dárstva do služieb CPO. Žiadosť Svazu obchodných grémií o pod
poru. Sanácia živnostenského úverového družstevníctva. 

15925-16256 540 
Žiadosti živnostenských podnikov o transfer peňazí. Žiadosti 
o pripustenie k živnostenským skúškam. Členské živnostenské 
príspevky. 
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16270-16688 541 

Žiadosti o pripustenie k živnostenským skúSkam. Stanovy druž

stiev. Utvorenie Komisie pre dovoz a vývoz hospodárskych zvie

rat. Osnova zákona o Úrade propagandy. 

16704-17680 542 
Žiadosti o vrátenie kaucií, o pripustenie k živnostenským skúS-
kam. Osnova vládneho nariadenia o sociálnom poistení domáckych 
robotníkov. Zmeny stanov družstiev, revízne zprávy z družstiev. 
Odvolania živnostníkov proti členským príspevkom. Sťažnosti na 
úpravu kominárskych obvodov. 

38. IV b 193 9-1945 1-460 543 

štatistika podomového obchodu na Slovensku. Návrh na sústrede

nie odborných spoločenstiev na Slovensku. Odvolania živnostní

kov proti odňatiu živnostenských oprávnení a udeľovanie konce

sií. 

461-710 544-545 
Žiadosti cudzích Štátnych prísluSníkov o povolenie vykonávať 
živnosť na území Slovenskej republiky. Všeobecné živnostenské 
záležitosti. 

711-889 546 
Žiadosti cudzích Štátnych príslušníkov o povolenie vykonávať 
živnosť. Udeľovanie živnostenských koncesií. 

892-1099 547 
Žiadosti o udelenie živností. Sťažnosti na živnostníkov pre 
predražovanie tovaru. 

1104-1230 548 

Udeľovanie dišpenzu na vykonávanie živnosti. Odňatie živnosten

ských listov. Osnova vládneho nariadenia o dorábaní papriky a 

obchode s ňou. 
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1231-1420 549 

Revízia udeľovania živnostenských koncesií• Dišpenzy pre udeľo

vanie živností« Sťažnosti živnostníkov proti habaniu tovaru. 

Zakladanie potravných družstiev* 

1422-1550 550 

Rôzne záležitosti podomových obchodníkov. Rezolúcia Svazu slo

venských remeselníkov a obchodníkov v Námestove o ich hospodár

skom položení. Udeľovanie a odobratie živnostenských oprávnení. 

1551-1620 551 
Zápisy družstiev do firemných registrov. Zrušenie živnosten
ských oprávnení. Rôzne odvolania živnostníkov. 

1621-1730 552 
Revízia hostinských a výčapníckych koncesií. Zpráva o zhromaž
dení Krajinského živnostenského svazu. Udeľovanie koncesií rôz
nym živnostníkom. 

1731-1850 553 
Povolenie hlavných trhov pre obec Telgárt. Žiadosti o udelenie 
živnostenských koncesií, dišpenzy na udeľovanie živností. 

1851-2008 554 
Sťažnosti občanov na obchodníkov pre predražovanie tovaru. Od
ňatie živnostenských koncesií. Zákaz Židom vyrábať a obchodovať 
s bohoslužobnými a náboženskými predmetmi. 

2010-2185 555 
Menovanie vládneho komisára do Zemského grémia dentistov "V Bra
tislave. Žiadosti cudzích Štátnych príslušníkov o udelenie živ
ností. Odvolania živnostníkov proti určeniu živnostenských prís
pevkov a proti odňatiu koncesií. 

2194-2363 556 
Žiadosti cudzích štátnych príslušníkov o udelenie živnostenskej 
koncesie. Oznámenia o zániku živnostenských prevádzok. 
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2367-2562 557 
Udeľovanie koncesií pre nákladnú dopravu* Žiadosti bývalých 
živnostníkov o podporu. Odvolania živnostníkov proti odňatiu 
hostinských a výčapníckych koncesií. Rôzne žiadosti živnostní
kov o podporu, o udelenie živnostenských koncesií. 

2563-2717 558 
Odňatie hostinských a výčapníckych koncesií. Žiadosť živnosten
ského svazu o udelenie podpory. Trhové poriadky a určenie tr
hových poplatkov. Ohlásenie nových živností. 

2723-2882 559 
Návrhy na odňatie hostinských a výčapníckych koncesií. Revízie 
staviteľských koncesií. 

2884-2 992 560 

Rôzne živnostenské záležitosti - odvolania proti odňatiu živ

nostenských oprávnení, sťažnosti, žiadosti živnostníkov o pod

poru. 

2 993-3153 561 

Žiadosti o udelenie živnostenských koncesií. Odvolania živnost
níkov proti zrušeniu vykonávania živnosti. 

3162-3272 562 
Odvolania živnostníkov proti odňatiu živnostenských koncesií, 
sťažnosti živnostníkov. Žiadosti o udelenie živnostenských 
oprávnení. 

3273-3400 563 

Žiadosti živnostníkov o pridelenie arizovariých podnikov. Udeľo

vanie živnostenských koncesií. Odvolania živnostníkov proti za

mietnutiu živnostenských oprávnení. 

3404-3530 564 

Odňatie živnostenských oprávnení. Menovanie správnych a dozor

ných orgánov do družstiev. Rôzne živnostenské záležitosti. 
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3531-3700 565 
Žiadosti cudzích Štátnych príslušníkov o živnostenské koncesie* 
Odňatie živnostenských oprávnení. 

3702-3820 566 
Povolenie cudzím štátnym príslušníkom vykonávať živnosť. Odňa
tie živnostenských oprávnení. 

3821-4000 567 
Hlásenia o živnostenských priestupkoch. Zrušenie živnostenských 
prevádzok, rôzne živnostenské záležitosti. 

4003-4110 568 

Odňatie živnostenských koncesií. Odvolania živnostníkov proti 

odňatiu povolení na obchod. 

4111-4179 569 
Žiadosti podomových obchodníkov predávať tovar. Rozšírenie trho
vého práva obcí. Dišpenzy obchodníkom na predaj äalších tovarov. 

4182-426 9 570 
Trhové záležitosti jednotlivých miest. Žiadosti cudzích štátnych 
príslušníkov o udelenie živností. 

4270-4395 571 
Povolenie cudzím štátnym príslušníkom vykonávať živnosť* Odňatie 
živnostenských koncesií. Zprávy z valných zhromaždení živnosten
ských spoločenstiev. 

43 96-4550 572 
Vydávanie živnostenských listov Židom. Trhové poriadky a poplat
ky. Žiadosti o udelenie živnostenských koncesií. 

4552-4661 573 
Odňatie živnostenských povolení, rôzne živnostenské záležitosti. 

4662-4931 574 
Odňatie hostinskej a živnostenskej koncesie. Žiadosti o povole
nie podomového obchodu. Revízie živnostenských povolení. 
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4932-5054 575 
Udelenie dišpenzu pre obchod s miešaným tovarom a žiadosti 
o koncesiu na nákladnú dopravu. 

5055-5271 576 
Žiadosti občanov o hostinskú a výčapnícku živnosť. Odňatie živ
nostenských oprávnení. 

5273-5436 577 

Odvolania živnostníkov proti odňatiu živnostenského oprávnenia. 
Revízia živností. Stanovy Zemského svazu odborných spoločen
stiev mlynárov. 

5437-5600 578 
Žiadosti o vykonávanie volných živností, o povolenie podomového 
obchodu. Arizácia hostinských živností. 

5601-5679 579 
Odňatie živnostenského oprávnenia cudzím štátnym príslušníkom. 
Žiadosti o povolenie predaja liehových nápojov. Rôzne odvolania 
živnostníkov. Udelenie komunálnej pôžičky na stavbu učňovského 
internátu v Bratislave. 

5680-5800 580 

Zmeny stanov Sväzu obchodných grémií na Slóveííőku. Žiadosti 
živnostenských organizácií o krajinské podpory. Sťažnosti živ
nostníkov, odňatie živnostenského povolenia, 

6051-6266 581 

Žiadosti cudzích štátnych príslušníkov o povolenie živnosti. 

Menovanie členov správy vo Svaze hospodárskych družstiev. Sťaž

nosti živnostníkov proti odňatiu živnostenských koncesií. 

6267-6447 582 
Odňatie živnostenského povolenia cudzím štátnym príslušníkom. 
Revízia živností. Oznámenia predaja liehových nápojov. 
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6648-6697 583 
Návrhy na odňatie výčapníckej koncesie.* DiSpenz na vykonávanie 
živností. Žiadosti obcí o povolenie trhov. 

6701-6892 584 
Žiadosti cudzincov o udelenie živnostenských oprávnení. Odňatie 
živnostenských oprávnení niektorým živnostníkom. 

6 901-7055 585 
Dišpenzy na živnosti. Odňatie živnostenských oprávnení; sťaž
nosti na živnostníkov pre neoprávnený predaj niektorých tovarov. 

7060-7222 586 
Povolenie predaja liehových nápojov v zatvorených fľašiach.Žia
dosti o povolenie hostinskej a výčapníckej živnosti. 

7223-7385 587 
Revízie živnostenských povolení. Zatriedenie živnostenských pod
nikov do kategórií. Udeľovanie výčapníckych koncesií. Ohlásenia 
živností a vydanie živnostenských oprávnení. 

7386-7844 588 
Ohlásenia živností. Odňatie živnostenských oprávnení. Udelenie 
živnostenských oprávnení a rôzne živnostenské záležitosti. 

7845-8043 589 
Odňatie živnostenských oprávnení. Sťažnosti na živnostníkov.Re
vízie živností. 

8046-8252 590 

Hlásenia o vykonávaní živností. Žiadosti o udelenie živnosten

ských koncesií. Rôzne živnostenské záležitosti. 

8254-8425 591 
Dišpenzy na živnosti. Hlásenia o začatí novej výroby v živnos
tenských podnikoch. Odvolania živnostníkov proti odobratiu kon
cesií. 
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8427-8600 592 
Žiadosti o udelenie živností. Odňatie hostinských a výčapníc-
kych koncesií. Rôzne živnostenské záležitosti. 

8601-8800 593 
Zatriedenie jednotlivých živnostenských prevádzok do cenových 
skupín. Likvidácia živností, zrušenie koncesií cudzím štátnym 
príslušníkom. 

8803-9099 594 
Udeľovanie dišpenzu na niektoré živnosti. Žiadosti cudzích 
štátnych príslušníkov o živnostenskú koncesiu. 

9101-9323 595 
Žiadosti o hostinskú a výčapnícku koncesiu. Menovanie dočas
ných správcov do obchodov. Rôzne hlásenia živnostníkov. 

9325-9527 596 
Žiadosti o živnostenské koncesie. Odvolania živnostníkov,sťaž
nosti živnostníkov proti odňatiu živnostenského oprávnenia. 

9528-9741 597 
Dišpenzy na živnosti. Ohlásenie o živnostenskej prevádzke. Od
ňatie živnostenských oprávnení. 

9742-9926 598 

Odňatie živnostenských oprávnení. Žiadosti cudzích štátnych 

príslušníkov o udelenie živnosti. 

9927-10154 5 99 
Žiadosti o povolenie predaja liehových nápojov. Revízie druž
stiev. Menovanie funkcionárov v obchodných družstvách. Udelenie 
živnostenských oprávnení. 

10155-10378 600 

Menovanie členov správy v obchodných družstvách. Udeľovanie vý-

čapníckych a hostinských koncesií. Dišpenzy pri udeľovaní živ

ností. 
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10379-10536 601 
Kontrola živnostenských poukazov Židov. Dišpenzy živnostníkom. 
Udelenie hostinských a výčapníckych koncesií. 

10537-10722 602 

Rozširovanie živnostenského oprávnenia na áalšie druhy výrob

kov. Odňatie hostinskej a výčapníckej koncesie. 

10726-10963 603 
Menovanie funkcionárov do živnostenských inštitúcií. Udeľova
nie hostinských a výčapníckych koncesií. Dišpenzy pri udeľova
ní živnostenských oprávnení. 

10964-11157 604 
Žiadosti cudzích štátnych príslušníkov o udelenie živnosten
ských koncesií. Odňatie živnostenských koncesií. Rôzne živnos
tenské záležitosti. 

11159-11518 605 
Revízie živnostenských povolení. Odvolania živnostníkov proti 
odnímaniu koncesií. Zápisy do firemných registrov. 

11519-11718 606 

Dišpenzy na vykonávanie živností. Žiadosti o predaj liehových 

nápojov v zatvorených fľašiach. Odvolania živnostníkov proti 

zamietnutiu živnostenských oprávnení. 

11719-11911 607 
Žiadosti o udelenie koncesie na hostinskú a výčapnícku živnosť* 
odňatie živnostenských koncesií. Zriadenie nových potravných 
družstiev. 

11913-12096 608 

Revízie živnostenských koncesií. Odvolania živnostníkov proti 

odňatiu živnostenského oprávnenia. Žiadosti o udelenie živnos

tenských koncesií. 
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12097-12328 609 
Dišpenzy na vykonávanie živností. Sťažnosti a odvolania živ
nostníkov proti neudeleniu živnostenských oprávnení. 

12329-12523 610 
Rôzne živnostensko-právne záležitosti. Odňatie živnostenských 
koncesií. Dišpenzy na živnosti. Ohlásenia nových živností. 

12534-I27OO 611 

Oznámenia o živnostenských koncesiách. Záležitosti podomového 

obchodu. Odvolania živnostníkov proti odobratiu živnostenských 

koncesií. 

12705-12892 612 

Žiadosti cudzích štátnych príslušníkov o udelenie živností. Od

ňatie hostinských a výčapníckych koncesií. Dišpenzy pri udeľo

vaní živnostenských oprávnení. Ohlásenia nových živností. 

12893-13327 613 
Žiadosti cudzích štátnych príslušníkov o udelenie živností.Od
volania občanov proti neudeleniu hostinských a výčapníckych 
koncesií. Oznámenia začatia prevádzky v živnostiach. 

13328-13560 614 

Žiadosti o povolenie obchodovať s látkami. Odňatie živnosten

ských povolení. Rôzne živnostenské záležitosti. 

13561-13732 615 

Udelenie dišpenzu na niektoré živnosti. Revízie v živnosteta-. 
ských podnikoch. Odvolania živnostníkov proti odňatiu živnos

tenskej koncesie. 

13733-13913 616 

Prednostné právo pri udeľovaní živností frontovým vojakom.Žia

dosti o povolenie obchodovať s liehovými nápojmi. Menovanie 

členov správy v družstvách. 
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13914-14069 617 
Žiadosti živnostníkov o udelenie koncesie. Revízie v živnos
tiach. Sťažnosti a odvolania živnostníkov proti odňatiu živnos
tenských oprávnení« 

14071-14250 618 
Udelenie dišpenzu na niektoré obchody. Odríatie hostinskej a vý-
čapníckej koncesie. Založenie nových živnostenských družstiev. 
Ohlásenia živností. 

14251-14498 619 
Vydávanie pracovných vysvedčení o pomocných živnostenských prá
cach. Hlásenia o živnostenských prevádzkach. Sťažnosti živnost
níkov proti neudeleniu koncesií. 

14504-14687 620 
Žiadosti cudzích štátnych príslušníkov o udelenie živnosten
ských koncesií. Sťažnosti a odvolania živnostníkov proti odňa
tiu živnostenských oprávnení. 

14689-14903 621 
Udelenie dišpenzu na niektoré živnosti. Odňatie živnostenských 
koncesií. Sťažnosti na živnostníkov pre predražovanie výrobkov. 

14904-15125 62.2 
Ohlásenia nových živností. Dišpenzy v živnostenských záležitos
tiach. Revízie živnostenských oprávnení. Žiadosti a sťažnosti 
v živnostenských veciach. Rôzne živnostenské záležitosti. 

15126-15347 623 
Ohlásenia nových živností. Udelenie živnostenských koncesií. 
Udeľovanie živnostenských oprávnení frontovým vojakom. 

15348-15550 624 

Žiadosti o udelenie živností. Odňatie živnostenských koncesií. 

Rôzne živnostenské záležitosti. 
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15556-15900 625 
Žiadosti o udelenie živnosti• Dišpenzy pri udeľovaní živnosten
ských oprávnení, ohlásenia živností. 

15902-16035 626 
Žiadosti o živnostenské koncesie. Ohlásenia nových živností. 
Likvidácia Ústavu pre voľbu povolania. Hlásenia o zániku živ
ností. Rôzne živnostenské záležitosti. 

16036-16280 627 
Ohlásenia nových živností. Živnostenské koncesie a dišpenzy. 
Odvolania a sťažnosti v živnostenských veciach. 

162.81-16471 628 
Odvolanie živnostenských koncesií. Ohlásenia nových živností. 
Koncesie a revízie živnostenských oprávnení. 

16472-16646 629 
Ohlásenia nových živností, rôzne živnostenské záležitosti. 

16648-16807 630 
Ohlásenia živností. Dišpenzy pre živnostníkov. Odvolania a 
sťažnosti v živnostenských veciach. 

16808-17015 631 
Ohlásenia živností. Situačná zpráva o poľnohospodárstve ňa Slo
vensku. Žiadosti občanov o udelenie živnostenských povolení. 
Zriadenie pobočných závodov úč. spol. "Jedla". Rôzne živnosten
ské záležitosti. 

17016-173 91 632 
Odňatie živností, ohlásenia nových živností.Udeľovanie dišpen
zov živnostníkom. Rôzne živnostenské záležitosti. 

17393-17578 633 
Rôzne živnostenské záležitosti. Udeľovanie nových živnosten
ských koncesií. 
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17579-17681 634 
Ohlásenia živností a rôzne živnostenské záležitosti, 

3 9o IV c 193 9-1945 880-17670 635 
Žiadosti živnostníkov o odpustenie peňažitých trestov* Rôzne 
zásobovacie živnostenské priestupky. 

40o IV d 193 9-1945 8617-11797 636 
Zatrieáovanie hotelov do cenových tried, 

11931-15179 637 
Zara3ovanie podnikov do tried. Udeľovanie živnostenských konce
sií. Sťažnosti občanov na živnostníkov pre predražovanie tova
rov. 

41. IV dôv. 193 9-1945 1-70 638 
Majetkové usporiadanie medzi Slovenskom a protektorátom. Návr
hy na povyšovanie zamestnancov Ministerstva hospodárstva. Práv
ne postavenie nemeckej národnostnej skupiny. Návrhy na odňatie 
koncesie niektorým živnostníkom. Osnova zákona o židovských 
podnikoch. Obchodná dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemec
kom a Slovenskou republikou a Talianskom. 

71-15* 639 
Oslobodenia živnostníkov od vojenskej služby. Poštová cenzúra. 
Evidencia utečencov z územia okupovaného Maäarmi. Zamestnávanie 
Židov v štátnych službách. Menovanie dočasných správcov do živ
nostenských podnikov. Návrhy na zjednodušenie štátnej adminis
tratívy. Evakuácia Ministerstva hospodárstva. Slovensko-mačlar-
ské rokovanie o obchodnej zmluve. Slovensko-španielska obcfíod-
ná dohoda. Slovensko-nemeeká platobná dohoda. 

42. IV. 1940-1941 2666 640-641 

Staviteľské skúšky. 
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642 
Žiadosti drobných živnostníkov z územia okupovaného Ma3armi 
o udelenie Štátnej podpory, 

43. V a 193 9-1945 1-17 643 

Situačná zpráva Hospodárskej školy v Holíči. Zápisnice z pora

dy profesorského sboru Štátnej vyääej hospodárskej Školy v Mar

tine. Rôzne záležitosti Štátnej hospodárskej školy v Sabinove. 

17-27 644 
Hlásenie o stave internátu a o finančnej potrebe štátnej odbor
nej školy v Novom Meste n/Váhom. Žiadosti o prídel potravín 
pre Štátnu hospodársku školu v Oravskom Podzámku. 

2 9-110 645 
Výstavba Ovocinársko-vinphradníckej Školy v Modre. Záverečné 
účty Gazdinskej školy v Hrachové. Ubytovanie nemeckého vojska 
v Štátnej hospodárskej škole v Brezne n/Hronom. Revízie hospo
dárskych škôl. 

119-227 646 
Zápisnica o skúškach na Vyššej hospodárskej škole družstevnej 
v Bratislave. Zápisnice z kvalifikačných konferencií hospodár
skych škôl v Martine a Michalovciach. Dotácie hospodárskym ško
lám. 

228-264 647 
Vyúčtovania školských hospodárstiev. Úpravy služobných požit
kov učiteľov hospodárskych škôl. 

264 648 
Výstavba odbornej hospodárskej školy v Nitre - záverečné účty. 

275-310 649 

Konferenčný protokol profesorského sboru Štátnej vinárskö-ovo-

cinárskej školy v Oravskom Podzámku a Vyššej lesníckej školy 

v Banskej Štiavnici. 



- 98 -

310-363 650 
Personálne záležitosti učiteľov hospodárskych škôl. Dotácie 
pre hospodárske Školy, Stavebné úpravy hospodárskych škôl. Od
meny učiteľom hospodárskych škôl. 

36 9-42 9 651 
Menovanie učiteľov hospodárskych škôl. Vyúčtovanie zo školských 
majetkov a z internátov hospodárskych škôl. Organizovanie Škol
skej protileteckej ochrany. Udeľovanie študijných podpôr. 

431 652 
Výstavba školského majetku v Novom Meste nad Váhom. 

431-467 653 

Študijné podpory pre žiakov hospodárskych škôl. Učebné osnovy 
ľudových poľnohospodárskych škôl. 

474-521 654 
Rozvrh predmetov a hodín v Roľníckej škole v Martine a Sabino
ve. Zápisnice z porady Roľníckej školy v Nitre. Výstavba škol
ských majetkov v Martine. 

523-550 655 
Výkazy o predpokladaných nákladoch Štátnych majetkov poľnohos
podárskych Škôl a poľnohospodárskych výskumných ústavov v roku 
1941* Konferenčný protokol Roľníckej školy v Brezne. 

558 656 

Program inšpekčných ciest pre inšpektorov hospodárskych škôl na 

r. 193 9 až 1941. Zprávy o pedagogicko-didaktickej inšpekcii roľ

níckych škôl. 

55 9-625 657 

Konferenčný protokol z Odbornej hospodárskej školy v Zlatých Mo

ravciach. Situačné zprávy Štátnej roľníckej školy v Nitre. Zá

pisnice z konferenčných porád štátnej melioračnej školy v Ban

skej Bystrici. 
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630-645 658 
Rozpočtové záležitosti Vyššej.lesníckej Školy v Banskej Štiav
nici* Exkurzie žiakov roľníckych Škôl. Zprávy zo schôdze kura
tória Odbornej hospodárskej školy v Zlatých Moravciach• 

645-6 96 65 9 
Exkurzie žiakov Gazdinskej školy v Skalici* Dotácie roľníckym 
školám. Príjmy a výdavky školských majetkov, 

696-711 660 
Príjmy a výdavky Štátnej roľníckej a odbornej hospodárskej 
školy v Sabinove a školského majetku. Rôzne záležitosti Štát
nej vyššej lesníckej Školy v Banskej Štiavnici. Záverečné účty 
Vyššej hospodárskej školy v Prešove. 

713-738 661 

Bilancie majetkov Hospodárskej školy v Brezne nad Hronom. Ex

kurzie žiakov Štátnej gazdinskej školy v Novom Meste nad Váhom. 

Zápisnice z konferenčných porád učiteľského sboru Štátnej hos

podárskej školy v Liptovskom Hrádku. Zprávy o kurzoch a prednáš

kach v Gazdinskej škole v Hrachové. 

742-831 662 
Poplatky žiačok Gazdinskej školy v Novom Meste nad Váhom. Ex
kurzie žiakov Odbornej hospodárskej školy v Sabinove. Zápisni
ce z konferenčného protokolu Gazdinskej školy v Hrachové. Rôz
ne záležitosti Štátnej drevárskej školy v Liptovskom Hrádku. 

831-864 663 
Prekladanie učiteľov hospodárskych škôl. Študijné podpory na 
rok 1942. 

864 664 
Študijné podpory na rok 1942 žiakom hospodárskych škôl. 

864-907 665 
Zápisnice z konferenčných porád štátnej gazdinskej školy'V No
vom Meste nad Váhom a Odbornej hospodárskej školy v Trnave. Zá
verečné účty hospodárskych škôl. 
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895 666 

Záležitosti hospodárskych škôl. Dodávky stavebného materiálu 
pre výstavbu hospodárskych §kôl. 

909-938 667 
Exkurzie žiakov Odbornej hospodárskej Školy v Novom Meste nad 
Váhom. Zápisnice o maturitných skúškach Štátnej vySSej hospo
dárskej školy v Martine. 

938-972 668 
Záverečné skúšky na Odbornej hospodárskej škole v Nitre, Štát
nej gazdin8kej škole v Novom Meste nad Váhom, štátnej gazdin-
skej škole v Skalici. Maturity na Vyššej lesníckej škole v Ban
skej Štiavnici. Záverečné účty Štátnej gazdinskej školy vo Ve-
ličnej. 

972-995 669 
Prijímacie skúšky lesníkov. Prijímacie skúšky do Štátnej vyššej 
lesníckej školy v Banskej Štiavnici. Honoráre učiteľom Roľní cko-
dobytkárskej školy v Brezne nad Hronom. Záverečné účty Drevár
skej a piliarskej školy v Liptovskom Hrádku. 

995-1019 670 
Pedagogicko-didaktické inšpekcie hospodárskych škôl. Záverečné 
účty a finančné záležitosti Odbornej hospodárskej školy v Spiš
ských Vlachoch. Exkurzie žiakov hospodárskych škôl. 

1020-1106 671 

Zápisnice z konferencií učiteľského sboru Štátnej odbornej hos

podárskej školy v Novom Meste nad Váhom. Exkurzie žiakov Štát

nej gazdinskej školy vo Veličnej. Rozvrh hodín Štátnej odbornej 

hospodárskej školy v Prešove. 

1167-1284 672 

Menovanie učiteľov ľudových hospodárskych ŠkôlV Prístavba škol

ských budov Odbornej hospodárskej školy v Holíči. Dotácie ľudo

vým hospodárskym školám. 
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12 98-1347 673 
Rôzne záležitosti Roľníckej Školy v Sabinove, Hospodárskej 
školy v Nitre, Štátnej vyššej lesníckej školy v Banskej Štiav
nici, Roľníckej Školy v Brezne nad Hronom, Štátnej piliarskej 
drevárskej školy v Liptovskom Hrádku, Štátnej gazdinskej školy 
v Novom Meste nad Váhom, Gazdinskej školy v Skalici (konferen
čné protokoly), Štátnej vyššej hospodárskej školy v Turčian
skom Martine, Štátnej vyššej hospodárskej školy v Prešove. 

1350-1428 674 
Konferenčné protokoly Štátnej hospodárskej školy v Holíči, Vy
hodnotenie prijímacích skúšok do Štátnej školy pre lesných háj
nikov v Liptovskom Hrádku. 

1430-1440 675 
Rozpočty hospodárskych škôl. Výstavba budovy štátnych poľno
hospodárskych škôl v Liptovskom Hrádku a v Trnave. 

1453-1550 676 

Výstavba budovy štátnej hospodárskej školy v Trnave. Osobné vý

kazy a služobné zmluvy zamestnancov Štátnej hospodárskej školy 

v Nitre. 

1566-1676 677 
Prijímanie žiakov zo Slovenska do Zemskej mliekárskej a sýrár-
skej Školy v Kromeríži. Výročná zpráva Štátnej liehovarníc
kej školy v Sabinove. Situačná zpráva zo Štátnej vyššej lesníc
kej školy v Banskej Štiavnici. Rozvrh hodín Štátnej gazdinskej 
školy v Hrachové» 

1682-1785 678 
Študijné podpory žiakom Štátnej roľníckej školy v Sabinove a 
štátnej gazdinskej školy"v Novom Meste nad Váhom. Rozvrhy ho
dín a predmetov Štátnej gazdinskej školy vo Veličnej. Štatis
tické výkazy žiafcov hospodárskych a roľníckych škôl. 

1787-193 9 679 
Študijné podpory žiakom Štátnej odbornej hospodáŕsko-dobytkár-
skej Školy v Oravskom,-Podzámku. Štatistický výkaz,_žiakov Štát-
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nej odbornej hospodárskej školy v Nitre a Hospodárskej Školy 

v Novom Meste nad Váhom. Exkurzie žiakov Štátnej vinársko-ovo-

cinárskej Školy v Modre. 

1940-2091 680 
Konferenčné zápisnice Štátnej odbornej hospodárskej školy v Sa
binove. Štatistické výkazy Štátnej gazdinskej školy v Hrachové. 
Menovanie učiteľov odborných hospodárskych škôl. Poľnohospodár
sky produkčný a spenažovací program. Exkurzie žiakov hospodár
skych škôl. 

2093-2200 681 
Vianočná výpomoc zamestnancom školských majetkov hospodárskych 
škôl. Zápisnice z konferencií Štátnej vyššej družstevnej školy 
v Bratislave. Exkurzie žiakov hospodárskych škôl. 

2205-2341 682 
Deputátne príjmy zamestnancov Školských majetkov hospodárskych 
Škôl. Exkurzie žiakov štátnych hospodárskych škôl. Výstavba bu
dovy štátnej gazdinskej školy v Hrachové. 

2342-2434 683 
Rozpočty štátnych hospodárskych škôl. Žiadosti ó podporu ž fon
du na výchovu detí školských lesných zamestnancov. Situačné 
zprávy zo Štátnych hospodárskych škôl. 

2435-2448 684 

Situačné zprávy zo školských majetkov Štátnej vyššej lesníckej 

školy v Banskej Štiavnici, Štátnej roľníckej školy v Sabinove, 

Martine, Brezne ä Holíči. 

2450-2.457 685 

Situačná zpráva zo Štátnej odbornej hospodárskej školy v Novom 

Meste nad Váhom, Oravskom Podzámku, Trnave, Spišských Vlachoch, 

Zlatých Moravciach, Štátnej melioračnej školy v Liptovskom Hrád

ku. 
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2460-2466 686 

Situačné zprávy zo Štátnej piliarskej a drevárskej školy v Lip

tovskom Hrádku, Štátnej vinohradnícko-ovocinárskej školy v Mod

re, Štátnej gazdinskej školy v Novom Meste nad Váhom a v Hra

chové • 

2468-2557 687 
Situačné zprávy zo Štátnej gazdinskej školy v Skalici,zo škol
ského majetku Štátnej roľníckej školy v Nitre, Štátnej odbor
nej hospodárskej školy v Spišských Vlachoch; zprávy o činnosti 
Štátneho ovčiarsko-vlnárskeho ústavu v Martine. Rozpočty hospo
dárskych škôl. Zápisnice z konferencií Odbornej hospodárskej 
školy v Spišských Vlachoch. Exkurzie žiakov hospodárskych škôl. 
Študijné podpory žiakom odborných hospodárskych škôl. 

2558-2678 688 

Rozpočet Štátnej vyššej hospodárskej Školy v Martine. Študijné 

podpory žiakom hospodárskych škôl. Rozvrhy hodín hospodárskych 

škôl. Exkurzie žiakov do podnikov. 

2692-2733 689 
Rozpočet Štátnej hospodárskej školy v Sabinove, Štátnej melio
račnej školy v Banskej Bystrici, Odbornej školy v Spišských 
Vlachoch. Študijné podpory žiakom hospodárskych škôl. 

2734-2773 6 90 
Obežník o rozpočte na rok 1940, návrhy rozpočtu pre odborné 
školy na rok 1941. Zamestnanie majetných osôb v štátnych služ
bách» Opravy na''školách. Študijné podpory. Skúšky na drevárskej 
škole v Liptovskom Hrádku; Učebné povinnosti. Nákup oviec. 

2774-2851 691 
Nákup,, oviec pre niektoré hospodárske školy. "Rôzne investície 
hospodárskych škôl. Adaptácia budovy gazdinskej školy vo Velič-
nej. Štatút Ústavu pre výrobu učebných pomôcok v Turčianskom 
Martine. Oslobodenia žiakov Štátnej lesníckej školy v Banskej 
Štiavnici od školného. Zriadenie ovocinárskych kurzov. 
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2853-2 942 692 
Zprávy zo Štátnej vyššej hospodárskej školy v Martine. Včelár
ske kurzy Štátnej odbornej hospodárskej školy v Trnave. Prázdni
nová prax žiakov Štátnej vyššej lesníckej školy v Banskej Štiav
nici 9 

2 947-3030 693 
Rôzne záležitosti Štátnej melioračnej školy v Banskej Bystrici. 
Kurz pre lesných hájnikov v Zlatých Moravciach. Smernice pre 
koncentráciu účastín štátu. 

3034-3199 694 
Premiestnenie Hospodárskej školy a Vinárskych výskumných ústa
vov z Košíc na územie Slovenska po okupácii Košíc. Žiadosti ob
čanov o miesta v štátnych hospodárskych školách. 

3204-32 98 6 95 
Otvorenie Liehovarníckej školy v Sabinove. Budovanie podniku na 
spracovanie ovocia pri Štátnej roľníckej škole v Sabinove.Odme
ny učiteľom hospodárskych škôl za nadčasové hodiny. Štatistické 
výkazy žiakov hospodárskych škôl. 

3301-3357 696 
Rozvrhy hodín-Štátnej vyššej hospodárskej školy "v Martine. Šta
tistické výkazy žiakov odborných hospodárskych škôl. Vyvlastne
nie židovských pozemkov pre Štátnu odbornú hospodársku školu 
v Novom Meste nad Váhom. 

336 9-34 92 6 97 
Výkazy o sejbe, úrode a mlatbe na majetkú Štátnej odbornej hos
podárskej školy v Novom Meste nad Váhom. Odmeny učiteľom hospo
dárskych škôl. Prijímanie žiakov do hospodárskych škôl. 

3493-3519 698 
Rozpočty hospodárskych škôl na r. 1942. Návrhy rozpočtov škol
ských majetkov. Rozvrhy hodín a zápisnice zo záverečných skúšok 
na Štátnej roľnícko-pôdohospodárskej škole v Bánovciach. 
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3520-3692 699 

Vysielanie pracovníkov v mliekárstve na prax do Nemecka. Dislo

kácia profesorov hospodárskych Škôl. Osnova učebných predmetov 

Štátnej melioračnej äkoly v Banskej Bystrici. 

3704-3891 700 
Situačná zpréva Štátnej hospodárskej äkoly v Bánovciach. Povo
lenie dodatočných skúšok v hospodárskych Školách. 

3892-3901 701 

Úprava mimoriadnych vianočných prázdnin v r. 1944. Návrhy in

vestičných rozpočtov Štátnej roTnícko-pôdohospodérskej Školy 

v Bánovciach, Nitre, Zlatých Moravciach, Lesníckej školy v Ban. 

Štiavnici. 

3901-3923 702 
Rozpočty hospodárskych škôl a internátov. Situačná zpráva"zo 
školského majetku v Bánovciach nad Bebravou, Odbornej hospodár
skej školy v Michalovciach a v Hrachové. Výstavba cvičnej píly 
v Liptovskom Hrádku. 

3924-3 999 703 
Oslobodenie žiakov od školného. Zriadenie výskumnej Šľachtiteľ
skej stanice v Levočských lúkách. Štatistické výkazy žiakov 
hospodárskych škôl. 

4000-4040 704 
Študijné podpory žiakom hospodárskych škôl. Príjmy a výdavky 
Štátnych hospodárskych škôl. 

4041-4085Ž 705 
Návrhy rozpočtov hospodárskych škôl na r. 1945, rozpočet inter
nátov hospodárskych Škôl na r. 1944/45. 

44. V/b 193 9-1945 8-11 706 
Rozpočet Hospodárskej Školy v Trebaticiach na r. 1942-43. Šta
tistické výkazy hospodárskych ľudových Škôl. 
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11-6 9 707 
Rozpočty ľudových hospodárskych Škôl. Voľby členov výboru hos
podárskych škôl. 

70-131 708 
Príspevky na vecné výdavky hospodárskych §kôl. Záverečné účty 
hospodárskych škôl. 

136-210 709 
Vyúčtovanie ľudových hospodárskych Škôl. Výkazy o Štatistike 
žiactva ľudových hospodárskych Škôl. Zápisnice zo školského vý
boru ľudových hospodárskych škôl. 

230-272 710 
Prideľovanie Školských pozemkov. Úhrady vecných nákladov ľudo
vých hospodárskych škôl. Rozvrhy hodín ľudových hospodárskych 
škôl. 

273-279 711 
Rozpočty ľudových hospodárskych škôl. Výkazy o inšpekciách a 
školských dochádzkach v ľudových hospodárskych školách* Výročné 
štatistické výkazy ľudových hospodárskych škôl. 

279-2 97 712. 
Výkazy o inšpekciách hospodárskych Škôl. Poukazovanie nákladov 
na hospodárske Školy. 

2 98-351 713 
Výkazy žiakov ľudových hospodárskych škôl. Príspevky ľudovým 
hospodárskym školám. Vyúčtovanie ľudových hospodárskych škôl. 

352-586 714 
Vyúčtovanie ludovej hospodárskej školy v Sečovciach. Rozpočty 
ľudových hospodárskych škôl. Žiadosť íudovej hospodárskej školy 
v Čachticiach o podporu. Vyúčtovania ľudových hospodárskych 
škôl. 
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641-784 715 
Štatistický výkaz o ľudových hospodárskych Školách. Vyúčtova
nia, rozpočty a učebné osnovy ľudových hospodárskych Škôl. Od
meny učiteľom ľudových hospodárskych Škôl. 

785-871 716 
Menovanie výborov ľudových hospodárskych 5kôl. Poukazovanie 
vecných nákladov ľudovým hospodárskym školám. Kurzy v ľudových 
hospodárskych Školách. Vyúčtovanie ľudových hospodárskych Škôl. 

872-1057 717 
Poukazovanie vecných nákladov ľudových hospodárskych škôl. Zá
pisnica o skúäkach uchádzačov na miesta inSpektorov ľudových 
hospodárskych Škôl. Zpráva o skúSkach učiteliek ľudových hospo
dárskych škôl. 

1067-112 9 718 
Záležitosti ľudových hospodárskych Škôl. 

1130-1340 719 

Menovanie učiteľov, vyúčtovanie ľudových hospodárskych škôl. 

Ustanovenie školských výborov v ľudových hospodárskych Školách. 

1411-1617 720 
Žiadosti ľudových hospodárskych škôl o poukázanie vecných nák
ladov. Skúšky učiteľov ľudových hospodárskych škôl. 

1649-1937 721 
Výkazy žiakov, učebné osnovy ľudových hospodárskych škôl. Pri
jímanie učiteľov na ľudové hospodárske školy. 

1961-2022 722 

Príspevky na vecný náklad ľudovým hospodárskym školám. Výúčtov&-

nia školských majetkov. Dišpenzy pre učiteľov ľudových hospo

dárskych Škôl. 

2023-2123 723 
Štatistické výkazy žiactva. Vyúčtovanie ľudových hospodárskych 
škôl. 
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2145-2350 724 
Výkazy žiakov íudovej hospodárskej školy v Merníku. Rozpočet 
íudovej hospodárskej školy v Topoľčanoch. Rôzne sťažnosti ľudo
vých hospodárskych škôl. Výkazy žiakov a učiteľov ludovej hos
podárskej školy v Topoľčanoch. Kurzy pre sedliacku mládež na 
odborných školách. Štatistické výkazy o ľudových hospodárskych 
školách. 

2363-2638 725 

Menovanie učiteľov ľudových hospodárskych škôl. Vyúčtovanie 

školských majetkov. Žiadosti ľudových hospodárskych Škôl o prís

pevky. 

263 9-2800 726 

Štatistické výkazy žiactva, vyúčtovanie ľudových hospodárskych 

škôl. Kurzy v ľudových hospodárskych školách. 

2811-3037 727 
Vyúčtovanie hospodárskych Škôl. 

3076-3238 728 

Menovanie učiteľov hospodárskych škôl. Príspevky na vecný nák

lad ľudovým hospodárskym školám. Zprávy o pomeroch na ľudových 

hospodárskych školách. 

322.9-3410 729 

Rozpočty, záverečné účty, výkazy žiactva a učebné osnovy"ľudo

vých hospodárskych škôl. 

3434-3623 730 

Zápisnice školských výborov ľudových hospodárskych škôl. Roz

počty a vyúčtovania škôl a školských majetkov. Výkazy žiakov a 

učebné osnovy. 

3628-3853 731 

Žiadosti ľudových hospodárskych škôl o poukazovanie vecných 

nákladov. Menovanie učiteľov. 
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3854-4066 732 
Výkazy žiakov ľudových hospodárskych Škôl. Učebné osnovy. Vy
účtovanie Škôl a školských majetkov. Príspevky na vecné, nákla
dy ľudovým hospodárskym školám. 

45. V/c 1939-1945 3-222 733 
Výročná zpráva Štátnej ovocinárskej škôlky v Trenčíne. Dotácia 
štátnym výskumným ústavom v Nitre. Situačná zpráva Štátnych 
výskumných ústavov poľnohospodárskych v Nitre. Návrh rozpočtu 
Vinárskeho ústavu v Bratislave. Výkazy dovážaných živých rast
lín z cudziny na Slovensko. 

223-253 734 

Výkazy bilančných obratov Štátnej ovocinárskej škôlky v Prie

vidzi. Prehliadky štátnych ovocinárskych škôlok. Zvýšenie do

tácie pre Štátnu výskumnú stanicu poľnohospodársku v Martine. 

274-410 735 
Dotácia Štátnemu výskumnému ústavu včelárskemu v Liptovskom 
Hrádku. Mesačné zprévy výskumných poľnohospodárskych ústavov 
vo Zvolene, Nitre, Martine a v Oravskom Podzámku. 

410 736-737 

Mesačné zprávy výskumných poľnohospodárskych ústavov a ovoci

nárskych škôlok. 

427-5 97 738 

Evidencia lesného osiva a sadeníc. Udelenie mimoriadnej dotá

cie Výskumným ústavom poľnohospodárskym v Spišskej Novej Vsi. 

Zhospodárnenie štátnej správy vo Výskumných ústavoch lesníckych 

v Banskej Štiavnici. Výkazy bilančných obratov Štátnej ovoci

nárskej škôlky v Trenčíne. 

613-756 73 9 

Žiadosti o pridelenie deputátnych pozemkov. Zprávy Štátnych 

výskumných ústavov lesníckych v Banskej Štiavnici a ovocinár

skych škôlok. 
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762-823 740 
Charakteristika jednotlivých poľnohospodárskych ústavov v Bra
tislave*. Poplatky za dovezené rastliny zo zahraničia. 

823-883 741 
Dotácie pre Ovčiarsko-vlnársky ústav v Martine, Výkazy o dove
zených rastlinách« Rozpočet Štátnej výskumnej stanice poľnohos
podárskej v T. Martine za r. 193 9. 

887 742 
Záverečné účty Štátnej výskumnej stanice vo Zvolene za r. 1942. 

909-1103 743 

Dotácie Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych v Spiš
skej Novej Vsi. Vyúčtovanie Ovocinárskej Škôlky v Devínskej No
vej Vsi za r. 1940. Nemocenské poistenie zamestnancov štátnych 
výskumných poľnohospodárskych ústavov. 

1115-1386 744 
Príspevky ovocinárskych škôlok na hospodársku obrodu štátu. 
Zprávy o Slovenskej ovocinárskej spoločnosti. 

1389-13 98 745 
Rozvrh práce Včelárskeho výskumného ústavu v Liptovskom Hrádku. 

13 98-1930 746 
Záverečné účty Štátnych výskumných poľnohospodárskych úátavov 
v Bratislave za r. 1943. Vyúčtovanie Štátneho ovčiarsko-vlnár-
skeho ústavu v Martino'za T , 1943. Osobné záležitosti zamestnan
cov štátnych výskumných ústavov; 

1960-2177 747 
Osnova zákona o osive a sadive. Zriadenie Poľnohospodárskeho 
účtovného a spravovedného ústavu. Zpráva o pôdoznaleckých prie
skumoch pôdy na Slovensku. 

2180-22 95 748 
Sicvensko-nemecká železničná dohoda. Rozpočtové záležitosti vý
skumných poľnohospodárskych ústavov. Rozbory pôd na majetkoch 
hospodárskych äkôl* 
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2300-2477 749 
Ochrana maďarských vín na Slovensku. Podpora pre Výskumný ús
tav lesnícky v Banskej Štiavnici. Rozpočet štátnych výskumných 
staníc a ústavov na rok 1940. Situačná zpráva Štátnej pokusnej 
lesníckej stanice v Liptovskom Hrádku. Zprávy o činnosti vý
skumných poľnohospodárskych ústavov. 

2477-2482 750 
Zprávy o činnosti výskumných poľnohospodárskych ústavov. Zria
denie mliekárskych kurzov. Zprávy Štátnych výskumných ústavov 
poľnohospodárskych v Spišskej Novej Vsi. 

2500-2691 751 
ZriaSovanie ovocinárskych kurzov. Záverečné účty štátnych vý
skumných ústavov poľnohospodárskych za r. 193 9. Cenové prehľa
dy a materiály pre charakteristiku ekonomickej situácie poľno
hospodárstva na Slovensku. 

26 96-2733 752 
Návrhy štátneho rozpočtu jednotlivých štátnych výskumných ústa
vov na r. 1941. 

2744-2795 753 
Návrhy štátneho rozpočtu jednotlivých štátnych výskumných"ústa
vov na r. 1941. 

2800-2929 754 
Zeleninárske pokusy v štátnych výskumných poľnohospodárskych 
ústavoch. Zpráva o inšpekcii v škôlke v Devínskej Novej Vsi. 
Výstavba Výskumných poľnohospodárskych ústavov v Spišskej No
vej Vsi. 

2 934-3460 755 
Výročná zpráva Slovenskej ovocinárskej spoločnosti za rók 1940. 
Zápisnice z porád týkajúcich sa poľnohospodárskeho výskumníc-
tva. Rozbory z pokusného pestovania repy vo VÍgľäši. Zriaďova
nie výskumných poľnohospodárskych staníc. Zpráva o pokusoch 
s liečivými rastlinami. Spisová rozluka medzi Slovenskom a Ma-
aarskom. 
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3463-3635 756 
Založenie štátnej stromkovej škôlky ne Orave. Rozpočet štátnych 
výskumných ústavov na rok 1942. Zpráva o činnosti Roľníckej ko
mory. 

3664-3784 757 
Revízia v štátnych výskumných staniciach. Záverečné účty výskum
ných poľnohospodárskych staníc - 1944. 

3789-4090 758 
Rozpočty štátnych výskumných poľnohospodárskych staníc. Prijí
manie zamestnancov výskumných ústavov na r. 1944. 

46. V/d 193 9-1945 118-2541 75 9 
Prehliadka odborných škôl. Zápisnice z porady o rozvoji dŕevár-
stva na Slovensku. Subvencie štátnym majetkom hospodárskych 
škôl. 

2560-3209 760 
Rôzne osobné a finančné záležitosti správneho sboru majetkov 
štátnych hospodárskych škôl a poľnohospodárskych výskumných ús
tavov. Zpráva o rybárstve na Slovensku. Výstavba mliekární. 

3209-3522 761 

Revízie školských majetkov. Výmena slovenských 8 nemeckých pro

fesorov na poľnohospodárskych školách. Vyučovanie na Drevársko-

piliarskej škole v Žarnovici. 

3525-3618 762 

Poštátnenie židovskej poľnohospodárskej pôdy. Zriadenie komisie 

pre otázky živočíšnej produkcie. Premiestňovanie Cigánov. Zále

žitosti utečencov z odstúpeného územia. 

3665-3812 763 

Náčrt pôdnych pomerov na Slovensku. Smernice pre účtovníctvo. 

Návrh zákona o Uatrednom lesnom úrade. 
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3824-4084 764 
Zriadenie slovensko-nemeckého vládneho výboru pre otázky seme
nárske. RieSenie otázok základín mimo územia Slovenska. Obež
ník o osvedčení štátnych zamestnancov o ich predchádzajúcej 
politickej príslušnosti. 

47. VI/a 1939-1945 1-235 765 
Úprava majetkových pomerov občanov, ktorí chcú opustiť územie 
Slovenska. Dohoda o vývoze hnuteľných vecí z územia Slovenska. 
Scudzovanie nehnuteľností. Odpredaj nehnuteľného majetku. 

236-499 766 
Žiadosti o scudzenie poľnohospodárskeho židovského majetku. 
Štatistické prehľady a výkazy podľa okresov o scudzovaní a za
ťažovaní nehnuteľností. 

500-6 94 767 
Scudzenie a zaťaženie, kúpa a predaj nehnuteľností. 

695-786 768 

Kúpa a predaj, scudzenie a zaťaženie nehnuteľností - štatistic

ké prehXady podľa okresov. 

794-980 76 9 

Revízie prenájomných zmlúv. 

981-1138 770 

Schvaľovanie predaja nehnuteľností. Zaťaženie nehnuteľného ma

jetku. 

113 9-1286 771 

Kúpa a predaj nehnuteľností. Scudzovanie majetkov. 

1287 772 

Zápisnica o konfiškácii veľkostatku A. Horáka v prospech slo

venského štátu. 
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1288-1424 773 
Kúpa a predaj nehnuteľností* Zaťaženie nehnuteľného majetku* 
Schvaľovanie prenájomných zmlúv. 

1427-1613 774 
Zaťaženie nehnuteľností* Kúpa a predaj majetkov. Žiadosti o ari-
záciu domu. Evidencia utečencov z odstúpeného územia. 

1614-1721 775 
Riešenie otázok-o mzdách v poľnohospodárstve. Zaťaženie nehnu
teľností. Prepadnutie majetku vyslanca dr. L. Szatmáryho 
v prospech slovenského Štátu. Hlásenie o zamestnávaní Židov 
v Štátnych službách. 

2 989-3042 776 
Udelenie štátnej záruky poľnohospodárom postihnutým živelnou 
pohromou. 

3043-30 94 777 
Žiadosti roľníkov o úrokové príspevky. Udeľovanie štátnej záru
ky na pôžičky postihnutým živelnou pohromou. 

3095-3120 778 

Udelenie štátnej záruky pre poľnohospodárov postihnutých živel

nou pohromou. 

3121-3149 779 
Udelenie štátnej záruky pre veľkostatkára Schwarza v Rumanovej. 

3150-3199 780-781 

Udelenie štátnej záruky občanom Važca postihnutým živelnou po

hromou. 

3221-3556 782-787 

Udelenie štátnej záruky občanom Važca postihnutým živelnou po

hromou. 
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3557-3651 788 
Žiadosti o úrokové príspevky k pôžičke z titulu živelnej pohro
my*. 

3652-3831 789 
Žiadosti o úrokové príspevky k pôžičke z titulu živelnej pohrá** 
my. 

3832-3 953 790 

Žiadosti o úrokové príspevky k pôžičke z titulu živelnej pohroz 

my* 

3954-4636 791 

Žiadosti o úrokové príspevky k pôžičke z titulu živelnej pohro

my. 

4637-4760 792 

Žiadosti o úrokové príspevky k pôžičke z titulu živelnej pohro

my. 

4761-4800 793 
Žiadosti o úrokové príspevky k pôžičke z titulu živelnej pohro
my. Zrušenie nájomných zmlúv. Žiadosti o podporu. 

4801-4876 794 
Uvalenie dočasnej nútenej správy na veľkostatky. Sťažnosť rol
ni ftov okresu Senica na slovenských poľnohospodárskych robotní
kov odchádzajúcich na práce do Nemecka pre svojvoľné prenáša
nie slovenskej meny cez hranice. Menovanie dozorcov na židov
ské veľkostatky. Určovanie cien obilia. Slovensko-juhoslovanské 
obchodné rokovanie. 

4877-4882 795 
Slovensko-maáarské obchodné rokovanie. Vývoz lesných plodín do 
Nemecka. 
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4883-4950 796 
Zníženie colných poplatkov na vývoz zeleniny do Nemecka. Uva
lenie núteného dozoru na niektoré veľkostatky. Zpráva o zamest
návaní cudzincov v Zemedelskej rade pre Slovensko. 

5002 797 
Obežníky a vyhláSky Obilnej spoločnosti pre Slovensko. 

5038-5230 798 
Uvalenie núteného dozoru na židovské veľkostatky. Slovensko-
rumunská dohoda o výmene veľkostatkov. Slovensko-bulharská a 
slovensko-ruská obchodná zmluva. 

5248-5354 799 
Slovensko-ma3arské medzištátne rokovanie o úprave majetkových 
vecí. Výstavba obilných skladíSť na Slovensku. 

5355-5421 800 

Likvidácia Najvyššieho úradu hospodárskeho. Uvalenie núteného 

dozoru na židovské veľkostatky. Osnova zákona o organizácii, 

činnosti a právomoci poľnohospodárskych stavov a štátneho dozo

ru nad nimi. 

5422-5633 801 

Likvidácia Pasienkového spoločenstva v Diviakoch. Rôzne urbár-

ske záležitosti. 

5635-5694 802 

Záležitosti poľnej polície; menovanie úradníkov. 

5701-5783 803 
Revízie v štátnych podnikoch. Vyúčtovanie Štátneho príspevku 
bývalej Slovenskej krajiny pre nezamestnaných. Výkazy o zamest
nanosti robotníkov pri investičných prácach v r. 1940. Pracov
né zmluvy pre sezónne poľnohospodárske robotníctvo. Osnova zá
kona o sociálnom poistení robotníkov a baníkov. 

5784-5822 804 

Režijné podpory pre Ústredné družstvo v Bratislave. Zmena sta

nov včelárskych spolkov. 
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5897-5999 805 
Schvaľovanie voľby členov dozorných výborov v poľnohospodárskych 
podnikoch. Návrh hospodárskeho plánu Slovenska na roky 1940 -
1944 na úseku poľnohospodárskeho družstevníctva. Rekreačné ak
cia pre deti poľnohospodárskych robotníkov. Presuny v kompeten
cii Ministerstva hospodárstva. Začatie prevádzky v baniach na 
mramor v Tuhári. 

6000-606 9 806 
Schvaľovanie stanov pasienkových spoločenstiev. Úprava odbyto
vých pomerov v poľnohospodárstve. Bezcolný dovoz poľnohospodár
skych potrieb. 

6070-6141 807 
Schválenie pasienkového Štatútu niektorých obcí. Cenové prehľa
dy a materiály pre charakteristiku súčasnej ekonomickej situá
cie poľnohospodárstva na Slovensku. 

6142-6178 808 
Rozdelenie pasienkov medzi jednotlivých urbárnikov. Žiadosti 
občanov o podporu pri živelných pohromách. Návrhy na zmenu po
ľovných zákonov. 

6179-6336 809 
Žiadosti obce Revúca o podporu v dôsledku živelnej pohromy. 
Rozdeľovanie urbárskych nehnuteľností v niektorých obciach. 
Udelenie podpory Zemskému lesnému svazu pre Slovensko. 

6503-6841 810 
Zpráva c činnosti Svazu vinohradníckych spolkov v Bratislave. 
Obchodné rokovania medzi Fínskom a Slovenskou republikou, me
dzi Švédskom a Slovenskou republikou. Žiadosť o povolenie za
mestnávať Židov. 

6842-6 945 811 
Výkaz dočasných dozorcov na židovských veľkostatkoch od nemec
kej národnostnej skupiny. Určovanie cien chleba a pečiva. Do
voz ovocných stromkov z Maäarska. 
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6946-7320 812 
Schvaľovanie hospodárskych a lesných pravidiel. Návrh na ochra
nu prírody vzhľadom na turistiku. Parcelácie bývalých urbár-
skych majetkov. 

8000-8148 813 
Uvalenie dočasného dozoru na židovské veľkostatky. Stanovy Sva-
zu hospodárskych družstiev d verejných skladíšť. Štátne vklady 
v Uoľníckyah vzájomných pokladniciach. 

814 9-8179 814 
Štátna záruka na mimoriadnu podpornú akciu pre Roľnícke a hos
podárske družstvo v Novom Meste nad Váhom. Zápisnice zo schôdzok 
a porád skladištných roľníckych družstiev. Štátne podpory pre 
roľnícke družstvá. Revízie v liehovaroch. 

8181-8265 815 
Revízie v roľníckych družstevných liehovaroch. Vývoz zeleniny 
do Nemecka. Návrh na dlhodobý poľnohospodársky produkčný a spe-
ňažovací program. 

8266-8335 816 
Hlásenia o škodách v poľnohospodárstve narobených na poliach 
vysokou zverou. Revízie v družstevných liehovaroch. 

8336-8358 817 
Revízie v družstevných liehovaroch. Prevody podielov v pasien
kových spoločenstvách. 

8359-8433 818 
Schvaľovanie nových lesných pravidiel v lesných družstvách.Zak
ladanie nových pasienkových spoločenstiev v obciach. 

8434-8522 819 
Žiadosti občanov o odpustenie trestu pri lesopolicajných pries
tupkoch. Slovensko-španielska obchodná dohoda. Udeľovanie pod
pôr pri živelných pohromách. Prenájmy poľovníckeho práva. 
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8523-8599 820 

Rozdeľovanie spoločných pastvín. Vyvlastňovanie pozemkov. Zaťa

žovanie nehnuteľností. Pripomienky k návrhu zákona o Ústrednom 

lesnom úrade. Osnova zákona o zriadení Vodohospodárskeho svazu. 

Žiadosti občanov o podporu pri živelných pohromách. 

8601-8664 821 

Žiadosti občanov o odpustenie trestu pri lesopolicajných prie

stupkoch. Udeľovanie subvencie a podpôr družstvám a spolkom. 

Rozpočet Roľníckej komory. Rozdeľovanie urbárskych pasienkov. 

48. VI 193 9-1945 5-42 822 
Finančno-hospodárske záležitosti Zemedelskej rady. 

48-65 823 
Vyúčtovanie podpory Ministerstva zemedelstva poskytnutej Zeme-
delskou radou pre Slovensko Hospodárskej a lesníckej jednote 
v Bratislave. Sprostredkovanie a doprava poľnohospodárskych ro
botníkov do Francúzska. 

66-106 824 
Zoznamy škôd predložených maäarskou delegáciou po viedenskej 
arbitráži. 

107-145 825 
Zápisnice zo zasadnutí ústrednej správy Slovenskej pokladnice. 
Reorganizácia Slovenského úradu práce. Zakladanie úverných druž
stiev. 

146-199 826 
Stravovacia akcia pre deti nezamestnaných. Zpráva o činnosti 
domovov zriadených pre deti sezónnych poľnohospodárskych robot
níkov. Výkaz nedoplatkov skupinám slovenských poľnohospodárskych 
robotníkov na okupovanom území. Žiadosti občanov o podporu pri 
uhyhutí dobytka. 
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200-265 827 
Zprávy o revízii záverečných účtov roľníckych vzájomných poklad
níc* 

273-318 828 
Reorganizácie Československej obilnej spoločnosti. Rozpočtové 
záležitosti Ministerstva hospodárstva. 

319-3 99 82 9 
Upísanie členských podielov íanárskym družstvom v Novom Meste 
nad Váhom. Pripomienky k osnove vi. nar. o úprave niektorých 
pomerov zárobkových a hospodárskych spoločenstiev a hospodár
skych družstiev. Štatistická zpráva Vysťahovaleckej poradne pre 
Slovensko. Dodávky celulózového dreva do Maäarska. 

400-428 830 

Sprostredkovanie práce pre slovenských poľnohospodárskych ro

botníkov na práce do Čiech a na Moravu. Podpory v nezamestnanos

ti. Výkaz splátok Roľníckej vzájomnej pokladnice v Bratislave. 

Určovanie cien múky a poľnohospodárskych produktov. 

42 9-463 831 

Zápisnice z valných zhromaždení roľníckych vzájomných pokladníc. 
Podiel Slovenska z fondového hospodárstva ČSR. Zpráva o situácii 
slovenských poľnohospodárskych robotníkov v Čechách a na Morave. 

464-540 832 
Speňažovanie mliečnych výrobkov. Výkazy splátok roľníckych vzá
jomných pokladníc. Rozpočet Slovenského úradu práce na rok 1940. 
Štátne záruky na pôžičky udeľované pri živelných pohromách. Pre
púšťanie slovenských robotníkov na Morave z práce. 

541-604 833 
Ustanovovacie skúšky pre zamestnancov roľníckych vzájomných pok
ladníc. Scudzovanie nehnuteľností. Rozdelenie majetku Roľníckej 
osvety v Trnave. Záležitosti pasienkových spoločenstiev. Zria-
äovanie úverných družstiev. 
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605-622 834 

Návrh na vydanie nového zákona o zverozdravotníctve. Osnova 

vládneho nariadenia o sústredení peňažných ústavov a podnikov* 

Scudzovanie nehnuteľností• 

623-642 835 

Úprava o pestovaní a obchode s paprikou* Menovanie členov 

v potravných družstvách* Výročné zprávy roľníckych pokladníc. 

Štátne pôžičky na výstavbu obilných skladíšť. 

643-1016 836 

Personálne zmeny v Zemedelskej rade pre S lovensko. Udeľovanie 
úrokových pr í spevkov roľníkom. 

106 9-2187 837-844 
udeľovanie úrokových pr í spevkov roľníkom. 

2188-2345 845 
Udeľovanie Š t á t n e j záruky na pôžičky v dôs ledku ž i v e l n ý c h 
pohrôm. 

2346-2706 846-84 9 

Žiadosti občanov o úrokové príspevky. 

2707-2749 850 

Medzinárodný poľnohospodársky kongres v Drážáariočh. Zprávy 

z colných zhromaždení roľníckych vzájomných pokladníc. Penzij

né príspevky Štátnym zamestnancom. 

2751-2827 851 

Menovanie dočasného dozoru na niektoré veľkostatky. Zprávy 

z valných zhromaždení roľníckych vzájomných pokladníc. Návrh 

na organizáciu politickej správy na Slovensku. Štátne záruky 

na pôžičky. 

2848-2 954 852 

Organizácia a správa Bratislavskej burzy. Sloveňsko-talianska 

obchodná zmluva, átátne záruky na pôžičky. 
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2 955-3376 853-856 
Udeľovanie Štátnych záruk na pôžičky. 

6201-6260 857 
Žiadosti občanov o podporu pri živelných pohromách. Výkazy 
splátok v úverných družstvách. Voľba správnych a dozorných or
gánov v úverných a potravných družstvách. Menovanie dočasného 
dozoru na niektoré veľkostatky. 

6261-62 99 858 
Menovanie dočasného dozoru na židovské veľkostatky. Zápisnice 
z valných zhromaždení a záverečné účty roľníckych družstevných 
liehovarov a cukrovarov. Žiadosti občanov o podporu pri živel
ných pohromách. Rozdeľovanie urbárskych pasienkov. Zprávy o ži
velných pohromách. 

6301-6400 859 
Rozpustenie správnych orgánov niektorých potravných družstiev. 
Menovanie dočasného dozoru pre niektoré veľkostatky. Prenájmy 
poľovných revírov. 

6601-6673 860 
Rozdeľovanie spoločného majetku medzi urbérnikov. Menovanie do
časných dozorcov pre židovské veľkostatky. Dovoz poľnohospodár
skych produktov z Maáarska. 

6674-6800 861 
Menovanie dočasných dozorcov pre židovské 'veľkostatky.. Lesopoli-
cajné priestupky. Kontrola hospodárenia v ťažbe dreva.. Prenájmy 
poľovných revírov. 

7001-7281 862 

Výkazy projektovaných verejných prác v r. 1941'. Podpory občanom 

za uhynutý dobytok. Schvaľovanie nových lesných pravidiel. Vy-

vlastňovanie urbárnych pozemkov v Sliači-Kúpeľoch. 

7282-7366 863 
Vyvlastnenie nehnuteľností v pieSťanských kúpeľoch. Výkazy 
splátok v peňažných ústavoch. Prenájom poľovníckych revírov. 
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Schvaľovanie stanov rôznych hospodárskych spolkov, stanovy pa

sienkových spoločenstiev* 

7367-7426 864 
Žiadosť Hospodárskej a lesníckej jednoty v Mikulási o podporu. 
Schvaľovanie stanov hospodárskych spolkov. Prenájom poľovných 
revírov. 

7427-7492 865 
Evidencia zhabaných poľovníckych zbraní. Uvalenie nútenej sprá
vy na niektoré veľkostatky. Slovensko-dánska obchodná zmluva. 

74 93-7582 866 
Rozdelenie urbárskych pasienkov. Hlásenie o rybolovných prie
stupkoch. Rozdelenie Hričovského komposesorátu medzi jednotli
vých členov. 

7583-7625 867 
Prenájom rybárskych revírov. Rozdeľovanie pastvín. Úprava práv
nych pomerov v niektorých komposesorátoch. 

7626-7667 868 
Likvidácia Bielickéhó komposesorátu. Spory o urbárne lesy.Úpra
vy urbariálnych pomerov, revízie urbárnych hospodárstiev. 

* 

7668-7766 86 9 
Schvaľovanie urbárnych pravidiel• Menovanie členov správy a do
zorného výboru v hospodárskych a lesníckych družstvách. Podpo
ry za uhynutý dobytok. Evidencia poľovných revírov. 

7767-7861 870 

Predaj nehnuteľností komposesorátu v Ondrášóvéj. Schvaľovanie 

lesných hospodárskych pravidiel. Slovensko-chorvátska obchodná 

zmluva. Zápis firiem do obchodných registrov. 

7861-7934 871 
Schvaľovanie stanov rybárskych spolkov. Rozdeľovanie spoločných 
pasienkov. Návrh na nemecko-slovenskú spoluprácu na úseku vino
hradníctva. Zpráva o živelnej pohrome vo Východnej. 
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7935-7999 872 
Povolenie pre mimoriadny odstrel jeleňov a muŕlónov. Zprávy 
o škodách spôsobených čiernou zverou. Rozdeľovanie spoločných 
urbárskych pastvín. Rôzne záležitosti Zemedelskej rady pre Slo
vensko. 

8052-8324 873 
Schvaľovanie kúpnopredajných zmlúv. Podpory roľníkom za uhyhu-
tý dobytok. Menovanie dočasných dozorcov na židovské veľkostat
ky. Schvaľovanie nových hospodárskych a lesných pravidiel. 

8666-8747 874 
Lesopolicajné priestupky. Zaťaženie nehnuteľností. Odpredaj pa
sienkov. Mimoriadne povolenia na odstrel jeleňov. 

8748-8822 875 
Prenájom poľovných revírov. Revízia hospodárenia urbariálnych 
spoločností. Hlásenia o lesopolicajných priestupkoch. 

8823-8945 876 
Podpora roľníkom za uhynutý dobytok. Prenájom poľovných revírov. 
Osnova zákona o cestách. 

8946-9049 877 
Scudzovanie nehnuteľností. Prenájom poľovných revírov. Zprávy 
z valných zhromaždení pasienkových spoločností. 

49. VII. 1-99 878 

Vodohospodárska agenda, zoznam oprávnených inžinierov. Právne 

predpisy o komasačnom fonde. Komasácia obcí Párnica, Malé Šárov-

ce, Dolný Vadičov, Čičmany, Smrečany, Okoličné, Pov. Podhradie, 

Jageŕsek. 

131-209 879 
Komasácia obcí H. Plachtince, Lazy pod Makytou, Lipt. Revúca, 
Tura Lúka, Brezová, Komjatná. Štatistické výkazy štátnych za
mestnancov. 
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240-340 880 
Organizácia vodohospodárskej s lužby v r , 1938-1945. Vymenova
nie znalcov pre komasáciu, o r g a n i z á c i a komasác ie . Komasácia 
obce J a s e n i c a . 

343-422 881 

Komasácia obcí Becherov, Papradno, Žiar-Opatovce, Dolná Tižina. 

Pracovný program komasačného oddelenia Ministerstva hospodár

stva. Vodovody obcí. Inštrukcie MH o zasielaní štatistických 

zpráv pre ročenku MH. 

431 882 
Štátne rozpočty na rok 1940,1942. 

431 883 
Návrhy rozpočtov na roky 193 9--1945. * 

453-558 884 

Komasácia obcí Vydrná, H. Streda, Rybany, Halácovce. Vodohos

podárska služba - ubytovanie. Návrh osnovy zákona o organizá

cii politickej správy. Dolnomoravské vodné družstvo Malacky -

účtovná uzávierka 1942., 1944. Návrh Roľníckej komory na rozpus

tenie poľnohospodárskych spolkov. Zahraničné cesty zamestnan

cov. 

562-714 885 

Presuny rozpočtov z r. 193 9-1944. Komasácia obcí Skala, Veľké 

Stankovce, Pšurnovice, Lúčky, Stankovany, Veľký Bysterec, Mi-

lochov, Chlebnice, Tisovník. Skúšobný poriadok pre zamestnan

cov. Zriadenie komasačného referátu pri MH. 

715-780 886 

Komasácia v obciach Porúbka, Slopná, D. Naštice, Záskalié, R-a-

jec, Oponice. Výplaty kolaudačných záruk. Zprávy o činnosti 

VII. odboru. 

780 887 

Zprávy o činnosti za roky 193 9-1941. 
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797-848 888 
Komasácia v obci Zemiansky KvaSov. Súkromné objednávky pre za
mestnancov 1940-1942. Normy o finančnom zabezpečení vodohospo
dárskych stavieb. Preukážky zamestnancov za r. 1938-1943. In
ventárne knihy Štátnej stavebnej správy pre úpravu rieky Nitry, 

858-940 889 
Komasačný referát - vecné potreby. Vodoprávne odvolania a po
volenia. Melioračná äkola v Ban. Bystrici - prázdninová prax 
žiakov. Osobné veci pragmatikálnych zamestnancov. Úradné cesty 
pracovníkov komasačného referátu. Normy projektovania stavieb. 
Zprávy o ukončených vodohospodárskych stavbách. 

941-1000 890 

Komasácia obcí Devičie, Nižná. Výkazy o stavebnej činnosti za 

roky 1943 a 1944. 

1000 891 
Výkazy o stavebnej činnosti za roky 1938-1945. 

1000 892 

Zprávy a výkazy o stavebnej činnosti za r. 193 9-1941. 

1000 893# 
Zprávy a výkazy o stavebnej činnosti za r. 1941-1942. 

1000-1015 894 
Výkazy o stavebnej činnosti za roky 1940-1943. 

1050 895 

Výkazy o stavebnej činnosti za roky 1940-1944. 

1050 896 

Výkazy p stavebnej činnosti za roky 1941-1944. 

1050 897 
Výkazy o.stavebnej činnosti za roky 1941-1942. 
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1050 898 
Výkazy o stavebnej činnosti za roky 193 9-1942. 

1050 899 
Výkazy o stavebnej činnosti za rok 1944. 

1050-1133 900 
Výkazy o stavebnej činnosti za r. 1944. Komasácia obcí Višňové, 
Leštiny, H. Vadičov*. Technické úpravy pozemkovej držby - mesač
né a ročné výkazy o činnosti. 

1145-1336 901 

Komasácia obcí Lukové, Malatiná, Bukovec. Nivelačná štátna 

služba - program na r. 1942.. Vodohospodárska služba - spisová 

rozluka. Komasácia obcí Brvnište, Bytčianska Lehota, Krasňany, 

Závodie, Lipt-. Trnovec, Domaniža, Dolný Moštenec, Pučov. 

1337-13 91 902 
Zastavovacie plány obcí za roky 1940-1944. Hydrologická služba-
údaje a pomôcky za roky 1941-1945. Cestovné a stravné normy. 
Komasácia obcí Vieska - Bezdedov, Sielnica. 

13 99-1542 903 

Komasácia obcí Lysiea, Puchov, Srňacie, Sv. Kríž, Peklina. 

Schválené štátne rozpočty na r. 1940-1945. 

1545-1602 904 
Komasácia obcí Dlhá n.Oravou, Petríkovce-MaXčice, Horný Moste-
riec, Beharovce, Zemianska Závada, Čavoj, Veselé. Rôzne záleži
tosti vodoprávnej technickej služby v Banv Bystrici. 

1627-1683 905 
Komasačná služba - spoločné osobné veci, obežníky, nariadenia, 
zákony. Čiastočná komasácia obcí Kalameny, Ružomberok, Škole
nie zamestnancov vodohospodárskej* a komasačnej služby. 

16 92-1846 906 
Komasácia obcí Zlatníky, Kostelec, Veľké Borové, Selec, Morav
ské Lieskové, Svederník, Myjava, Radvaň nad Hronom. Ustanovova-
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cie skúšky vodohospodárske a komasačné za r* 1941-1944. Rôzne 
záležitosti civilných inžinierov. Vodohospodárska a komasačná 
služba - školenie zamestnancov. 

1850-1912 907 
Zákon č. 20/1941 SI.z. o finančnom zabezpečení stavieb. Otázky 
pre ústne záverečné skúšky pre III. a IV. služobnú triedu, pre 
poriečnych strážnikov a pre úradníckych čakateľov. Publikácie 
Min. hospodárstva za r. 1941-1943. Žitná v okr. Bánovce n/B. -
výstavba vodnej nádrže na Omastinskom potoku. 

1926-2047 908 
Komasácia obcí Paština Závada, Liesek, Raková, Turíčky, Čeče-
chov, Krivosúd-Bodovka, Lukovištia, Vrbie. Administratívne 
cestné stavebné obchôdzky za r. 1941-1944. Normy pre penzijné 
a nemocenské poistenie zmluvných zamestnancov. Organizácia zeme-
meračskej služby. 

205 9-2311 909 
Organizačné veci hydrologickej služby. Vodohospodárska rflužba -
prázdninová prax absolventov melioračných škôl. Komasačná služ
ba - kurz pre II. si. triedu. Komasácia v obciach Babkov, Ka-
mionka, Valca, Drienovo, Prosiek, Suchári. 

2312-3000 910 

Komasácia obcí Šútovo, Kšinná, íubeľa. Rozpočty žúp na Vodné 

stavby. Smernice o úradovaní. Úprava niektorých potokov a rieky 

Váh v kat. území niektorých obcí. Lesná služba. 

3001-3464 911 

Komasácia v öbciäeh Žilina, Sása, Malý Slavkov, D. Kubíri,Ihriš-

te, Dlžín, Poníky, Cfivojnica,- Lednica, KardQ§ova Vieska, Sete-

chov. Tarify inžinierskej komory. 

50. VIII 28-206 912 
Štatistické výkazy o uhynutí koni v Štátnom žŕebčinci v Prešo
ve. Pitevné protokoly, záverečné účty štátnych žrebčincov. 
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206-34 9 913 
Finančné záležitosti štátneho ústavu pre chov koni. Rôzne šta
tistické výkazy zo Štátneho žrebčína v Prešove. 

362-2096 914 
Štatistické výkazy a predajné listiny zo štátnych žrebčínov 
v Prešove a v Nitre. Výkazy dlžôb a pohľadávok voči Maáarsku a 
protektorátu. Mesačné hospodárske zprávy zo Štátneho žrebčína 
v Nitre. 

214 9-3447 915 
Kontrola úžitkovosti a dedičnosti hovädzieho a bravčového do
bytka. Zveľaďovacie akcie pri chove dobytka. 

4800 916-917 

Dovoz oviec zo zahraničia. Zpráva o uhynutí oviec "merino" do

vezených z Dánska. 

4800-6981 918 

Trhové zprávy. Odmeny chovateľom dobytka. 

51. vet./a 1755-3358 919 

Hlásenie o infekčnej anémii koni. Nostrifikácie zverolekár

skych diplomov. 

52. vet./b 80-3370 920 

Prehliadky dobytka, očkovanie. Veterinárna služba na jarmokoch. 

Slovensko-chorvátska veterinárna dohoda. 

53. vet./c 1681-3364 921 
Laboratórne vyšetrovanie mlieka. Výročná veterinárna zpráva za 
rok 1940. 
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54. vet./d # 80-5308 922-924 
Veterinárna dohoda o pohraničnom styku s Maďarskom. Vývozné po
volenie pre dobytok* Dovoz plemenných ošípaných zo Švajčiarska 
a Maáarska, 

55. vet./e 1732-3374 925 
Hlásenia o chorobách domácich zvierat. Zprávy o výskyte infek
čnej anémie. 

56. IX 2-701 926 

Návrh zákona o poľnohospodárskej samospráve. Osnovy vládnych 

nariadení o prídele chleba pre nezamestnaných, o pracovných 

útvaroch. Vládne nariadenie o úrazovom poistení lesných robot

níkov na Slovensku. Nedoplatky slovenským sezónnym poľnohospo

dárskym robotníkom na zabratom území. Návrhy na zlepšenie slo

venského poľnohospodárstva, na hospodárske prebudovanie Sloven

ska. 

705-1009 927 
Presun lesných zamestnancov českej národnosti zo Slovenska do 
Čiech. Návrh na preradenie vojenských lesných podnikov do Minis
terstva hospodárstva. Budovanie odbornej hospodárskej školy v Tr 
nave. Prípravné práce na zriadenie pracovných táborov. Pokyny 
na obmedzenie používania alkoholických nápojov. Zákon o zriade
ní banských úradov. Osnova vládneho nariadenia o -povinnom pois
ťovaní robotníctva besných podnikov. Osnova zákona o poľnohospo
dárskych komorách. 

1023-1965 928 
Návrh zákona o stavebnom ruchu. Evidencia utečencov z odstúpené
ho územia. Obchodno-politické rokovanie s Poľskom. Pridelenie 
dotácií štátnym výskumným ústavom. Návrh na sprostredkovanie 
práce pre sezónnych poľnohospodárskych robotníkov do Nemecka. 
Návrhy na zhospodárnenie štátnej správy. 
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1978-2212 92 9 

Zoznamy absolventov hospodárskych škôl. Mzdy deputátnikov.Zhos-

podárnenie štátnej správy. Pokyny pre zápis žiakov na nemecké 

vysoké školy. Návrh rozpočtu podniku Školské statky na r.1942. 

2216-3890 930 

Zriadenie poľnohospodárskych škôl. Osnova vládneho nariadenia 
o štátnom príplatku pre nezamestnaných. Inštrukcie pre najíma
nie sezónnych poľnohospodárskych robotníkov do Čiech. Udeľova
nie podpôr utečencom z okupovaného územia. 

57. XI 1938 289-2194 931 
Smernice o umiestňovaní evakuovaných kolonistov z odstúpeného 
územia. Scudzovanie poľnohospodárskych majetkov na južnom Slo
vensku, sťažnosti občanov proti scudzovaniu nehnuteľností. 

2221-7668 932 
Evakuácia úradovni niektorých prídelových komisárov na južnom 
Slovensku. Scudzovanie nehnuteľností. Umiestňovanie kolonistov 
z južného Slovenska. 

58. XI 193 9 50090-502.64 933 
Potvrdenie pre prídelcov v kolóniách Hodkovce a* Malý Pajkúrt. 

50271-50972 934 
Sťažnosť deputátnikov proti prepusteniu zo" zamestnania. Záleži
tosti patronátu vo Veľkých Diviakoch..Scudzovanie nehnuteľností. 

52164-52331 935 
Prihláäky kolonistov-roľníkov na zájazd ria Mááärmi okupované 
územie v súvislosti s prevozom hnuteľného majetku na Slovensko» 

52333-52444 936 
Prihlášky kolonistov na zájazd na Maáarmi okupované územie v sú
vislosti s prevozom hnuteľného majetku na Slovensko. Zadanie 
zememeračských prác na niektorých veľkostatkoch. Predaj pôdy na 
veľkostatkoch. 
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52511-53012 937-938 
Prihlášky kolonis.tov na zájazd na Maäarmi okupované územie v sú
vislosti s prevozom hnuteľného majetku na Slovensko. 

53157-53305 939 

Žiadosť obce Batizovce o prídel pasienkov v Tatrách. Prihlášky 
kolonistov na zájazd na územie okupované Macíarmi. 

53306-53416 940 
Žiadosti kolonistov - utečencov z Maáarska o náhradu Škôd. Pri
hlášky kolonistov na zájazd na územie okupované Maáarmi. 

53421-53480 941 

Písomnosti o lesnej reforme na veľkostatku v Mošovciach. Prídel 
lesov v Pastuchove. Žiadosti o prídel pôdy z parcelovaných 
veľkostatkov, 

53481-53602 942 

Súpisy pohľadávok na územie obsadené Macíarmi. Žiadosti občanov 

o parceláciu veľkostatkov. Úprava úverov kolonistov. Prihlášky 

kolonistov na zájazd na územie obsadené Macíarmi. 

53603-53884 943 

Uvoľnenie úverov kolonistom z Miloslavova. Žiadosti občanov 

o prídel pozemkov z parcelácie. Prihlášky kolonistov na zájazd 

na územie obsadené Maáarmi. 

53886-54021 944 

Žiadosť HSťS v Nádaši o revíziu zbytkových statkov. Uprätfy úve

rov pre jednotlivých kolonistov. 

54023-54103 945 
Prihlášky kolonistov na zájazd na územie 'okupované "Macíarmi. 

54191-54346 946 

Žiadosti občanov z Krušoviec o prídel pôdy ž parcelácie. Vyko

návanie pozemkovej reformy na veľkostatku v Malom Šariši. 
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54347-54566 947 
Žiadosti občanov o parceláciu veľkostatkov* Poskytovanie úve
rov kolonistom. 

55482-55812 948 
Návrh vládneho nariadenia o opustených pozemkoch. Scudzovanie 
nehnuteľností. Poskytovanie úverov kolonistom. 

55813-56117 949 
Odpredaj dreva z veľkostatku vo Veľkom Budatíne. Zápisnice 
z porady na Ministerstve vnútra o kolonistoch-utečencoch. Žia
dosti miestnych organizácií HSÍS o parceláciu veľkostatkov. 

56121-56260 950 

Potvrdenie prídelu pôdy pre kolonistov. Vykonávanie pozemkovej 

reformy na majetkoch nitrianskeho biskupstva. Evakuácia kolo

nistov z územia odstúpeného Macíarsku. 

56264-57891 951 
Zápisy nehnuteľností v pozemkovej knihe. Rôzne pozemkové zále
žitosti prídelcov - kolonistov. 

60166-61704 952 
Poskytovanie úverov kolonistom. Scudzovanie riehnútéľností-prí-
delov. Žiados.ti nemajetných obyvateľov TrebiŠova o prídel po
zemkov ž pozemkovej reformy. 

62079-74771 953 
Povoľovanie úverov pre kolonistov na južnom Slovensku. 

76680-77040 954 

Odškodňovanie za majetok zanechaný na území pripojenom k "Ma

cíarsku. Súpisy majetkov na odstúpenom území. 

77041-792 94 955 
Odškodňovanie za majetok zanechaný na území pripojenom k lMa-
Sarsku. Súpisy majetkov na odstúpenom území. 
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79300-7933D 956 
Odškodňovanie za majetok zanechaný na území pripojenom k Maďar
sku. Súpisy majetkov na odstúpenom území. 

5 9. XI 1940 5-696 957 
OdSkodňovanie za majetok zanechaný na území pripojenom k Ma<3ar-
sku. Súpisy majetkov na odstúpenom území. 

701-1560 958 

Žiadosti občanov o prídel pozemkov z parcelácie veľkostatkov. 

Scudzovanie nehnuteľností. Úprava cirkevných majetkových pome

rov medzi Slovenskom a Maäarskom o výnosoch z cirkevných majet

kov. Súpisy poľnohospodárskych nehnuteľností. 

1561-1998 95 9 
Súpisy majetku na území pripojenom k Maäarsku. Uplatňovanie 
pohľadávok kolonistov - roľníkov z okupovaného územia. 

2002-282.0 960 

Súpisy majetku na území pripojenom k Maäarsku. Uplatňovanie 

pohľadávok kolonistov. 

60. 961 

Údaje notárskych úradov o výmere pôdy kolonistov na južnom Slo

vensku. 

61. 962 

Prihlášky majetku v Maáarsku. 

62. 963-964 

Obežníky Ministerstva hospodárstva za roky 193 9-1944. 

63. 965 
Rôzne inštrukcie Ministerstva hospodárstva. 
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6 4 . 966-969 
Obežníky býv. M i n i s t e r s t v a z e m a d e l s t v a , Svazu hospodárskych 
d r u ž s t i e v a o b i l n ý c h s k l a d í š ť . 

6 5 . 970 
Osobné výkazy zamestnancov M i n i s t e r s t v a h o s p o d á r s t v a . 

66 . 971-972 
Návrhy r o z p o č t o v na roky 1941-1945. 

67 . 973 
Záverečné účty z r . 1942-1944. 

68 . 974 
P l a t o b n é zoznamy zamestnancov Zemedelskej rady a Roľnícke j ko
mory za roky 1941-1943. 

6 9. 975-976 
Sumárne výkazy prí jmov a výdavkov za roky 193 9-1945. 

70 . 977 
Výkazy b i l a n č n ý c h o b r a t o v a r o z p o č t y hospodárskych š k ô l 
z r . 1939. 

71. 978 

Uzávierkové doklady. Zprávy o majetkoch prepadnutých v prospech 

Štátu z r. 1941-1942. 





R E G I S T R E 
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O s o b n ý a m i e 

A 

Amerika Južná 236 
Amerika Severná 236 

B 
Babkov 909 
Bánovce nad Bebravou 698, 

700, 701, 702 
Banská Bystrica 16, 17, 53, 

231, 234, 235, 278,284, 
442, 486, 657, 685,689, 
693, 699, 889, 904 

Banská Štiavnica 228, 649, 
.658, 660, 668, 669,673, 
684, 691, 692, 701,738, 
739, 749 

Batizovce 915, 93 9 
Baťovany 68 
Beharovce (Ľipt.Beharovce) 

904 
Becheŕov 881 
Belgicko 279, 3 92 
Berlín 46 
Boleráz '33 
Bolívia 2, 278 
Boäany 15 
Bratislava 8, 18, 27, 38, 

44, 51-53, 57, 63, 68, 
70, 105;114, 118, 222, 
239, 240, 241, 269,281, 
302, 314, 316, 329,330, 

t n y r e g i s t e r 

428, 429, 448, 452,459, 
461, 491, 496, 528,555, 
579, 646, 681, 733,740, 
746, 804, 810, 830,852 

Brezno nad Hronom 47, 645", 
655, 661, 669, 673,684 

Brezová pod Bradlom 879 
Brvnište 901 
Bukovéc 901 
Bukurešť 62 
Bulharsko 11, 226, 391,406, 

798 
Bytčianska Lehota pozri Ži

linská Lehota 

C 
Cinobaňa 317 

Ő 
Čachtice 714 
Čavoj 904 
ČeČechov 908 
Čechy 142, 147, 251, 263, 

830, 831, 930 
Černov 520 
Čičmany 423, 878 

Ľ 

Dánsko 60, 3 93, 865, 916, 

917 
Devičie 890 
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Devínska Nová Ves 743, 754 
Diviaky 801 

Dlhá nad Oravou 904 

Dlžín 911 
Dobrá Voda 315 
Dolná Tižina 881 
Dolné Hámre 386 
Dolné Naštice 886 

Dolný Kubín 911 
Dolný MoStenec 901 
Dolný Vadičov 878 
Domaniža 901 

Drážáany 850 

Drienovo 909 

Dubnica 69, 234 
Dubová 276, 360 

Dunaj 451 

F 
Fínsko 60, 810 
Francúzsko 30, 31, 226 

H 
Haléčovce 884 

Handlová 189, 209, 233, 277, 

327, 428 
Hlohovec 266 
Hodkovce 933 
Holandsko 186 
Holíč 23, 643, 672, 674,684 
Horák A. 772 
Horná Streda 884 
Horné Plachtince 878 
Horný Mostenec 904 
Hrachovo 661, 662, 677, 680, 

682, 686, 702 

CH 

Chlebnice 885 

Chorvátsko 23, 24, 41, 123, 

224 870, 920 
Chvojnica 911 

I 

Ihriäte 911 

J 

jagersek (Jeläovce) 878 
Jasenica 880 
Javorina 38 

Juhoslávia 18, 187, 409, 

794 

K 

Kacvln 364 

Kalameny 905 
Kamenica nad Cirochou 11 
Kamionka (Kamienka) 909 

Kardosová 911 
Karmasin F. inž. 222 
Kokava nad Rimavicou 266 

Komjatná 979 
Korytnica 517 
Kostelec (Kostolec) 906 
Košeca 347 
Ko§ice 9, 694 
Krasňany 901 
Kremnica 252, 312, 361 
Krivosúd-Bodovka 908 

Kromeríž 677 
Krompachy 52, 185, 223, 270 
KruSovce 946 
KSinná 910 
Kysuce 42 



141 

L 

Lazy pod Makytou 879 

Lednica 237 

Lednické Rovné 237 
Lechnica 274 
LeStiny 900 
Levočské Lúky 703 
Liesek 908 

Liptov 254 
Liptovská Revúca 879 
Liptovský Hrádok 661, 662, 

669, 673, 674, 675, 
685, 686, 690, 702, 
735, 745, 749 

Liptovský MikuláS 241, 310, 
864 

Liptovský Trnovec 901 
tubel'a 910 
Lúčky 885 
Lukové 901 
Lukovištia 908 
Lysiea 903 

M 

Maäarsko 11, 17, 21, 26, 3 9, 
40, 42, 48, 58, 59, 65, 
66, 76, 139, 176, 234, 
262, 273, 303, 368, 386, 
387, 390, 392, 393, 405, 
409, 441, 642, 755, 795, 
799, 811, 824, 829, 860, 
914, 922-924, 937, 938, 
939, 940, 942, 945, 950, 
955-960, 962 

Malé Fatra 519 
Malá Lednica 911 

Malacky 11, 884 
Malatiná 901 

Malčice 904 
Malé Šarovce 878 

Malý Fajkurt (Hurbanovce) 

909 
Malý Slavkov 911 
Malý Šariš 922, 946 
Martin 231, 481, 501, 646, 

654, 667, 673, 684, 
687, 688, 691, 692, 
696, 734, 735, 741, 
746 

Matejovce 44 
Medzilaborce 315 
Mernik 385, 724 
Michalovce 646, 702 
Miková 316 
Milochov 885 
Miloslavov 919, 943 
Mníchov 473 
Modra 646, 649, 679, 686 
Morava 263, 830, 831, 832 
Moravské Lieskové 386, 906 
MoSovce 917, 941 
Murán 276 
Myjava 906 

N 
Nédaš (Trstín) 920 
Námestovo 550 

Nemecké Pravno 532 
Nemecko 2, 5, 18, 19, 21, 

22, 25, 29, 30, 32, 33, 
39, 40, 41, 43, 47, 48, 
49, 54, 56, 58, 59, 63, 
70, 71, 72, 73, 79, 93, 
104, 109, 123, 126,159, 
186, 189, 205, 208,209, 
222-225, 236, 245, 274, 



- 142 

307-309, 388, 396-398, 
400, 407, 410, 428, 432, 
444, 471, 473, 532, 638, 
639, 699, 794-796, 811, 
815, 871, 928-92 9 

Nitra 523, 648, 654, 657, 

668, 673, 676, 679, 687, 
701, 733, 735, 890, 914 

Nižná 890 
Nižná Slaná 224 
Nižné Slovinky 52, 270 
Nižný Medzev 234 
Nová Baňa 22 9 
Nové Mesto n/Váhom 256, 283, 

644, 652, 661, 662, 665, 
667, 668, 673, 678, 685, 
696, 697, 814, 82 9 

Okoličné 878 
Ondraäová 870 
Opatovce 881 
Oponice 886 
Orava 268 

Oravský Podzámok 644, 649, 

679, 685, 735 

Pálŕfy J. 11, 209 
Papradno 881 
Pernica 878 
Pastuchov 941 
PaStina Závada 908 
Peklina 903 
Peru 2 

Petrikovee 904 
Petržalka 4 
Pezinok 267 

Pieniny 56 

Pieäťany 92, 390, 443, 518, 

863 
Piontek Pavol 68 

Podbrezová 189, 223, 224, 
251, 310, 385 

Podebrady 152 
Podkarpatská Rus (Zakarpat

ská Ukrajina) 80, 158 
Polhora 522 

Poľsko 2, 9, 41, 387, 928 
Poniky 911 
Porúbka 886 

Považská Bystrica 223, 230, 

287 

Považské Podhradie 878 
Praha 22 9, 384 
PraSivá 519 
Predajné 22 
Prešov 18, 47i? 64, 276,278, 

283, 660, 671, 673, 889, 
912, 913, 914 

Prievidza 479, 734 
Prosiek 909 
Protektorát 3 9, 158, 163, 

186, 204, 208, 225, 396, 
400, 409, 422:, 423, 424, 
42 9, 444, 500, 638, 890, 
914 

Pšurnovice 885 
Pučov 901 
Puchov 903 
Pukanec 491 

R 
Radvaň nad Hronom 906 
Rajec 886 
Raková 908 



- 143 -

Ratkovská Zdychava 260 

Revúca 809 
Rím 46 
Rožňava 234 
Rumanová 779 

Rumunsko 406, 410, 434, 516, 
798 

Ružomberok 228, 267, 311, 

327, 362, 377, 905 
Rybany 884 
Rybárpole 224 

S 

Sabinov 643, 654, 660, 662, 

673, 677, 678, 680,684, 

689, 695 
Sása 911 
Sečovce 714 
Selec 906 
Senica 794 
Sete chov 911 
Schwarz 781 
Sielnica 902 
Skala 885 
Skalica 32, 659, 668, 673, 

687 
Skalnaté pleso 173 
Slavkov 911 
Slavošovce 234, 235 
Sliač-Kúpele 522, 862 
Slopná 886 
Smolenice 11, 209 
Smrečany 878 
Snina 274 
Sovietsky sväz 19, 53, 411t 

798 
Spišská Bela 252 
Spišská Nová Ves 738, 743, 

750, 754 

Spišské Vlachy 685, 687, 

689 
Srňacie 903 
Stankovany 885 
Suchen 909 
Svätý Kríž (Žiar n/Hr.) 903 
Svederník 906 
Szatmáry L. dr. 775 

Š 

Španielsko 2 9, 225, 3 92, 
639, 819 

Štubnianske Teplice (Tur
čianske Teplice) 332 

Stuttgart 60 
Šútovo 910 
Švajčiarsko 24, 56, 222, 

225, 389, 395, 402, 
898-900, 922-924 

Švedlár 280 
Švédsko 21, 225, 410, 810 

T 
Taliansko 15, 40, 93, 186, 

225, 390, 391, 393,452, 

471, 638, 852 
Telgárt (Švermovo) 553 
Tisovec 38 
Tisóvník 885 
Topoľčany 724 
Trebatice 706 
Trehišov 279, 928, 952 
Trenčianska Teplá 339 
Trenčianske Biskupice 45 
Trenčín 733, 738 
Trnava 665, 675, 676, 685, 

692, 833, 927 
Tuhár 805 
JTurá Lúka 879 



- 144 -

Turecko 69 
Turíčky 908 

U 
Utekáč 316 

V 

Váh 910 

Valca 909 

VarS.ava 38, 60 

Važec 780 

Veličná 668, 671, 678, 

691 
Veľká Bytča 279 
Veľká Poloma 316 
Veľké Borové 906 
Veľké Diviaky 910 
Veľké Stankovce 885 
Veľký Budatín 949 
Veľký Byeterec 885 
Veselé 904 
Viedeň 31, 414 
Vieska-Bezdedov 902, 911 
Viäňové 900 
Vlkanová 45, 64 
Vranov nad Topľou 273 
Vrbie 908 
Vydrná 884 
Vyhne 232, 522 
Východná 871 
Vysoké Tatry 421 

Zlatniky 906 

Zohor 31, 414 

Zvolen 234, 735, 742 

Žakarovce 14, 44 
Žarnovica 63, 327, 761 
Železník 224, 248 
Žilina 69, 228, 231, 488, 

911 
Žilinská Lehota 901 

Záskalie 886 
Závodie 901 
Zemianska Závada 904 

Zemiansky KvaSov 888 

Zlaté Moravce 657, 658, 
685, 693, 701 



- 145 -

V e c n ý r e g i s t e r 

A 

absolventi škôl obchodných 152 

administrátíva-racionalizácia 132 

- súdna 109 

- Štátna 639 

advokáti 113 

- židovskí 11 

agenda MZV 149 

Akadémia pre zahraničný obchod 460 

akcie stravovacie 826 
- vojnové 43 
amnestia 60 

anémia 895, 919, 925 
- infekčná 901 
antimon - výskyt 43 
Apollo továreň 240 
arbitráž viedenská 824 
archív Štátny 114 

arizácia 25, 37, 45, 110, 113, 220-224, 263, 278, 285-2 90, 
337, 33 9, 404, 448-449, 451, 455-457, 459-464, 466-469, 
505, 506, 774 

- obchodov 456-458, 461, 463, 467, 468 
- podnikov 222, 236, 251, 254, 259, 274, 285-288, 290, 337, 

339, 448, 449, 451 
arizačný fond 276 
- zákon 220 
arizátori - zoznamy 404 
armáda slovenská 87 
autokaucie 507, 532 
azbest 47 



- 146 -

B 

bane 206, 232, 316, 327, 336 
- handlovské 233 
- mramorové 805 

- rožňavské 234 
- uhoľné 209 
- zprávy situačné 233 
baníci prepúšťanie 234 
banky 60 
- koncentrácia 56 
Banská revírna rada 262 
Banská spoločnosť Societé miniére 273 
baryt 228 
Bielický komposesorát 868 
biskupstvo spiSské 34 
bryndziarstvo 224, 235 

burza bratislavské 852 

C 

celulóza 63 

celulózky memorandum 59 

- zásobovanie 186 
Cenový úrad 103, 185 
ceny dreva 67 

- chleba 811 
- múky 178, 830 

- obilia 207, 794 

- potravín 185, 187, 210, 414, 425, 431, 435-437 
- prehľad 2 92, 2 93 
- produktov 165, 176, 207, 209, 321 
- tovarov 178, 185, 190 
- úprava 253 

- vlny 185 
- výrobkov 186, 472 
- vývozné 49 
- zemiakov 187 
- zvySovanie 185, 186 
cenzúra 70 
- poštová 63 9 



- 147 -

cestovný ruch 6 9, 176 
cesty študijné 73 
Cigáni 6 9, 762 
- premiestnenie 762 

- tábory 6 9 
cirkev evanjelická 18, 107 
Civilná protiletecká obrana 248 
clo 186, 387, 408 
- tarify 190 
cudzinci 76 

- zamestnávanie 44, 154, 241, 276 

Ő 
Őakanovské hnedouhoľné bane 335 

Česi prepustenie zo zamestnania 147 
- súpis 65 
Československá obilná spoločnosť 828 
činnosť protištátna 117 

D 

dane 85, 122, 130 
- pozemkové 75 
- prepychová 122 
- vojnová 121 
- z obratu 122 
Danubius 281 
demontáž strojární vo Vyhniach 232 
- strojov 230 
- tovární 231 
- závodov 230, 232 
deputátnici 28, 2 9, 92 9, 934 
deti nemecké 53 
- robotníkov 120 
"Detva" družstvo 47 
Deutsche Erdol A.G. Berlín 278 

diplomy zverolekárske nostrifikácia 111, 919 
distribúcia 61 

- cukru 182 



- 148 -

- potravín 182, 190, 202, 203 
- tovaru 201-204, 206 
diSpenzy na živnosti 548, 553, 569, 575, 585, 591, 594, 597, 

600, 601, 603, 606, 609, 610, 615, 618, 621, 622, 630 
dodávky 43 
- dreva 82 9 
- pre podniky 230 
- tovarov 206 
dohoda obchodná 638, 639, 819 
- slovensko-bulharská 11 

dánska 3 93 
chorvátska 24, 41, 123, 224 
maďarská 26, 58, 59, 65," 66, 449 
nemecká 18, 25, 28, 48, 58, 59, 63, 79, 109, 123, 

209, 428, 444 
sovietska 19 
Španielska 28 
švajčiarska 390 
talianska 40 

Dolnomorav8ké vodné družstvo 884 
doprava 128 
dotácie 646, 659, 735, 738, 741, 743, 928 
dovoz 5, 186, 189, 205, 394-403, 405, 409, 412-413 
- cukru 208 
- filmov 520 
- oSípaných 187 
- potravín 187, 189, 208 
- prosa 168 
- raži 208 
- strojov 3 95 
- surovín priemyselných 209 
- textilu 168, 395 
- tovaru 205, 399-402 
- tukov 189 
- uhl ia 189 
- z v i e r a t 89 
Dovus 17, 57, 344, 516 
dozorci na veľkostatkoch 861 



- 149 -

dôstojníci - vymedzenie kompetencie 3 

dôverníci podnikoví 245, 265, 275, 276, 278, 280-282, 286, 

375, 457, 458, 459, 474, 482 

- vládni 33, 224, 233, 236, 248-250, 255, 256, 263, 264, 271-

272, 287-291, 377, 417-435, 437-443, 445-449, 451-455, 
458-470 

- závodní 278, 280 

Drevársky výskumný" ústav 68, 103 
drevárstvo 517, 518, 522 
drevo - ťažba 15 
drotári 67 

družstevníctvo 51, 71, 77, 230, 415, 480 
družstvá 442, 449, 484, 821 
- hospodárske 82 9 
- kožné 51 

- lesné 818, 86,9 
- pomery 230 

- potravné 480, 549, 564, 5 99, 600, 607, 859 

- revízia 542 

- roľnícke 814 

- stanovy 542 

- űstredné 56 

- úverné 528, 53 9, 825, 833, 857 

- výrobné 507 

duchovenstvo - platy 99 

Dunajplavba 14, 92, 114, 450, 524 

Dunajská komisia 444 

E 

elektrifikácia Slovenska 54 

- vidieka 91 

- železníc 125 

emigranti ruskí 137 

evakuácia 30, 32, 12 9, 133, 63 9, 931, 932. 
- kolonistov slovenských 32 
- Ministerstva hospodárstva 63 9 
- obyvateľstva 30, 12 9, 133, 134 
- podnikov 131 



- 150 -

- pridelových komisárov 932 
- priemyselných závodov 226 

- Škôl 27 
- Štátnych zamestnancov 133 
- úradov 9, 27-2 9 
- závodov 226 
evanjelická cirkev 18 
evidencia hotelov 419 

- píl 324 
- priemyselnej výroby 227 
- priemyselných podnikov 242-2.44, 637 
- správnych a dozorných rád 337 
exkurzie žiakov 680, 682, 687, 688 
Exportný ustav 32 

F 

Figaro 184 
Finančné stráž 39 
firmy dovozné a vývozné 14 

Fond komasačný 97 

- liečebný 104 
- mliekársky. 115 

'Freiwillige Schutzstaffel 97, 209 

G 
Gestapo 32 

H 

Hanďlovské uhoľné bane 233, 277, 327 
Historický ústav SAVU - zriadenie 120 
hlásenia Ministerstva hospodárstva 42, 30 
- o nezamestnanosti 72, 231, 276 
- o robotníkoch 361 

- o zásobách 180, 184, 206 

- podnikov 228, 229, 251, 279, 297, 312, 345, 347, 377-379 

- z okresov 30 

- závodov 334 

HKS 31, 424 



- 151 -

Hlinková garda 95, 209 
hmoty pohonné 61 
hnutie mzdové 224 
horári 151 

- českej národnosti 147 
Horehronská hutná spoločnosť 278 
hospodárenie s obilím 60 
- úprava 312 
Hospodárska a lesnícka jednota 864 
- obroda - pôžička 143 
- Štátna rada 33 
Hospodársky obchodný ústav 452 
hospodárstvo drevárske 45 

- lesné 54, 72 
- rastlinné 208 
- slovenské 226, 278 
- Štátne 75 
hotely evidencia 419 
hranice incidenty 3 

- slovenské 7 

- slovensko-ruské 80 
- úprava 2, 9, 11 

medzi ČSR a Maďarskom 11, 

- Poľskom 9 
SSSR 80 

- vymedzenie 7 
Hričovský komposesorát 866 
Hrontex 66 

HSÍS 31, 224, 414, 424, 944 

CH 
chov hodvábnika 320 
- oviec 46 

I 

import - organizácia 205 

incidenty pohraničné 3 

industrializácia 46 
- Slovenska 46, 22 9, 275 



- 152 -

inSpektoráty poľnohospodárske - zruSenie 148 
- priemyselné 2 96 
inSpektori poľnohospodárski 148 
inštitúcie verejnoprávne 68 
inätruktori ovocinárski *54 
investície kapitálu 386 
- melioračné 71 
- stavebné 174 

- vodohospodárske 71 
inžinieri civilní 95 
- lesní 153 

- zoznam 157 
iredenta 48 

K 

Kancelária arizsčné 277 

- cestovná 435 
- prezidenta republiky 98 
kapitál český 386 
Karpatendeutscher Reisendienst 442 
Karpatia 446 
kartely - evidencia Í 249 

Katastrálny meračský úrad 78 

kaucie - vrátenie 542 
Klub slovenských turistov a lyžiarov 420, 432 

knižky pracovné 115 
- verejné 444 
kolónie poľnohospodárske 933 
kolonisti 1, 18, 42, 66, 931-933, 935-937, 939-945, 947, 948, 

950-953v, 959, 960, 961 
- evakuácia 32, 950 
- prídelci 951 

- utečenci 925 
komasácia 878-881, 884-886, 888-911 
komisári menovanie 8 
- prídeloví 932 
- vládni menovanie 8, 379 
komisia 
- cenová 250 



- 153 -

- cenzúrna poštová 70 

- čsl.-maäarská 31 

- delimitačná 234 
- disciplinárna 74 

- dovozná 411, 541 

- drevárska 62 

- geologické výskumné 40 

- kontrolná 4 9 

- ovocinárska 116 

- poľnohospodárska 140 

- priemyselná 270 

- revízna 140 

- správna 375 

- úverová 261 
- veľtržná 410 
- vývozná 411 
Komitét hospodárskych ministrov 16, 43 
komora inžinierska 63 

- lekárnická 127 

- lekárska 91, 127, 537 

komory obchodné a priemyselné 17, 18, 50, 53, 42.0 

- poľnohospodárske 927 

- roľnícke 63, 320 

- veterinárne 90 

komposesorát 866, 867, 868, 870 

koncentrácia bánk 55 

koncesie hostinské "557 

- živnostenská - odňatie 554, 555, 558, 559, 568, 571, 574, 

581, 583, 591, 592-, 602., 604, 605, 607, 610, 611, 613, 

615, 618, 6-21, 62.4, 628, 638 

- revízie' 549, 552; 559, 608 

udeľovanie '543/ 552,"553, '556, 557, 561, 565, 572, 

587, 590, 600, 601, "603, 604, 607, 608, 612, 

617, 6-20, 623, 624, 62.5, 633 

žiadosti 594, 595, 596, 62.6 

konfiSkácie 772 

kongres poľnohospodársky v Drážäanoch 850 

konzuláty 66 



- 154 -

korešpondencia zahraničná 444 
Košicko-bohumínska spoločnosť 473 
Krajinský živnostenský sväz 552 
Kremnické bane 361 
Kriminálna ústredňa 50 
kríza nemecko-poľská 41 
kúpele štátne 108 
- vyvlastnenie 518, 522 
kurzy 475, 501 
- elektromontérov 535 

- hotelové 496 
- košikárske 520 

- ovocinárske 691 
- remeselníkov 528 

- strelmajstrovské 498 
- živnostenské 513 

L 

Ľanárske družstvo 829 

legislatíva 5, 86 

lesníctvo 59, 60, 63 

lesy štátne 14, 159 

liehovary-revížie '814, 815, 816, 81? 

lieky - expedovanie 497 

Lihag 330 

likvidácia podnikov 377 

lístky odberné - zavádzanie 72. 

listy likvidačné 423 

Ľudové umenie 47 

M 
majetky - prihlášky 962 

- súpis 954-960 
- š t á t n e '65, 157, 159, 172 
- urbárske "812 
manipulácia kancelárska 141 
mapy iredentistické 48 
meä - vývoz 386 



- 155 -

Medzinárodná organizácia meteorologická 66 
memorandum 42 
- absolventov škôl 152 

- B. Štiavnice 228 
- celuloziek 59, 317 
- Kokavy 266 
- Kysúc 42 

- o pomeroch 64 
- podnikov 241 

- Prešova 64 
mestá - kúpeľné 107 

Ministerstvo dopravy a verejných prác 11 
- financií 142 

- hospodárstva 4, 6, 9, 19, 30, 35, 71, 80, 133-136, 141,144, 

145, 146, 151, 157, 375, 805 
nemecké 336 

priemyslu 384 
školstva a národnej osvety 444 

vnútra 162 

mliekárstvo - reorganizácia 321 

mlyny 336, 327, 340, 344, 347, 365, 516, 526 

- rozširovanie 274, 337 

- výmaz z registrov 332, 340, 347, 365 

- zastavenie prevádzky 325 

muflony 872 

mzdy' 224, '775 

N 

Racionalizácia hospodárstva 278 

najímanie robotníkov 3 9 

Najvyšší správny súd 84, 160 

- úrad hospodársky 800 

nákup strojov 54, 486 

nariadenia vládne 10, 75, 76, 80, 83-86, 88, 91, 92, 94, 96, 

100, 223, 232, 247, 264, 417 

Národná baňká 4 

"Nástup" 207, 518, 522 

návrhy zákonov 1, 2, 3, 11, 64, 80, 90, 102, 118, 123-125, 

129, 229 



- 156 -

Nehera 416 

nehnuteľnosti cudzincov 91 

- scudzovanie 765, 766, 767, 768, 771, 790, 833, 834, 877, 

931, 934, 948, 958 
- vyvlastnenie 863 
- zaťažovanie 820 
Nemci na Slovensku 223 
nerasty - výskyt 228 
nezamestnaní 1, 231, 276, 803, 826, 926 

- podpora 106, 830 

- prídel chleba 1 

- v baniach 228 

- zákon 930 

nikel 260 

notári 83, 113 

- obecní 483 

- súkromní 83 

notariáty 116 

0 

obce - hospodárstvo finančné 110 

občania čsl. - starostlivosť 11 

obchod podomový 504, 543, 550, 569, 574 

- s drevom 106 
- s f i lmami 97 
- s múkou 482: 
- s l o v e n s k o - c h o r v á t s k y 393 

maďarský 387 

- zahraničný' 69, 73, 125, 387, 389, 393-394, 396-403, 408-410, 

412-413, 514, 516 

štatistika' 389 

Obchodná a priemyselná'komora v Banskej Bystrici 231, 319 

v Preäove 422 

obchodné a priemyselné komory 9, 17, 18, 50, 53, 223, 302, 303, 

316, 319 

obchodníci'podomoví 67, 423, 531 

Obchodný ústav 61 

Obilná spoločnosť pre Slovensko 797, 828 
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objednávky časopisov 177 

obmedzovanie podnikania 81 

- výroby 334 

obrana civilná protiletecká 248 

- Štátu 30, 128, 175, 312, 313, 315-318, 320, 321, 323, 324, 

343, 345, 358, 359, 378, 381 

observatórium štátne 131, 173 

obvod kominársky 542 

obvody súdne 101 

obyvateľstvo - presídlenie 38 

odbyt tovarov 186 

oddelenie arizačné 45 

ochrana protiletecká 116 

oleje minerálne 54 

Omnipol 522 

opatrenia hospodárske 386 

- úsporné 140 

organizácia učňovských besiedok 476 

- importu 205 

- Ministerstva" financií 142 

- ministerstiev 77, 142 

organizácie obchodné 451 

- odborové 79 

- podnikov 264 

priemyselných 236 

- poľnohospodárstva 121, 523 

- priemyslu 232. 

- roľnícke 72 

- služby puncovej 96 

- stavebné 268 

- stavovské 268 

- súdnictva 102. 

vojenského 87 

- úradov 80 

finančných 78 

- vodohospodárske 103 

- záujmové 124 

- živnostenské 42 5 
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organizovanie roľníctva 72 

- živnostníkov 365 

orgány dozorné 314 

- správne 261, 314 

"Ortsgruppe Pressburg des-Deutschen Handels und Gewerbeverbän
de s für die Slowakei" 448 

osnovy zákonov a nariadení 3, 6, 11, 12, 75-77, 82, 83, 88, 89, 

93, 94, 99, 100-103, 106-109, 116-121, 127, 138, 140, 289,' 

320, 325, 336, 364, 367, 375, 408,' 534 
Ovčiarsko-vlnársky ústav 741 

P 

Pamiatkový úrad 81 

Paperod 428 

paprika - pestovanie 835 

Paprikársky syndikát 186, 258 

parcelácia 812, 922., 946, 947, 94 9, 958 

- urbárskych majetkov 812 

- veľkostatkov 934 

pasienky 808 

pastviny rozdeľovanie 820 

- urbárske 821, 858, 865, 872 

Patentový úrad 38, 112 

peňažníctvo - reorganizácia 33 

Penzijný fond 314 

penzionáty - evidencia 419 

pestovanie hodvábnika 73, '320 

petícia roľníkov 40 

píly 280, 314, 332 

- zastavenie prevádzky 276, 364, 365 

platy duchOTenstva 99 

plavba námorná 122 

Podbrezovské železiarne 17, 224, 251, 365 

podniky arizécia 285-2 90, 33 9 

- d ô l e ž i t é pre obräriü jStátu '3'29 
- dovozné 382 
- dozor vládny 276 

- evidencia 44 
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- funkcionári 311 
- hlásenia 100 

- hospodárske 44, 100 
- kapacita 286 

- kapitál 345 
- koželužské 241 
- menovanie správcov 325 
- nákupné 206 

- neštátne 503 

- obchodné 417 
- obmedzovanie výroby 237, 306, 315 
- organizácia 236 
- orgány správne 224 

- poľnohospodárske 72 

- pomery 378, 379 

- priemyselné 12, 15, 17, 40, 44, 224, 234, 238, 245, 255, 

259, 267, 271, 272/, 331-333, 33 9, 340, 341, 377, 386 

evidencia 224, 238, 242-244, 376 

- rady dozorné 237 

správne 241, 266 

- registrácie 344, 347 

- rozširovanie výroby 279, 284, 289, 295-296, 299-301, 310, 

311, 317, 326, 331, 340, 385 

- slovenské 12 

- Štátne 150 

- účty 170 

- výbory dozorné 23 9 

- výroba 72 

- zakladanie 276 

- zápis do registra 415 

- zariadenie sociálne. 305, 313 

- zárobkové 83 

- zastavenie výroby 231, 234, 246, 266, 314, 315, 317, 332, 

334, 347 

- zprávy 246, 343, 345 

- zriaďovanie 233 

- žiadosti 207,'246, 312, 314, 316, 325, 336, 341 

- židovské 109, 2a3 
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- živnostenské 81, 477, 500, 501, 502, 504, 511, 512, 525, 

533, 534 

podpory 131, 252, 420, 484, 513, 519 

- občanom 826 

- starobné 131 

- študijné 651 

pohotovosť branná 164, 386 

pohromy živelné 776, 777, 778, 780, 781, 808, 809, 819, 820, 

832, 845, 857, 858, 871 

poistenie baníkov 104, 106 

- penzijné 138, 171 

- robotníkov 112, 130 

- sociálne 10, 85, 86, 111, 126, 130, 140, 141, 160, 542 

- úprava 10 

- úrazové 12 9 

- zamestnancov MH 140 

poisťovanie turistov 446 

Poisťovne zahraničné 458 

Policajné riaditeľstvo 534 

polícia hospodárska 120 

- politická 114 

Poľnohospodárska komora 72 

Poľnohospodársky účtovný a spravovedný ústav 747 

poľnohospodárstvo slovenské 4, 73, 121 

pomery hospodárske 47, 279, 283 

- personálne 14, 15 

- pracovné 45,"75 

- na Slovensku 47 

- v továrňach 44 

- vlastnícke 38' 

pomoc finančná '32 

- vojnová 43, 58V 159 

- zimná 159 

poplatky z"mletia 94 

•porada veterinárska medzinárodná 66 

poradca nemecký 19, 49, 56, ?1, 72., 222, 224, 471, 511 

Poradný sbor pre -hospodárske otázky 9 

porady slovensko-nemecké 21 
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poriadky trhové 493, 496, 497 

poslucháči SVŠT - zadeľovanie 307-309 

poškodenci vojnoví 111 

potraviny - distribúcia 182 

poverenci vládni 6 9, 133 

povinnosť branná 88 

-* pracovná 88, 108 

povolenia dovozné 3 93, 409 

- k jazde 184, 185, 187-189, 191, 192 

- pracovné 279 

- rozhovorov telefonických 55 

- vycestovacie 67 

- výroby 283, 375 

- vývozné 3 93, 409 

pozemková reforma 33, 922, 926, 928 

pozemky deputátne 739 

- poľnohospodárske 124 

- urbárske - vyvlastnovanie 862 

- vyvlastnovanie 13, 2 99, 820 

- židovské 696 

požitky služobné 647 

pôda na vojenské účely 45 

- predaj 912 

pôžičky 35, 143, 320, 478, 852-856 

- úrazové 788-791, 793 

Pracovná služba - zriadenie 123 

pramene minerálne 206 

Právnická fakulta 96 

prax Študentov 307-309 

- vysokoškolákov 348-358, 36 9-373 

predmety bohoslužobné - výroba 82 

predpisy trhové 516 

Preglejka 327 

prehľady cien 2 91-2 93, 46 9, 508, 807 

- výroby 23 9 

prémie 12 9 

prepúšťanie z práce 147, 230, 234, 267, 311, 312, 327, 362 

presídlenie úradov 12 9 
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presídľovanie obyvateľstva 38 

prídelcovia 933, 951 

priemysel bryndziarsky 228 

- celulózový 184 

- cementársky 53 

- domáci 232, 250 

- drevársky 201-203, 348 

- garbiarsky 385 
- hospodársky význam 8 
- kožiarsky 2 28 
- letecký 31 

- ľudový 414, 527 
- magnezitový 210, 246 
- organizácia 232 

- rozširovanie 367 
- situačná zpráva 260 

- sklársky 46, 252, 330, 335, 341, 485 
- slovenský 7, 31, 226, 227, 233, 2$0, 256 
- vojnový 209 
- výstavba 99 
- zépalkársky 310 
- zásobovanie 252 
- zprávy 260, 276 

priestupky lesopolicajné 819, 821, 874, 875 
- rybolovné 866 
priezviská - póálovenčovanie 50 
príspevky penzijné 850 

- úrazové 836-843, 846, 848, 84 9 
produkcia poľnohospodárska 73 

- priemyslu 226 

- uhlia 209 

profesori nemeckí 761 

program poľnohospodársky 32.2 

prokuristi podnikoví 528 

propagácia kúpeľov 434 

protest obuvníkov 310 

provízie banícke 205 
púť národná 46 
pyrit - výskyt 237 
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R 

racionalizácia administratívy 132 

rada filmová 428 

- lesnícka a drevárska 54 

- ministerská 13 

rady dozorné 237, 285, 329, 337, 359, 378, 383 

- ministerské 13 

- revírne banské 262 

- správne 230, 241, 247, 250, 251, 257, 259, 262-266, 274, 

285, 315, 318, 320, 322-324, 326, 327-331, 335, 337, 338, 

340, 344, 348, 359, 360-364, 366, 367, 374, 383, 515 

rády - osnova zákonov 101 

rafinéria - zrušenie 276 

rastliny liečivé - zber 115 

referáty tlačové - zriadenie 63 

referenti zásobovací 190 

reforma pozemková 917, 946, 950, 952 

refundácia platov 156 

register firemný 344, 347, 551, 605 

- obchodný 870 

registrácia strán 99 

reorganizácia filmu 414 

- mliekárstva 321 

- Národnej banky 4 

- spoločenstiev 51 

repatriácia 60, 225 

- baníkov 279 

- Slovákov 60 

- z Belgicka 280 

revíry poľovné 85 9, 864, 86 9, 875, 876 
- prenájmy 859-861 

- rybárske 86*7 
revízia škôl 65 

- účtov 145 

- úradov 169 

- urbárskych hospodárstiev 868 

rezervácie prírodné 56 

rezolúcie 229, 550 
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- robotníkov 521 
- úradníkov 118 
robotníci 3 9 

- banskí 208 
- lesní 926 
- mzdy 224, 521 

- najímanie na práce 5 

- poľnohospodárski 823, 826, 830, 831, 904, 906, 926, 928, 930 

- prepúšťanie 234, 312, 327, 362, 832 

- prídavky rodinné 120 

- repatriácia 279 

- sezónni 803 

- situácia 361 

- sklárski 276 

- sťažnosť 23 

- v Dunajplavbe 114 

rokovanie cenové 54 

- dánsko-slovenské 60 

- delimitačné 40 

- obchodné 794, 795, 810 

politické 328 

zahraničné 391 

- slovensko-bulharské 406 

- slovensko-dánske 60 

- slovensko-madarské 21, 39, 301, 303, 387, 391, 392, 441 

- slovensko-nemecké 19, 33, 40, 54, 386, 388, 410 

- slovensko-poľské 387 

- slovensko-rumunské 406 

- slovensko-sovietske 411 

- slovensko-španielske "3 91 

- slovensko-ävajčiarske 55, 56, 3 95 

- slovensko-talianske 3 90-391, 3 93 

roľníci - kolonisti zoznamy4' '1 

- petícia výboru 40 

- sťažnosť 794 

- úprava pomerov 35 

Roľnícka komora 63, 756, 821, 951, 974 

- osveta 833 
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- vzájomná pokladnica 813, 830 

Roľnícke a hospodárske družstvo v Novom Meste n/V. 814 
rozluka spisová 39, 139, 176, 274, 429, 500, 755 
rozpočet 20, 149, 155, 156, 160, 161, 166-168, 173, 175, 302, 

303, 32 9, 420, 882, 883 

- investičný 166 
- podnikov 3.2 9 

- Štátny 137, 145, 168 
- župný 153 
rozširovanie koncesie 442 
- výroby 223, 279, 281, 284, 286, 287, 289-291, 294-301, 305, 

306, 311, 313, 326, 331, 340, 364, 366, 367, 374, 385 
rozvrhy práce 160 
Rožňavské bane 234 
ruch cestovný 52, 101, 176, 222, 232, 414, 415, 417-419, 423, 

424, 42 9, 432, 44.2, 536 
propagácia 418 

- turistický 415, 423 
Ružomberská papieren 362 
rybárstvo 760 

S 
samospráva poľnohospodárstva 77 

SAVU 120, 125 

sbor cenový "201-203 

- medziministérský 12 

- poradný 9 

scudzenie nehnuteľností 934, 948 

semená olejové 312, 472 

senát ústavný 105 

situácia ekonomická 2 92, 2 93 

- hospodárska 283 

sjazd župný 47 

skladiStia - výstavba 835 

sklárne - obmedzovanie výroby 237 

skupina nemecká národnostná 526 

skúSky prijímacie 66 9 

slávnosti národopisné 421 
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Slováci v Rumunsku 53 
Slovenská akadémia 125 

- filmová rada 428 
- krajina rozpočet 145 

- letecká spoločnosť 3 9 
- ľudová banka 428 
- námorná plavba 122 
- národná banka 263 
- obilná spoločnosť 67, 433 
- ovocinárska spoločnosť 54, 744 
- pokladnica 825 
- tlačová kancelária 121 
- univerzita 76 
- vysoká škola technická 90 
Slovenské národné povstanie 30 
Slovensko-nemecká osivová spoločnosť 56 
Slovenský úrad práce 832 
- reorganizácia 825 
služba cajchovná 96 

- hydrologická 909 

- kancelárska 135, 136 
- pracovná 123, '278 
- priemyselno-tecliriická 278 
- š t á t n e 59, 147 
- vodohospodárske 89, 103 
- vojenské 208 

Snem slovenskej republiky 76, 107, 122, 163 
Sociálny ústav HSÍS 120 
Societé Miniére~ "273 
spolky 108 

- včelárske 804 
spoločenstvá pasienkové 806, 817, 818, 833 

- staviteľov 4 94 
- živnostenské 79, 478, 479, 481, 486, 491, 492, 494, 495, 496, 

518, 526, 527, 534, 535 
spoločnosť 'dovozu 'filmov '97 
- hutná 278 
- chemická '360 
- kúpeľná 241 
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- leso-drevopriemyselná 4 9 

- obilná 67, 433 
-r ovocinárska 54 

- osivová 55 

- slovenská letecká 38 

- slovensko-nemecká 56 

spoločnosti cudzozemské 318 

- obchodné 66, 131, 420 

- pasienkové 877' 

- účastinárske 531 

spolok drogistov 518 

- pre zveľadenie domácej výroby 449 

- rybársky 871 

spolupráca slovensko-nemecká 245 

sporiteľne poštové 162 

správa lesov - menovanie 11 

- politická 88, 425, 481, 851, 884 

- štátna 7, 18, 31, 34, 76, 112, 155, 904, 928, 929 

- verejná 226 

- vnútorná 5 9 

stanice poľnohospodárske 755 

- výskumné 757, 758 

stanovy družstiev 541, 542. 

- firiem 528 

- podnikov 310 

- spolkov 520, 530, 534, 804, 871 

- spoločenstiev 531, 537-539, 863 

- spoločností 518 

- Sväžu hospodárskych družstiev 813 

statky zbytkové 920 

stavba mlynov 317 

stavby vodné 16 9 

Stavebný úrad 113 

stavy - osnova zákona 100 

strany politické 99 

stráž finančná 3 9 

- obrany štátu 128 

stráže závodné 209 
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styky kultúrne 93 

- medzinárodné 93, 273 

- slovensko-maáarské 273, 409 

nemecké 473 

Švajčiarske 24', 222 

Švédske 21 

sťažnosti 18, 22, 2*02, 203, 367, 554 

- baníkov 385 

- kominárov 492 

- obcíŕ 23 

- obyvateľov 190 

- robotníkov 43 

- živnostníkov 491 

Sublima 64, 407 

subvencie 446, 449, 82L 

súdnictvo 60, 79, 101, 113 

- vojenské 87 

súdy hlavné 87 

- organizácia 102 

- rozhodčie 93 

súpis Čechov 65 

- nehnuteľností poľnohospodárskych 91 

- vozidiel 178 

suroviny - nedostatok 234, 295 

Svaz drevárskeho hospodárstva 45, 277, 522 

- hospodárskych družstiev 70, 581, 813 

a verejných obilných skladíšť 

- nemeckých družstiev 33 

- obchodných grémií na Slovensku 580 

- pasienkových spoločenstiev 52 

- slovenských sporiteľní 34 

remeselníkov a obchodníkov 550 

syndikalizácia priemyslu 252 

Syndikát bryndžiarsky 235" 

- mliekársky 532 

- paprikový 186V 258, 26 9 

- sklársky 109 

- vinársky 232 
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5 
Šípky - vývoz 73 
Škôlky ovocinárske 733, 743, 756 
äkoly drevárske 662, 669, 686, 690, 761 

a piliarske 669, 761 
- družstevné 681 
- erárne 111 
- gazdineké 645, 659, 661, 662, 665, 668, 671, 673, 677, 67a, 

680, 682, 686, 687, 691 
- hospodárske 643-648, 650-651, 653, 657, 660-668, 670-676, 

678, 679, 680-683, 685, 687, 688, 691, 694-700, 703^732, 
760, 92:9 

- lesriieke 649, 668, 677, 684, 691, 701, 702 
- l iehovarnícke 677, 695 
^ ľ u d ó v ó _ i l l l 
- melioračné 657, 685, 693, 699 
- meštianske 109 
- mliekárske a sýrárske 677 
- nemecké 929 
- odborné 536, 644, 690, 759 
- ovocinárskó-vinöhradríické -'645, 649, 679, 686, 734, 736, 717 
- poľnohospodárske 157, 653, 655,675, 698, 701, 930 
- roľnícke 130, 654, "655; 656;; 6,59,; "660,"673i 678;-684, 687 
- roľnícko-dobytkáréke *669 
- Štátne roľnícke a liehovarnícke 677 
- udržovanie 111 
- vojenské 105 
- zriaďovanie "63 
Štatistická rada 83 
štatistika podnikov priemyselných 241-244 
- podomového obchodu 543 
- trhu práce 8 
Štátna rada 102 
- správa zhospodárnenie 7 
- výskumná stanica poľnohospodárska 734 
Štátne lesy a majetky U , 14, 44, 98, 137, 141, 159 
- majetky poľnohospodárskych Škôl a výskumných ústavov 157 
- observatórium 131, 173 
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- výskumné ústavy lesnícke 739 
- poľnohospodárske 740 
Štátny archív 114 
- komasačný fond 97 
- ovčiarsko-vlnársky ústav 687 
- pozemkový úrad 102, 416 
- ústav pre zveľaďovanie živností 7, 104, 152 
- výskumný ústav včelársky 735 
- zdravotno-BOCiálny ústav 85 
Štatút pasienkový 807 
štrajky 52, 248, 279 
- robotníkov 52 

T 
tábory pracovná 41, 80, 927 
• zaisťovacie 69 
tarify colné 190 
Telovýchovná rada 125 
terminológia súdna 113 
textil - dovoz 186 
továrne dôverníci vládni 249 
- začatie výroby 232 
- zprávy 240 
transfer peňazí 540 
trebiSovský cukrovar 279 
trh práce 8, 98 
trhy 509, 513, 514, 515, 525, 526, 531, 536, 537, 583 
- povoleriia 553 
turistika 416V'812. 
ťažba barytu 228 
- dreva 15 
- nafty 316 
- nerastov 230 

U 
učitelia - vzdelávanie 109 
účty 170, 302., 303, 422, 44Z, 445, 493 
- záverečné 53 ,158, 175,;238, 302,303 
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uhlie dodávky 224 
- výskyt 252, 268, 274 
- vývoz 254 
Ukrajinská hospodárska akadémia 152 
úprava cien 67, 165, 209, 210, 253, 321 
- daní 85 
- odbytu 186 
- platov 14 
Úrad cenový 103, 185, 527 
- hospodársky kontrolný 31 
- pamiatkový 81 
- patentný 38, 112 
- práce 84, 158 
- pre ochranu živnostenského vlastníctva 182 
- propagandy 100, 541 
- stavebný 113 
- Štatistický 83, 416 
úradníci 83, 139 
- Štátni 30 
- vzdelanie 95 
úrady administratívne 30 
- banské 98 
- čsl. diplomatické 9 

zastupiteľské 2, 176 
- finančné 78 
- kontrolné '31 
- maáarské 262. 
- okresné 94' 
- pôsobnosť ~81 
- presídľovacíe 129 
- slovenské 12. 
- Štátne 10, 15, 18, 149 
- ústredné 40, 160 
- zastupiteľské 2, 31, 38, 66, 176 
- župné 94 
urbár 801 
urbárniči 808, 860 
úspory 162 
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ústav drevársky 68, 103 

- exportný 32 

- hospodársky 452 

- pre Školský film 114 

- pre uprchlíkov 386 

- pre volbu povolania 626 

- veterinársky 72 

- zdrav®tne-sociálny 85 

- zootechnický 67 
ústavy peňažná 119 
- pre nerastný výskum 233 
- pre podporu ľudováho priemyslu 527 
- Štátne kontrolné 150 
- výskumné 65, 157 
Ústavný senát 105 
Ústredné kancelária obchodných a priemyselných komôr 323 
- úradovňa 63 
Ústredňa kriminálna 50 
Ústredná lesnícka a drevárska 60, 167, 173 
- pre rastlinné hospodárstvo 208 
- Židov 112 
Ústredné colné riaditeľstvo 99 
- družstvo 50, 56, 804 
- združenie ölovéhskéhö priemyslu 31 

Štátnych a verejných zamestnancov 165 
Ústredný hospodársky úrad 170 
- lesný úrad 763, 820 
- úrad na ochräíiú živnostenského vlastníctva 310 
utečenci 35, 774, 930 
- evidencia 639' 
- z Ma3arska 928 

okupovaného územia 930 
útoky letecké 128 
úvery - hospodárenie 20 
uvoľnenie kaucií 520 
uznesenia vládne 164 
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V 

Včelársky výskumný ústav 745 

včelárstvo 125 

veľkostatky 794, 796, 798, 800, 811, 813, 851, 873, 936, 946, 

947, 949 

- dozor 857, 858, 859, 860, 861 

- nútená správa 865 

- parcelácia 942, 946, 958 

Veterinárska komora 90 

viedenský verdikt 22 9 

Vinárske výskumné ústavy 694, 733 

Vinársky dovozný syndikát 232 

víza 144, 192, 193 

vlastníctvo živnostenské 67, 310, 382 

Vodohospodársky svaz 820 

vodohospodárstvo 8 9 

Vojenská vysoká Škola 105 

vojnové zimná pomoc 159 

vojiko nemecké 11, 12, 30, 126 

äkody 11 

výbory dozorné 252-257, 288, 290, 304-306, 317, 326, 332, 333, 

339, 358-364, 428, 436, 440, 449, 453, 454, 464, 473, 509, 

805 

~ župné 95 

výchova branná 125 

výkazy o podnikoch poľnohospodárskych 380 

- produktov 205 

- zamestnancov "162 

- zvierat 65 

výmena tovarov 30 

výnosy produktov 205 

výpomoc sociálna 171 

výroba bavlny 185 

- bryndze 23 9 

- cukru 515 

- domáca 47, 477 

- konzerv 185 

- obmedzovanie 306, 311, 312, 314 
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- olejov 304 

« poľnohospodárska » podpora 123 
« povoľovanie 358 
- priemyselná 239» 280 

evidencia 227 

rozSirovanie 374 
- remeselná 2 95 
- skla 283 
- továrenská 305, 306 
- tukov 168 
- zvyšovanie 294-2 97, 300, 101, 305, 312-314 
výrobky mliečne 479 
výskam nerastný 233 
Výskumné poľnohospodárske ústavy 755 
Výskumný ústav lesnícky 749 
- zootechnický ústav 67 
výskyt nerastov 228, 234 , 237, 2.52, 260, 268, 274, 384, 386 
- uhlia 234 
vyslanectva 38 
Vysoká banská Škola 228 
vysokcSkoláci - žiadosť o prax 349-357, 369-373 
výstava priemyslu 60 
výstavba chát 416, 519, 520, 521 
- priemyselná 99, 221 
- vagónky 44.1 
Vysťahovalecká poradňa pre Slovensko 82.9 
vysťahovalectvo - štatistika 82.9 
vysťahovanie kolonistov 42 
vyvlastnenie kúpeľov 517, 518, 522. 

- pozemkov 55, 2 99 
vývoz antimoíítí 43 

- azbestu 47 

- bahna 390 

- dobytka 40, 71, 202, 203, 204, 422. 

- dreva 46, 63, 205 ,236,'396-398; 407 
- jačmeňa 386 
- masla 422 
- medi 386 
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- plodín 795, 796 
- raäeliny 225 
- aena 22 
- surovín 209, 225 v 

- tovarov 186, 387, 3 94-403, 405, 409, 410, 412-413 
- uhlia 254 
- výrobkov 236, 360 
- zeleniny 31, 414, 815 
- zvierat 89 

Z 

zaberanie pôdy 45 

zajatci slovenskí v Nemecku 70 

zákaz vývozu tovarov 360 

zakladanie podnikov 276, 42 9 

- spolkov 448 

- spoločností 360 

- závodov 287 

základiny 764 

zákon devízový 389 

- o ziskoch 336 

- poľovný 808 

- pozemkový 118 

záležitosti colné 387 

- daňové 130 

- dovozné 408 

- legislatívne 75, 84, 105,-117 

- obchodné 5 

- osadnícke 41 

- penzijné 162. 

- právnické 223 

- tlačové 176 

- vývozné 408 

- zamestnanecké 167 

zamestnanci banskí 210 

- českej národnosti 138 

- finanční 157 

- lesní 67, 151 



- 176 -

- maáarskej národnosti 15 

- Ministerstva hospodárstva 69, 144, 146, 148, 154 
- penzionovanie 150 
- podnikov priemyselných 259 

- prepúäťanie 82, 210, 23fr, 245, 267 
- slovenskí 142 
- spoľahlivosť 764 
- správy finančnej 137 
- stíhanie 117 
- Štátni 30, 58, 74, 150, 156, 533 

platy 109, 156 
- vodohospodárski 117 
- zoznamy 282 
zamestnanosť 14, 72 
záruky Štátne 779, 782-793 
zásobovanie 69, 179, 521 
- ce lu loz iek 186 
- miest 189 
- obyvateľstva 194-204, 254 
- potravinami 189, 194-201 
- robotníkov 208-209 
- Slovenska 222 
- uhlím 252 
- závodov 224 
zásoby potravín - zatajovanie 186 
zastavenie práce 231, 235, 237, 245, 246, 253, 256, 266, 274-

276, 280, 288,299,304, 312,214-317, 325, 337, 347, 361, 
362, 364, 365, 375, 471 

zastupiteľstvo Statné *87 
zatrieäovanie podnikov '441, 442 
zatýkanie úradníkov 30 
záväzky politické 86 
- Slovenska 158 
závody evakuácia 22.6 
- orgány správne 261 
- priemyselné zakladanie 228 
- správa 248, 253, 254 
- výroba zastavenie 233, 361, 362 
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- zprévy 250, 326 
zbohatlíci politickí 86 
Zbrojovka v Považskej Bystrici 223 
združenie ovocinársko-zeleninárske 436 
Zemedeleká rad* pre Slovensko 796, 822, 823, 836, 872, 974 
Zemské grémium dentistov 555 
Zemský eviz pre Slovensko 809 

odbor spoločenstiev mlynárov 577 
zisky podnikateľov 322 
zmluvy československo-nemecké 2. 
- fínsko-slovenské 60 
- francúzsko-sloven8kó 18, 30, 41, 56, 60 
- chorvátsko-slovenské 23 
- kolektívne 114 
- nájomné 364 
- nemecko-sloveneké 48, 245 
- o občianstve 2 
- obchodné 15, 44, 798, 865, 870 
- pracovné 803 
- prenájomné 769 
- slovensko-bulharské 11, 226 

dánske 393 
fínske 60 

- francúzske 226 
chorvátske 24, 41, 123, 224 
juhoslovanské 18 
madaraké 17, 26, 58, 59, 65, 66, 386, 405 
nemecké 18, 25, Z9, 32, 55, 56, 58, 59, 63, 79, 104, 

109, 123,209, 245, 432 
sovietske 19 
španielske 29, 225 
švajčiarske 225, 390 
Švédske 225 
talianske 15, 49, 225 

zoznamy firiem 13 
podnikov 284, 287, 376, 381, 404 

zprávy bánk 60 
- hospodárske 22% 185, 222, 226, 229, 231, 240, 259, 260, 277, 

283, 407, 409, 410 
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- hospodársko-politické 223 
revízne 70 

- inäpektorov priemyselných 296 

- komisie drevárskej 62 

- ministerstiev 439 

- o arizácii 223 

- o baníctve 232, 233, 336, 361 

- o podnikoch 330, 341, 343, 384, 460 

- o poľnohospodárstve 73 

- o priemysle 44, 236, 276 

- obchodné 410 

- politické 25, 222 

- revízne 65 

- trhové 186 

- výročné 54, 159, 176 

- z okresov 30 

- z veľkostatkov 209 

- zo závodov 18, 223 

zriadenie stavovské 101 

zriaďovanie podnikov 233 

- áköl 63, 105, 532 

- závodov 32.7 

zrušenie ciel 186 

zverolekári - diplomy 111 

zverolekárstvo 834 

zvySovanie cien 187 

Ž 

železnice - elektrifikácia 125 

železničiari - vzdelanie 92 

žiadosti 33, 34, 53, 55, 188-193, 211-216, 221, 305, 311, 324 
- ku skúäkam 494, '498, 514, 540; 541 
- o koncesie 45'6 

- o miesto 9, 132, 154, 169, 171, 172, 173, 174 

- o návrat 516 

- o podporu 420, 430, 432, 476, 484, 496, 501, 502, 504, 509, 

517, 518, 519, 521, 525, 52.9, 530, 533, 539 

- o pôžičku 320, '516 
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- o prídel 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 194, 
433 

- podnikov 207, 251, 312-314, 323, 325, 327, 399-401, 426 
- tovární 228, 231 
- vysokoškolákov 346 
Židia 11, 32, 90, 119, 150, 164, 167, 210, 217-219, 221, 325, 

336, 441, 454, 499, 535, 554, 572, 601, 639, 775, 810 
- arizécia 578 
- emigrácia 46 
- exekúcie majetkov 112 
- lekári 91 
- majetky 22, 36, 45, 58, 112, 220, 286 
- obchody 416, 435, 439, 442., 443, 461 
- obmedzovanie slobody 114 
- oslobodenie 64 
- označenie 64 
- podniky 13, 48, 223, 254, 460, 485, 523 

- arizácia 37, 73, 274, 278 
priemyselné 284 

poistenie 121 
- postavenie právne 314 
- povinnosti pracovné 112, 123, 301, 321 
- povolenie pracovné 23, 301, 321 
- pracovné tábory 41 
- práva 112 

- prepúšťanie 91 
- služba vojenská 91 
- Školy 110 
- v Maäarsku 368 
- vysťahovalectvo 46, 126, 234 
- zamestnanosť 21, 73, 89, 224, 294, 316, 510, 511 
živnosti 104, 223, 382, 3:85, 457, 478, 480, 487, 488, 502,510, 

538, 548 
- dišpenzy 553 
- kominárske '499 
- kovospracujúce 508 
- likvidácia 593, 626 
- odobrenie 461, 462, 463, 464, 466, 473, 537, 565, 573, 577, 

579, 584, 585, 589, 597, 598, 632 
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- ohlasovanie 339, 343, 361, 367, 375, 440, 55&, 587, 588, 
610, 612, 618, 622, 623, 625, 627, 628, 629, 630, 631,632 

- povolenie 544, 545, 546, 581, 586 
- revízie 577, 582, 587, 589, 605, 622, 628 
- udeľovanie 465, 468, 469, 473, 503, 547, 555, 561, 566, 570, 

571, 576-578, 581, 582, 585-592, 594, 597-600, 605, 606, 
609, 610, 612, 613, 615, 616, 617, 621-631 

- zákaz 505 
- zlievárenské 345 
- zoznamy 325 
- zveľaáovanie 7 
živnostníci 544, 545, 550, 584, 595, 601, 655, 638 
- odvolanie 542, 543, 563, 568, 577, 579, 591, 596, 605, 606, 

608, 609, 611, 615, 617, 620, 630 
- oslobodenie od vojenskej služby 639 
- podpora 557, 560 
- skúšky 542 
- sťažnosti 547, 549, 560, 562, 580, 581, 585, 589, 596, 609, 

617, 619, 621, 622, 630, 637 
- žiadosti 563, 617, 642 
živnostníctvo organizácia 239, 365 
žrebčinec 912.-914 
župy 190 
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